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13881محمدزاده، مرضیهبانوی آفتاب 1

13796شجاعی، مرتضی5و4و3و2کلیدهای فهم زبان قرآن2

13811نگاهی به سیر نظارت استصوابی3

1طلوع آخرین خورشید4

1دعای روزه داران5

13923حدیث عنوان بصری زیارت عاشورا6

13811فضیلتها، شهادت (س)آشنایی با حضرت زهرا7

13861...روایت شریف حضرت امام صادق به عنوان بصری و 8

13822(عج)توصیه های حضرت مهدی9

12جلد(قدس سره)کنکاشی در فرمایشات امام خمینی10

1سوره های یاسین الرحمن11

13812گزیده احادیث اخالقی12

2(2جلد)کنکاشی در فرمایشات مقام معظم رهبری 13

13801راهنمای زائران حج تمتع14

13791، امام اول(ع)علی بن ابیطالب (ع)چهل حدیث از حضرت علی15

1قرآن مجید16

(97شهریور ماه )لیست منابع اهدایی سرکار خانم مریم کریمی  



13771تالفی، علی اکبرفضائل المهدی17

13931عبادی فرد، داودانوار چهل گانه از قرآن کریم18

13801عابدین زاده، محمدمهدی در قرآن 19

13651خصال یاوران مهدی20

1کودکان سخنور21

13731چهل حدیث در فضائل و آداب تالوت و قرائت قرآن22

13761شریفی، محمودچهل حدیث غدیر خم23

13881عاکف، سعیدساکنان ملک اعظم24

13831ادعیه طواف و سعی25

1(ع)نگاهی گذرا به فعالیتهای یا علی بن موسی الرضا26

1فرازی از وصیت نامه حضرت امام 27

13801فالح زاده، محمدحسینمناسک مصور حج28

13811احکام دختران- راه سبز29

13801انصاری، حمید... حدیث بیداری نگاهی به30

13911صابرمقدم، فرامرزراهنمای زیارتی و گردشگری مشهد31

13571انشائی، محمدعلینماز شب32

2قرآن مجید33

13751قمی، عباسکلیات مفاتیح الجنان34

1زیارت عاشورا35

13861میری، محمدجوادبه یادم باش36

1مسابقه فرهنگی حماسه فاطمی37

1جوادی آملی، عبداهللنماز و نمازگزاران38

1دعای توسل39



13761شریفی، محمودچهل حدیث غدیر40

1دفاع از بسیج و امام بسیجیان41

1دعای طواف42

13801فیروز، رضامهدی در قرآن 43

13761رسولی محالتی، هاشم(ع)خالصه زندگانی امیرالمومنین44

13831حسن زاده، علیاحکام پسران- راه سبز45

13861خمینی، روح اهللتبلیغات از دیدگاه امام خمینی46

13801نیکزاد، عباسپاسخ به شبهات نظارت استصوابی47

13781خمینی، روح اهللاز بلندای عرفان48

13791قرائتی، محسندر رواق نور49

1اصالحات از دیدگاه مقام معظم رهبری50

13811نیروهای مسلح و سیاست از دیدگاه مقام معظم رهبری51

13731قرائتی، محسن(برای نوجوانان)آشنایی با نماز 52

1نماز و نجوای بعد از آن53

13871خامنه ای، علی حرفی برای تمام فصول54

13831به سوی سرزمین نور55

13791فضلی، نادرقصه غدیر56

13881جعفر نژاد قمی، عین اله++Cبرنامه نویسی به زبان 57

13781تالفی، علی اکبردعای عهد58

13881حسینی، الهامدستور کار آزمایشگاه فیزیک مدرن59

13861رقم مهر60

13901رجاء واعظی، محمدجلوه های غدیر61

13871رضایی، حمیدرضاعلم عشق باز آفرینی معنا شناسی آگاهی در مدیریت62

13791احمدزاده، حبیبداستانهای شهر جنگی63



13941خادمی، حسینواجب فراموش شده64

13891مهدوی، علیچرا دعا برای فرج65

13841فراهانی، محمدجامعه شناسی فساد و امنیت66

2313871نشریه آموزشی اندیشه بسیج67

13861تقی پور، علی(عج)غربت امام عصر68

13741هاشمزاده هریسی، هاشمطرح نو در آموزش قرآن69

1جزء بیست و نهم و جزء سی ام قرآن کریم70

13741(1سطح)آموزش قرآن 71

13861حدادی، محسنهزار و سیصد و سمنان72

13821الجوردی، طاهره(1جلد)پیام نورقرآن کریم 73

13952ضیاء آبادی، محمدصفیر هدایت 74

13871قرائتی، محسنتفسیر سوره نساء75

13851مهدوی، محمدعلیعناصر رهبری سیاسی امام خمینی76

1به تمنای صبح77

13881قمی، عباسراز و نیاز با خالق بی نیاز 78

13841آشتیانی، احمدهدیه احمدیه79

13841حسین بن حسناوراد فتحیه80

2(2و1بخش )قرآن کریم81

13741...صهبا بیانات مقام معظم رهبری پیرامون82

13881قدوسی زاده، حسن(5جلد)نکته های ناب83

13841ابزاری، جمشیدتربیت نزول سوره ها: تحقیقی در84

13841ابزاری، جمشیدپیشنهادی برای رمز گشایی حروف مقطعه85

13741مختاری، امیرحسناینگونه قرآن بیاموزیم86

13861شهیدی، محمدرضاآموزش قرائت  قرآن کریم با تجدید نظر و اضافات87

13721موسوی بلده، محسن قواعد تجوید1حلیه القران88



13831آزادی (س)گزیده ای از آثار و سیره امام خمینی 89

13781استرآبادی، جمال الدیندلیل رستگاران شرح زیارت جامعه کبیره زیارت امین اله90

1دریچه ای به نور زیارت عاشورا دعای توسل دعای عهد91

1مسابقه بزرگ چهل حدیث92

13871دانستنیهای بسیج93

13861محمودیان، مهدیقرآن در خانه 94

13921خطبه غدیر95

1آخرین پیام وصیت نامه سیاسی الهی رهبر کبیر انقالب اسالمی96

1سلطانزاده، رضاسیری در کتابهای بهائیان97

1واجباتی که بر هر مسلمان مرد و زن دانستن آن ضروری است98

138713871سالنامه 99

13821مریدی زاده، علیچهل حدیث و چهل خاطره 100

13831مرعشی نجفی، شهاب الدیناخالقی-فرازهایی از وصیتنامه الهی101

13921(3)ادبیات فازسی102

13911ذاکری، محمدحسنگوهر ناب در حریم آفتاب103

13662بهرام، عباس8و 2فصلنامه ورزش شماره 104

13921حق شناس، علی محمد(3)زبان فارسی 105

13921والیتی، علی اکبربیداری اسالمی106

13861حبیبیآموزش قرآن 107

13631رهبر، محمدتقی(ع)سیاست و مدیریت از دیدگاه امام علی108

13811مصباح یزدی، محمدتقیتهاجم فرهنگی109

13781خمینی، روح اهلل(س)جوانان از دیدگاه امام خمینی110

13801نبوی، محمدحسنمدیریت اسالمی 111

13871میرشکاری، اصغر(گزیده خاطراتی از جلوه های ممتاز شخصیت امام خمینی) 1جلوه دوست112

13801سید بن طاووس رحمه اهللادب حضور113

13922پوراحمدی، ترانه(مبانی علم رایانه)کتاب کار دانش آموز114



13922مبانی علم رایانه115

13921حسابان 116

13922روح الهی، احمد و آزمایشگاه برهم کنش میان مواد3شیمی 117

13931(3)مجموعه کمک آموزشی درس زبان انگلیسی 118

119New Concept E nglhsh P ractice And P rogressAlexander L .G13461

1سی دی 120

نسخهعنوان(قابل مشاهده روی سایت)سابقه اهدا 
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