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2دعاهای طواف و سعی1

13851مترجم- الهی قمشه ای، مهدی القرآن الکریم2

13901مترجم- انصاریان، حسین القرآن الکریم3

13831قدرت، سید محمدحسین( اثر باستانی در قرآن26بررسی )باستان شناسی قرآن کریم 4

13801جینورلنگرودی، نصیرروز عرفه (ع)دعای امام حسین 5

13951، پیامبر اسالم(ص)محمددر غدیر خم (ص)خطبه ی پیامبر 6

1حدادی، ا3. راهنمای دایرکت متد با تلفظ و امالء انگلیسی و آمریکائی ج7

1گزیده شعر عاشورایی: مویه های غریبانه 8

13741مجموعه از دعاهای ماه رمضان  با ترجمه فارسی 9

13931سررسید قرآنی بینات 10

1نجوای بعد از نماز11

13821وحیدی امین، محمدحسنراهنمای عتبات عالیات به همراه ادعیه و زیارات : سرچشمه فرات 12

13862مرکز تحقیقات حجادعیه و آداب حرمین در عمره مفرده با ترجمه فارسی13

13821عقاقیری، عبدالحمیداهمیت و فضیلت غدیر 14

13841موسسه فرهنگی شمس الضحیسردر دامان و ضمان در زمین15

13791اسدی گرمارودی، محمدحقیقت سوخته 16

13731آیسینک، هانس جهوشبهر خود را بدانید17

13821درگاهی، حسیندیدار یار 18

(97شهریور ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای محمدرضا حاجی نصراهلل 



13731مترجم- الهی قمشه ای، مهدی سوره مبارکه انعام با طریقه ختم آن19

13821ترابی شهرضایی، اکبر(راهنمای اماکن عتبات عالیات)کلید بهشت 20

13861بنی هاشمی، محمدراز و نیاز منتظران21

13881سید وکیلی، سید حجتدر مهمانی خدا (ص)خطبه رسول 22

13841درگاهی، حسینهمتی بدرقه ی راه ، به پیشواز از ماه رمضان و وروز قدر ظهور در آ ن23

13862قاضی عسکر، سید علی منتخب احادیث عمره 24

1پرواز به سوی سرزمین نور 25

13791...والیت علوی در روایت نبوی 26

1گزیده ای از وصایای اخالق استاد محمد حسین عصار: آخرین اندرزها 27

13931حرزاده، محمدمهدی...اخالق حسنی در قرآن  28

13931میری، سید محمدجواد دقیقه 80داستان راستان در 29

1کالس اخالق30

13901مسترحمی، سید هدایت اهللموتمر علمای بغداد 31

13831ترابی، احمدامام رافت و معرفت (ع)امام علی بن موسی الرضا 32

13901فائق، عبداالمیر(ع)برگی از کتاب زندگانی حضرت امام علی بن موسی الرضا 33

13841کرباسچیان، علی اصغردر مکتب استاد34

13881معزی، محمدکاظمسوره از قرآن کریم با ترجمه فارسی 3514

13821مترجم- الهی قمشه ای، مهدی ...یازده سوره از قرآن مجید بانضمام آیة الکرسی 36

1قمی، شیخ عباسزیارت عاشورا37

1کران تا کران ، بارش تا بیکران38

13521امانی، مهدیمبانی جمعیت شناسی 39

2عسکری، سید مرتضی2 و 1. عبداهلل بن سبا و افسانه های تاریخی دیگر ج40

13541کمپانی، فضل اهلل(بحث و تحلیل در پیرامون مساله صلح)کیست ؟  (ع)حسن 41



13821ضیاء آبادی، سید محمد1. تفسیر سوره توبه ج: کالم النور نور الکالم 42

13621دوانی، علی1. هزاره شیخ طوسی  ج43

13671مترجم- الهی قمشه ای، مهدی سوره مبارکه انعام با طریقه ختم آن44

13631ضیاء آبادی، سید محمدقرآن و قیامت یا تفسیر سوره قیامت45

1العانی، طالبراهنمای حفظ قرآن46

1مترجم- تفضلی، محمود طرح نمونه بهزیستی در کشورهای رو به توسعه 472

13831علی پور، منوچهرآشنایی با ادبیات کودکان48

1محمدی گرمساری، علی(داستان)مسئولیت 49

1کرابی، انسیهجرعه ای از بی کرانه های حج50

13591حرکت51

13811مطهری، مرتضیتعلیم و تربیت در اسالم 52

13871طاهری، مرتضیدر مرو (ع)کاوشی در خطبه تاریخی امام رضا : ژرفای امامت 53

1شیخاوندی، داورآسیب شناسی اجتماعی 54

13611موسوی، سید کاظمعربی آسان55

1نصیری رضی ، محمدتاریخ تحلیلی اسالم 56

13781جاللیان، حبیب اهللتاریخ تفسیر قرآن کریم 57

13801غفرانی، محمدعربی- فارسی : فرهنگ اصطالحات روز 58

13861امینیان، فاطمهروابط انسانی در مدیریت از دیدگاه قرآن59

13821محمدی، حمیدعلم بیان و بدیع: « 2»آشنای با علوم بالغی 60

13891اوحدی، امین...همراه با ماه های ربیع و جمادی  61

13531هریس پرلمن، هلنمددکاری اجتماعی62

13781شرتونی، رشید 4. مبادی العربیة  ج63

13751همامی، عباس«پژوهشی پیرامون تناسب آیات»چهره زیبای قرآن 64

13781غفرانی، محمدپژوهشی در عدد و معدود در زبان عربی 65

13891افتخارزاده، سیدحسن(ع)گفتارهایی پیرامون امام زمان 66



13832حسینی، سید حسینشامل متن و شرح و دعای عهد و متن زیارت آل یاسین: سپیده دمان  ...67

13901اوحدی، امینارائه طبقه بندی شده اعمال عبادی رجب: همراه با رجب 68

13601علوی، سید یوسفقرآن ، کتاب خدا را چگونه بخوانیم ؟69

13861حیدر، اسدهم گام با نهضت حسینی 70

1طباطبائی، سید محمدحسیناعجاز از نظر عقل و قرآن 71

13701عسگری، سید مرتضی(عوامل تحریف) 5. نقش ائمه در احیای دین ج72

13728عسکری، سید مرتضی14 - 8 و1.  نقش ائمه در احیاء دین ج73

13751بالغی، صدرپیامبر رحمت 74

13791قمی، عباسکلیات مفاتیح الجنان و خالصه مناسک حج75

13881جمعی از نویسندگان((ع)نوشتاری چند در امامت و والیت حجت موعود )مهربان ترین پدر 76

13551فرجاد، محمدحسینمقدمه ای بر جامعه شناسی و سیر تحول و تکامل جامعه77

13521زرفروشان، احدشناخت تیپ روستا: جامعه شناسی روستائی 78

13711دفتر تحقیقات فرهنگی و آموزش معارف اسالمی ...((حماسه حسینی))تلخیصی آزاد از 79

13812جمعی از نویسندگانمجموعه نوشتارهایی در زمینه خودسازی در زمان غیبت: درس نامه انتظار 80

13711مترجم- الهی قمشه ای، مهدی سوره مبارکه انعام با طریقه ختم آن81

13621مظلومی، رجبعلیتربیت اسالمی ازکودکی تا بلوغ: گامی در مسیر82

13821صادقی، اصغربر بساط نیایش83

13701(بازگشت به خویشتن خویش)یادنامه فرهنگی پیرامون انقالب اسالمی 84

13901ضیاء آبادی، سیدمحمد(ع)غدیر سند والیت علی امیر 85

1یونسیان، علی اصغر«زمزمه انتظار »2. نغمه انس ج86

13861موحد ابطحی، سید علیحدیث کساء و آثار شگفت87

13821رحمتی شهرضا، محمدروضه های حضرت حجة االسالم والمسلمین استاد فاطمی نیا: نغمه عاشقی 88

1متن و ترجمه منظوم خطابه غدیر89

13571بتلهایم، شارلبرنامه ریزی و رشد شتابان 90

13901پوست شور، علی...الگوی کمال 91

13801مطهری، مرتضیحکمت علمی- عرفان - کالم  : 2. آشنائی با علوم اسالمی ج92



13841مینایی، اکرمانواع دسرهای بین المللی ساناز و سانیا93

13861هراتیان، علی(عج)آشتی با امام عصر 94

13941قاسم زاده، حسن...خالقیت و نبوغ حاصل مغز شگفت انگیز انسان 95

13841نراقی، احمد بن محمد مهدیآشنایی با کتاب معراج السعاده: نردبان خوشبختی 96

13561مقدس، جاللتصمیم گیری- برنامه ریزی - طرح ریزی - وظائف : مدیریت 97

13901ای د. واس، دی پیمایش در تحقیقات اجتماعی98

13871تارجری نسب، غالمحسین 1. فرجام شناسی حیات انسان ج99

13871فریدونی، حسین(ع)بررسی پیرامون خصوصیات منتظران ظهور حضرت صاحب الزمان : اخالق منتظر 100

13861حیدری نژاد، محمدرضاشیوه ارائه نوشتاری و گفتاری 101
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