
تعدادسالنویسندهعنوانردیف

13931علی اکبری، محمد جوادجلسات شرح و تفسیر 1

13891(عج) ویژه امام زمان24امان 2

138813881سالنامه محصوالت مخابراتی پناس3

13911انصاری، محمدباقرخطابه محمدی در سرزمین غدیر4

13731قریب، عبدالکریمدرس برای تقویت حافظه557

1قریب، عبدالعظیم...منتخب کلیله و دمنه برای دیرستانها باهتمام6

13721موثقی، احمدمجموعه مقاالت سیاسی7

13831امینی، ابراهیمآئین همسرداری یا اخالق خانواده8

13881بزرگمهر، عبدالحسنمشتاقی و مهجوری9

13891انصاری، محمدباقرخطابه غدیر10

13941کیا ساالر، محمدراهنمای خود مراقبتی برای سفیران سالمت11

13711هسایون. جی.دیراز موفقیت در نگهداری گیاهان آپارتمانی12

1حسن زاده آملی، حسن...و  (س)پیرامون عصمت حضرت فاطمه13

13901فارابی، ابونصرفارابی و راه سعادت14

1مسیح کردستان15

1مطهری، مرتضیاحیاء تفکر اسالمی 16

(97آبان ماه )لیست منابع اهدایی سرکار خانم خدیجه شمشادی  



13861الریجانی، محمدجوادتدین حومت و توسعه17

13861خامنه ای، سید محمدفریاد جرس18

13831باقرزاده، علی اصغر(ره)مجموعه اشعار آثار ادبی حضرت امام19

13731جانسون، اسپنسرمربی یک دقیقه ای20

13731موثقی، احمد...علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمین در 21

13702موثقی، احمد(2-1ج)استراتژی وحدت در اندیشه سیاسی اسالم22

1غدیر عید آسمانی ویژه نامه دهه والیت و امامت23

13941داودآبادی، حمیدزندگی نامه و خاطراتی از شهید طوفانی پهلوان سعید24

13891انصاری، محمدباقرخطابه غدیر25

13931ابن جوزی، عبدالرحمن بن علیتلبیس ابلیس26

13941سالم بر ابراهیم27

13901رضی حجتی، محمدسال تنهایی غربت اسارت انتظار281100

13911شاکرین، حمید رضارهبر و رهبری 29

13821قائمی، علیجوان و نظارت اجتماعی30

13781احمدی فقیه، محمدحسناحکام عبادات برای نوجوانان31

1دل نوشته مجموعه یادداشت ها و خاطرات دفاع مقدس32

1طباطبائی، محمدحسیناعجاز ازنظر عقل و قرآن33

13841بنتهام، سوزانروان شناسی تربیتی34

13721الریجانی، صادققبض و بسط در قبض و بسطی دیگر35

13931ضیاء آبادی، محمد(ع)غدیر سند والیت علی امیر36

13951خورشید غدیر37

13901اجتماعی معارف-دوماهنامه فرهنگی 38



2فصلنامه تخصصی پژوهشی بالغ مبین39

1حجازی، یاسین!بهتر است غرق شوید40

13891مکارم شیرازی، ناصر(ع)سرمشق از سخنان حضرت علی41110

13891امام از منظر امام42

1گورویچ، ژرژجبرهای اجتماعی و اختیار یا آزادی انسانی43

13851حسن زاده، قاسم Excel 2003خودآموز 44

13941فلسفه و نظم عمومی45

13781باقری خرمدشتی، ناهیدکتابشناسی جامع مال صدرا46

13841دهنوی، حسین1نسیم مهر47

13881قرائتی، محسننکته از تفسیر نور48400

13881شکری، ابوالقاسماز قربان تا غدیر49

13951فلسفه و جهان عاری از فلسفه50

13752حسن زاده آملی، حسن(2-1.ج)دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی51

1حسینی مازندرانی، مصطفیشرح نفیس حاشیه مالعبداهلل52

13701ملکی تبریزی، جوادرساله لقاءاهلل53

13691محقق، مهدیبیست گفتار در مباحث ادبی و تاریخی و فلسفی و کالمی وتاریخ علوم در اسالم54

13511صدر، محمدباقر...فلسفه ما یا بررسیهای بنیادی درباره55

1شریعتی، محمدتقیتفسیر نوین جزء سی ام56

13841الهی قمشه ایسوره مبارکه انعام57

13691آرتو برت، ادوینمبادی مابعدالطبیعی علوم نوین58

13801خامنه ای، سید محمدسیر حکمت در ایران و جهان59

13851احمدی زارع، حیدرمعجزه درمان با ویتامین ها و مواد معدنی60

13911خامنه ای ، سیدعلییازده گفتار پیرامون بیداری اسالمی61

13941خامنه ای ، سیدعلیقطره قطره تا دریا62



13651قائمی، علیزمینه تربیت63

113781عاشورا و عبرتها 64

13831موران، جیمز به زبان سادهICDLآموزش 65

13861طبری، محمدپاسخ جوان شیعی به پرسش های وهابیان66

13831کرمانی، محمدصادقمعجزه ای برای چاقها و الغرها67

2037ماهنامه فرهنگی اجتماعی آشنا 68

13841زاهدی، مرتضی(1.ج)اسرار عاشقان و مقامات عارفان 69

13931ضیاء آبادی، محمدخاتم انبیا رحمت بی انتها70

13881مهدوی یگانه، مرتضیگریه بر ساالر شهیدان چرا؟71

13921دستغیب شیرازی، عبدالحسینپرسش7282

13901اشیری، سعیدانتخابات لیله القدر نظام اسالمی73

13931یزدی نژاد، علیراهنمای سالمت در ماه مبارک رمضان74

13811مانلی، برندن1-2سطح ICDLگواهی نامه بین المللی کاربردی کامپیوتر75

13901والیتی، علی اکبرفرهنگ و تمدن اسالمی76

139213921سالنامه 77

1القرآن الکریم78

1دیوان خواجه شمس الدین محمد شیرازی حافظ79

13851تنکابنی، ضیاء الدینزیارت آل یاسین و دعای عهد به ضمیمه80

13911عیوضی، مجید(ع)قبله صبر مختصری از زندگانی حضرت زینب81

13911قاضی عسکر، سیدعلیمنتخب احادیث حج82

1اژه ای، علی اکبرسرنوشت از دیدگاه قرآن83

13871هوگو، ویکتورخالصه رمان های بزرگ جهان بینوایان84

1پناهیان، علیرضاشکوه امر خدا 85

13841ماریکان، منصوردستیابی به برتری در کار86



13861جوان، حمیدرضاقصه سی و یکم87

13871بایرامی، محمدرضا60معرفی رمان های برگزیده ایرانی عقاب های تپه 88

13951مقدسی امیری، حسیناعتکاف خلوتی با خدا89

13601مطهری، مرتضی(ع)ماهیت نهضت امام حسین90

13891حیدری، فاطمهبه سوی حقیقت91

13881مصباح یزدی، محمدتقیوالیت فقیه92

1مشق آزاد برادر روح اهلل93

1ترجمه نماز94

1در انتظار ظهور (عج)آشنایی با حضرت مهدی95

13781ادعیه شعبانیه شعبان ماه پیامبر96

13911زیارت عاشورا97

13871حسینی بهارانچی، محمددر غدیر خم (ص)خطبه پیامبر 98

13892ادعیه و آداب حرمین شریفین در عمره مفرده99

13831طهماسبی آملی، علیآداب شب زفاف100

13821امام خمینی، روح اهللمناسک عمره مفرده ویژه بانوان101

13861در مسیر شکوفایی102

13931شرفی، محمدرضا جوان و موفقیت9پیک مهر شماره103

13951معصومی، جلیلمصطفای شهید104

13931حیدر پور، رضاارتباط با خدا گلشنی از احکام و ادعیه105

1زیارت عاشورا106

13931ایرانی، حسینمهدویت و آسیب های فرار و107

13541پ.پطروشفسکی، ایاسالم در ایران108

13521خامنه ای، سید محمدویزگیهای جهان بینی و ایده لوژی اسالمی109

1تحریرالوسیله الجزء الثانی110

13921دلیلی صالح، علی اصغرمادر خلقت (ع)چهل حدیث از حضرت فاطمه111



1خاطرات سفر حج112

13851مطهری، مرتضی1داستان راستان113

13951رمضان ماه خدا114

13891الشهرانی، سعد بن علیتعظیم االماکن فی مکه المکرمه بین المشروع و الممنوع115

1(س)نقشه و راهنمای سازمان بهشت زهرا116

9بروشور 117

1نقشه کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران118

1چله غم119

1زمزم نیایش ویژه آموزش و تصحیح نماز120

40سی دی121


