
تعدادسالنویسندهعنوانردیف

1کرونین.دبلیو.جرجحقایقی درباره کمونیسم1

1فانون، فرانتس(1ج)دوزخیان روی زمین2

13711نظام تهرانی، نادرنصوص من النثر و الشعر فی العصر الحدیث3

1طاهری خرم آبادی، حسنوالیت فقیه و حاکمیت ملت 4

1نخعی، فرهنگ(1جلد)قرآن قانون آسمانی بشر5

13601دستغیب شیرازی، علیمحمداستضعاف و استکباردر قرآن6

1پایدار، حچرا انسان متعهد و مسئول است؟7

113871فصلنامه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس فرهنگ پایداری8

13761حمیدی، محمدبر فراز قله های الوند از آلما بالغ تا کاله قاضی9

13761حسنی، عبدالمحمدحکومت اسالمی10

13661حجتی، محمدباقراسالم در کنار داغدیدگان11

13501آل احمد، جاللمدیر مدرسه12

1دستغیب شیرازی، علیمحمدصدیقه کبری فاطمه زهرا13

1عراقجی همدانی، علیدرسهائی از بحث نبوت 14

1خامنه ای، علیروح توحید نفی عبودیت غیر خدا15

1امام خمینی، روح اهللتفسیر سوره مبارکه حمد16

(97مهر ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای محمدمجتبی روحانی 



13671پیسی، آرنولدتکنولوژی و فرهنگ17

13571صاد، علی(2جلد)مسئولیت و سازندگی 18

1قرائتی، محسنتوحید19

1عراقی، عزت اهللحقوق زناشوئی در اسالم20

13591حکومت اسالمی و والیت فقیه21

1طالقانی، محمودبسوی خدا میرویم با هم بحج میرویم22

1بیاد حماسه آفرینان دوازدهم محرم23

13661گروگان، حمیددر مکتب تجربه24

1طالقانی، محمودپرتوی از نهج البالغه25

1طالقانی، محموداز تاریخ بیاموزیم26

13661حدیث عشق شهید بی مزار سید احمد برقعی27

1طالقانی، محمودزندانی28

1حسینی بهشتی، محمد توحید در قرآن29

1حسینی بهشتی، محمد نماز چیست؟30

1محمود، مصطفیکدامیک؟ اسالم یا مارکسیسم31

13661میراحمدی، مریمپژوهشی در تاریخ معاصر ایران32

13631علیپور تهرانی، بهزاداسالم و نظمی جدید در اقتصاد بین الملل33

1آیت اللهی، مهدیچگونه می میریم و زنده میشویم؟34

13601آل یاسین، محمدحسننهج البالغه از کیست؟35

13611فرازهائی از ابعاد روحی اخالقی و عرفانی امام خمینی36

1(انسان بی خود)درسی از روم به ضمیمه الیناسیون37

13551صاد، علیانفاق 38



1بهشتی، محمدحسینشناخت 39

1طالقانی، محمودآینده بشریت از نظر مکتب ما40

1طاهری خرم آبادی، حسنوالیت فقیه و حاکمیت ملت 41

1حسینی بهشتی، محمد حکومت در اسالم42

1نوری، محمدرضا1دفتر تفکیک43

13861پوراحمد، احمدجغرافیای عملیات ماندگار دفتع مقدس44

13831محمد زاده، راضیههمسر اگر این گونه می بود45

13671مدنی، امیر باقراستراتژیهای توسعه اقتصادی46

1استرآبادی، جمال الدینشرح دعای کمیل47

1جزائریجامع المقدمات 48

1آیت اللهی، مهدیامت و امامت 49

1مطهری، مرتضی2مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی جهان بینی توحیدی50

13801طبا طبائی، محسنرساله شریفه منتخب الرسائل51

13591فهری، احمدبحثی پیرامون ریا و عجب52

1امام خمینی، روح اهللنقش روحانیت در اسالم53

13601محقق، جوادتن پاره امام54

1شریعتی، علیخود سازی انقالبی55

1اربابی، غالمرضاپایان جهان56

13601حائری شیرازی، محی الدینوالیت فقیه57

13641دستغیب شیرازی، علیمحمدنیایش58

1قرائتی، محسنامامت59

1یادواره حدیث مظلومیت60

13601والیت فقیه استمرار حرکت انبیاء61

13711دیبائی، پرویزشناخت جهانگردی62



13701مجلسی، محمدباقرمنتخب حلیه المتقین63

13801محمد السلمان، عبد العزیزی...مختصر االسئله و االجوبه االصولیه علی64

1مکارم شیرازی، ناصرمعاد و جهان پس از مرگ65

1 سیاستهای خمانه آمریکا علیه انقالب اسالمی ایران4گزیده موضوعی مطبوعات 66

13811صالح، حسینرنگ بهشت67

13851گندشتی، تیناتمگه های مبهم دلبستگی68

13651ارفع، کاظماصالح نفس69

13571شیرازی، محمد...راهی بسوی قرآن یا 70

13631علی دخیل، علی محمد(ع)فاطمه دختر امام حسین71

1قرائت و تجوید قرآن72

13541کسمائی، علی اکبر...قرن دیوانه بحران تمدن و73

1بازرگان، مهدیدین و تمدن 74

1دستغیب شیرازی، علیمحمدسید الشهداء75

13841زاهدی، زهرهاز هر دست بدی از همان دست می گیری76

13591فارسی، جالل الدینسه خصوصیت از خط امام77

1طیبی شبستری، احمدفقر از نظر اسالم78

1امام خمینی، روح اهللآداب و احکام حج79

13591نماز جمعه و مسائل مربوط بان80

1طالقانی، محمودجهاد و شهادت81

13581قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران82

13551دین پرور، جمال الدینفاطمه برکرسی رهبری83

13471مشکینی، علیتقلید چیست؟84

1شیرازی، محمدگفتگو هائی با کمونیستها85

1الزیاره الزینبیه86

1چالیکال، آنتونیایده ئولوژی و دین87



1اخالقیات الفتح88

1اژه ای، علی اکبرسرنوشت از دیدگاه قرآن 89

13521لماذا السقوط الحضاری90

13811جبران، جبران خلیلعارفاته ها91

44و3و2و1دو هفته نامه فرهنگی هنری دانشجویی92

1توانایان فرد، حسنزیارتنامه پدر طالقانی بضمیمه اقتصاد و طالقانی93

13601دستغیب، عبدالحسینتوحید94

13801سادات اخوی، محمدنوحه باران مجموعه چهاره مجلس عاشورایی95

13821...سفره ی سالمتی یکصدو ده غذا با96

13771صفوی، یحییدر محضر دوستان97

13791نگاه به آینده98

13681المبادی االسالمیه99

13601حسین اصفهانی، عماد الدین(1.ج)قصص االنبیاء از آدم تا خاتم100

13831حیدر، اسد(ع)همگام با حسین101

1صدر، سیدرضازن و آزادی102

13781اثنی عشری، جمشیدبر کرانه دلدادگی یادداشتهای سفر به جنوب103

1قائمی، علی7طرز فکر اسالم درباره زن104

13712فروغی، محمدقاسم(مجموعه خاطره)! چون اسرای کربال 105

13711مطهری، مرتضیآشنائی با قرآن 106

13761حمیدی، محمد...بر فراز قله های الوند از107

13581نجفی یزدی، محمدباقر(1جلد)کتاب خالصه مطالبی از دین اسالم108

1دستغیب، عبدالحسین(مجموعه سخنرانیها)ایمان109

13881حاج عبدالباقی، مریمنماز راز بندگی110

1شریعتی، محمدتقیتفسیر نوین111

13731اخالق کارگزاران در کالم و پیام امام خمینی112



1عسکری، مرتضی(1.ج)عقاید اسالم در قرآن کریم113

13541راش.ب.ریچاردکامپیوتر دستگاه حیرت انگیز ساخت انسان114

6713681گذر از بحران 115

13761پری، ماکسکسوف 116

13611امینی، ابراهیمبررسی مسائل کلی امامت117

13841هاکوپیان، سارینهنیایش با لبخند118

13831جوادی آملی، عبداهللوالیت در قرآن 119

1مکارم شیرازی، ناصرخمس پشتوانه استقالل بیت المال120

1اوغلو، اسماعیلمسلمانان روسیه چگونه بدام کمونیستها اسیر شدند؟121

1قانون اساسی جمهوری ایران122

13591حق در محاق123

13751ابن هشام، عبدالملکسیرت رسول اهلل 124

13791تنبیه متجاوز125

13681سبوی عشق126

13621فهری، احمد...تعلیم و تعلم از 127

13761پرواز جان128

1مطهری، مرتضی...اخالق جنسی در129

1محمود، مصطفی...ترسیمی کلی از روانشناسی اخالقی در 130

13691النقیب، خالد حسین(3ج)حزب بعثت و جنگ 131

13751ارفع، کاظم9(ع)حضرت امام موسی کاظم  (ع)سیره عملی اهل بیت 132

13601طرح الیحه قصاص133

134Robin HoodAustin, L iz13791

13812جویباری، محسن ربانی(ع)چهارده قصه از کودکی معصومین135

13821بستانی راد، محمدجوادجوان و موسیقی136

13871عاصمی، مهدیگوهرهای حکیمانه137

13861سیتوس، کارول1980اتحاد شوروی و خلیج فارس در دهه 138



1شیخ بهائیکلیات اشعار و آثار فارسی 139

13851بلیکس، هانسخلع سالح عراق140

13741اسعدی، مرتضیفلسفه سیاسی141

1شریعتی، محمدتقی2تفیسر نوین جزء سی ام قرآن 142

1موسوی، کاظمعربی آسان143

13861(ص)زیارتنامه پیامبر اعظم144

13861ریتر، اسکاتداستان ناگفته عراق145

13831سپهر، ابوالفضلدفتر آبی146

13591صدر، محمدباقرهمراه با تحول اجتهاد147

1مشکینی، علیتکامل در قرآن148

1شریعتی، علیاسالم دین تاریخ149

13681فرازهایی از تاریخ به روایت اسناد ساواک و آمریکا150

13781دستوم، حسینخنده بر هر درد بی درمان دواست151

13531الخوئی، ابوالقاسمرساله توضیح المسائل152

13291(1ج)دوره کامل قانون مدنی 153

13811جبران، جبران خلیلعاشقانه ها154

13811شیخ االسالمی، محمدرضاابن سینا155

1کارل، الکسیس انسان موجود ناشناخته156

13591سبحانی، جعفرخدا و پیامبر اسالم157

1(عج)مسیحا مژده مهدی موعود158

13812عزیزی، عباسره توشه ماه رمضان159

1مایدا...سحر پاسخ حضرت شاه مقصود 160

13611شیرازی، محمد(ع)بررسی کوتاهی از نهضت امام حسین161

1مکتب امام خمینی162

13621کتاب منتخب االدعیه163

13791حدیث شور انگیز جوانی164



1طباطبائی، محمدحسین...او خواهد آمد165

1فروغی، محمدقاسمماه های شب تار166

13821هادی زاده زرگر، امیرکشکول زرگر167

13781هین، دالماشوک بعد از ازدواج168

13701حبیبیان، احمدنکته ها و حکمتها169

13711گودرزی، ابراهیمسیرت سرداران شهید مهدی باکری170

13601دیالمه، عبدالحمیدمصدق از حمایت تا خیانت171

1استفتائاتی از حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای مدظله العالی172

13801سعادتمند، زهره...دوازده رهنمود تربیتی برای 173

13801حجازی، جمال الدینبهار دلها (ع)امام زمان 174

13721بی آزار شیرازی، عبدالکریمرساله نوین فقهی پزشکی بهداشت175

1قرائتی، محسنتفسیر نور سوره توبه176

13751روش، حسنبچه ها و سید دانا177

13801لطف آبادی، حسینرشد اخالقی ارزشی و دینی در نوجوانی و جوانی178

13821یوسفی، محمدرضاافسانه شیرین کارنامه اردشیر بابکان179

1مطهری، مرتضی زندگی جاوید یا حیات اخروی7مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی 180

13701مطهری، مرتضیسیری در سیره نبوی181

13741مقدم، محمدباقرسید جمال الدین اسدآبادی غریو بیداری182

13851سخایی، مژگانبارقه نور183

13711سپاه از دیدگاه مقام معظم رهبری184

1شیوه های ارتباط موفق زوجین185

13702سید علوی، ابراهیماینگونه معاشرت کنیم186

13801شرف الدین عاملی، عبدالحسینمباحثی پیرامون وحدت اسالمی187

13791شمس، محمدرضاقصه های علمی 188

13601محمودی، عباسعلیغیبت و تهمت189

13671شکیبا خو، مصطفی1جاودانه ها چند داستان ج190



13821شقاقی، شهالمعرفی کلیدهای تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان191

13771چمران، مصطفی...سردار خوبیها مجموعه مقاالت 192

13821محمود پور، وهاببهترین بابای دنیا193

13751دهقان، احمد1 درجه رمان 270سفر به گرای 194

13681(2.ج)باز شناسی جنبه های تجاوز و دفاع 195

2913681تفسیر القرآن الکریم الجزء 196

13711...ده سال تنهایی خاطرات برادر 197

13791حمیدی، محمددانش سنگ زنی198

13751رجبیان، مهین1گیپور بافی199

13741رساله آموزشی200

13781زمانی، قاسم...نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد و 201

13811هاشمی، لیالهفت اشتباه بزرگ پدران و مادران در تعلیم و تربیت فرزندان202

13821غضنفری، حسینلرستان در یک نگاه203

213831و1آموزش همگانی مقابله با بالیای طبیعی204

13801قرائتی، محسنتفسیر سوره حجرات205

1سبحانی، جعفر...داروینیسم یا تکامل انواع 206

13701مک دونالد، امیصدای من صدای او207

13761سلیمانی زاده، علیرضاسفید برفی و ملکه بدجنس208

13781کول، جوانا مورچه هنر پیشه3سفرهای علمی209

13791همگام با غدیر210

13781جوده السحار، عبدالحمید4آغاز وحی 211

1بی آزار شیرازی، عبدالکریم شگفتیهای دریا6قرآن و طبیعت 212

1بی آزار شیرازی، عبدالکریمقرآن و احکام حج کانون همبستگی213

13701شیرازی، رضافیل کوچولو و دوستان 214

13741اسمن، دیویدحیوانات ما قبل تاریخ دایناسورها215

13761امین، عبدالودودمورچه و حضرت سلیمان216



13761امین، عبدالودودوال و حضرت یونس 217

1نواب پور، ثریاشیر یعنی زندگی218

1کالردشت بهشت ایران219

13661...چهل مروارید مجموعه احادیث موضوعی از220

1متقی، ابراهیمتحوالت اخیر آمریکا اهداف و چشم اندازها221

1شیرازی، محمدچرا و چگونه مسلمان شدند؟222

13621(ع)قصصص القرآن الکریم قصه آدم223

1زمانی، مصطفیپیشگوئیهای علمی قرآن224

13851محمودی، جواددر انتظار ظهور (ع)آشنایی با حضرت مهدی225

13741حسن زاده، مجیدشیخ فضل اهلل در ظلمت مشروطه226

2دستغیب، عبدالحسین(2-1.ج)بندگی راز آفرینش227

13691سرسیرون، دنیسبیماریهای زنان از کودکی تا نوجوانی228

13791السبحانی، جعفرمحاضرات فی االلهیات229

13661برقعی، احمدحدیث عشق230

1مطهری، مرتضیتفسیر سوره فجر و قیامت231

1مصباح، محمدتقیایدئولوژی تطبیقی232

13761مطهری، مرتضی در قرآن 4مقدمه ای بر جهان بینی انسان اسالمی233

1مطهری، مرتضیدین چیست؟؟ مسیحیت چیست؟؟234

13571مطهری، مرتضی1مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی انسان و ایمان235

13751سلیمانی، نعمت اهلل1آبادان من خاطره 236

13661کورانی، علیامر به معروف و نهی از منکر237

13611آلن، گاری...هیچکس جرات ندارد238

13771حکمت، علیمبه خاطر یک اسب239

13481شکیبا پور، عنایت اهللاطالعات عمومی یا دائره المعارف اجتماعی240

13701اسعد پور بهزادی، زهرا1.ج...الماس کویر شرحی از 241

1دستغیب، عبدالحسین(مجموعه سخنرانیها)ایمان242



13671الحکیمی، محمدرضاالحیاه243

13611مکارم شیرازی، ناصر13.تفسیر نمونه ج244

13811حیدری ابهری، غالمرضا(ص)لبخند محمدی245

13561مطهری، مرتضیقیام و انقالب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ شهید246

247Basic P rinciples1

248Aspects  E lementaires  Du Message Is lamique1


