
تعدادسالنویسندهعنوانردیف

13701حسابدار، محمدداستان خواستگاری1

13711صالحی، سیدعلیداستانی از داستانهای هزار و یکشب2

13841صادقی، اصغرجلوه های غربت3

13861آزرمی، معصومه بیگمحقیقت قبر سیری در عالم برزخ4

13951باوفا، محمدرضاواالترین الگو و برگ زنان جهان (ع)فاطمه زهرا5

13901کاظمی پور، اگرمآشپزی و شیرینی پزی شقایق6

13901قبولی، عابدینبخوانید و سالم بمانید7

138013801سالنامه قرمز 8

13791افخمی، بهروزفیلمنامه شوکران9

13751عبدالملکیان، محمدرضامهربانی10

13791کیمیایی، مسعودفیلم نوشت اعتراض11

13931بیرقی، ابوالفضلاسترس و افسردگی12

13871علی پور، منوچهرحکایت های ماندگار عرفانی13

139513951سالنامه ایران سیبوک 14

139513951سالنامه بایرکس فارس15

13942رحمتی شهرضا، محمد(2-1.ج)چرا اسالم را برگزیدم؟16

(97آذر ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای اصغر جدیری 



13943با وفا، محمدرضاچگونه صحیح نماز بخوانیم؟17

13761شفارودی، معصومهداغ تنهایی گزیده اشعار رهی معیری18

13731شیرازی، محمدحسن1قصه های شاهنامه 19

13701مسترحمی، هدایت اهللعلل الشرایع 20

13942با وفا، محمدرضا(3و4.ج)عبرت هایی از گوشه و کنار تاریخ21

13701مشیری، فریدونگزینه اشعار فریدون مشیری22

FST Co 13951سالنامه 23

138913891سالنامه گل نرگس 24

13951بهجو، بهنوشچگونه جوان و شاداب بمانیم و از پیری زودرس جلوگیری کنیم؟25

13851عابد نهاوندی، علیکیمیای ناشناخته حافظی دیگر26

13931ایالن داغی، صدیقهاضطراب و وسواس27

13911احمدی ندوشن، محمدرضا(آثار، آسیب ها و شبهات)زیارت 28

13951معصومی، سمیه...آنچه زنان باید بدانند29

13921سبحانی، جعفرراهنمای حقیقت پرسش و پاسخ پیرامون عقاید شیعه30

13951قنبری، حیدرداستانهای شگفت انگیزی از ابلیس و شیطان31

13911ریاحی فرد، محمدعلیگنجینه عبرت32

13931کاظمی خوانساری، ابراهیمذکرهای شگفت عارفان33

13941ایالن داغی، صدیقهخانواده پاک34

13831خمسه ای قزوینی، علیصلوات کلید حل مشکالت 35

13901رجبییون، مجتبیعسل درمانی36

13921بیرقی، ابوالفضلخانواده موفق37

13721انصاری، عبداهللمناجات نامه خواجه عبداهلل انصاری38



13761جاهد، رضاداروخانه معنوی39

13941عباسی، زهرا(3.ج)کلیات کیک و شیرینی پزی نون ونمک 40

13941معصومی، سمیهبدانید و سالم بمانید هفت گام برای سالمتی41

13911میراسماعیلی، سیدخلیل(2)تبار کوثر42

13881محیط آبادی، علیرضابیداد به زن43

1خوبرو، هادی(ره)موت اختیاری حضرت آیت اهلل العظمی محمدتقی بهجت44

272ختم سوره مبارکه انعام45

13911ابن بابویه، محمدبن علیفضایل و مکافات عجیب اعمال در دنیا و آخرت46

13831قمی، عباسمنتخب مفاتیح الجنان و ادعیه قرآنیه47

1نجفی یزدی، محمدباقر(1.ج)کتاب خالصه از دین اسالم48

1ا،ردیوان شهریار49

13661سهیلی، مهدیبیا با هم بگرییم50

13711بوسکالیا، لئوزندگی عشق و دیگر هیچ51

1بهرنگی، صمدکوراوغلو و کچل حمزه52

13651واصف، محمدباقروفود 53

13771کیمیایی، مسعودفیلم نوشت سلطان 54

13791درویش، احمدرضافیلمنامه متولد ماه مهر55

13721شاملو، احمدققنوس در باران56

13711دنیای هنر تکه دوزی و چهل تیکه57

13841جباری، محمددعای عرفه58

13841قمی، عباسمنتخب مفاتیح الجنان 59

13601طراح، داودگلکاری60

13871فتح آبادی، جوادلطیفه ها و لبخندها61

13891انصاری، محمدباقرخطابه غدیر62



13961رحمتی شهرضا، محمد(ع)توصیه های اقتصادی معصومین63

13881قلی پور، فرج اهللراهنمای زائران عتبات عالیات عراق64

13821رجبی، سعیدستارگان کویر65

13911نیری، حسینیاور صادق خاطرات شفاهی حاج محمد صادق بنایی66

13891کائینی، روح اهلل...نصیحت های شیطان برگرفته از 67

13903طالعی، عبدالحسیندرسهایی از خطبه غدیریه68

1بهرنگی، صمدکندو کاو در مسائل تربیتی ایران69

1بهرنگی، صمدیک هلو و هزار هلو70

1نیکولس، ریچاردراهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی 71

13961عباسی، زهراکافی شاپ در خانه72

13691شعار، جعفرجوامع الحکایات73

13701وحیدی، محمداحکام بانوان74

13771قمی، عباسمنازل اآلخره سرنوشت انسان هنگام مرگ و بعد از آن75

13831آمادگی در برابر زلزله76

13801حجازی، سیدمسعودطریق نور77

13711شهریار، سیدمحمدحسینکلیات ترکی شهریار78

13621بنائی، مهدیآرتروز79

138313831تقویم جیبی ایثار 80

13801الهی قمشه ای...زیارت مفجعه همراه با 81

13883خراسانی، وحید(ع)ریحانه رسول اهلل حضرت امام حسن مجتبی82

1موالنا، سیدعلیکتاب المالحم83

13871الهی قمشه ایارتباط با خدا در رمضان84

13771ملک پور، ایرجسالنامه تقویم سینمایی فیلم85

13721شیرازی، رضا((ص)داستان زندگی پیامبر گرامی اسالم )آخرین سفیر86



13891ارفع، سید کاظم(ع)امام رضا (ع)سیره عملی اهل بیت87

13531پاتریک دبیماریهای چشم 88

13861شجاعی، سیدمهدی(ع)آیین زندگی توصیه های امیرالمومنین به امام حسن مجتبی89

13791محمدی جاللی، محمدمهدی(1.ج)امامزادگان ری90

13761خامنه ای، سیدعلی(1.ج)ترجمه اجوبه االستفتاءات 91

13881ادعیه و آداب حرمین در عمره مفرده با ترجمه فارسی92

13831زیارت معروفه عاشورا93

2... (ع)زیاره ابی الفضل العباس94

13911االهی قمشه ای، مهدیارتباط با خدا95

13861منتخب ادعیه و قرآن کریم96

13921(ع)زیارت نامه حضرت امام علی بن موسی الرضا97

13881پزشکیان نژاد، اسماعیل...زیارت جامعه کبیره بانضمام98

13871مرادحاصل، مهدیجوانترین امام99

13941...ره توشه سفر شامل 100

13861قمی، عباسمنتخب مفاتیح الجنان101

13721فرداد.مگنجینه لطایف102

13841جالل شکوهی، جاللفرهنگ و بهداشت آبریزگاه103

13641رسولی محالتی، سیدهاشممبارزه با گناه از راه تفکر و خودشناسی104

1سعید بن علی بن وهف القحطانیپناهگاه مسلمان اذکاری از قرآن و سنت105

1القرآن الکریم کیفی106

1(س)نقشه راهنمای سازمان بهشت زهرا107

13841اکبری، محمودنگاهی به حق الناس108

13471الفضلی، عبدالهادیدر انتظار امام109

1دستغیب شیرازی، عبدالحسین(2.ج)گناهان کبیره 110

1قرائتی، محسندرسهائی از قرآن111



13851رضوانی، جابرحضرت غزرائیل مامور معذور112

13761بهتاش، یداهلل(2.ج)چهل سرگذشت درباره کیفر کردار و پاداش اعمال113

13681قرائتی، محسن(برای جوانان)راز نماز114

1جعفری، محمدتقی(ع)نگاهی به علی 115

13741شهریار، سیدمحمدحسینیادی از حیدر بابایه سالم استاد شهریار116

13681حکیم، محمدتقیخوردنی ها و آشامیدنی ها 117

13841جاللی، جاللشفا و درمان درد با دعا آیات و روایات118

1قرآن مجید119

13871رضوی اردکانی، ابوفاضل(ابن ابی عبید ثقفی)قیام مختار 120

13841رضایی، مجتبیشفا و درمان با قرآن121

13541آذری، علیقیام شیخ محمد خیابانی در تبریز122

1با دستورات اسالم آشنا شویم123

1ایران نژاد، حمیدنگهداری و ذخیره سازی انواع میوه و سبزی124

13711سبحانی، جعفرفرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم125

13441گفتار فلسفی جوان از نظر عقل و احساسات126

13681ایزوتسو، توشیهیکوخدا و انسان در قرآن127

13871جنتی اصفهانی، احمدنصایح128

13701مسترحمی، هدایت اهللعلل الشرایع 129

13871پهلوان، محمدرضاموزه های خراسان رضوی130

1هذا آیات القرآن فی بیان الظلم و العدوان131

1االهی قمشه ای، مهدیقران مبین132

13401قمی، عباسکلیات مفاتیح الجنان133

1شریعتمداری، محمدکاظم...رساله توضیح المسائل مطابق با134

137813781سالنامه 135

13961قنبری، حیدرداستانهای شگفت انگیزی از صلوات136

13951سویزی، فاطمهدر لحظه ی ممنوع137



13731(1)مرجعیت حضرت آیه اهلل العظمی خامنه ای از دیدگاه فقها و بزرگان138

13841ابن بسطام، عبداهللطب االئمه139

13851کریمی، رضا(ع)معجزات و کرامات و فضایل امام حسین140

13811مجتهدی تهرانی، احمدسه رساله141

1دانش، احمدشیمی بخش غیر فلزات142

1وبستر، جینبابا لنگ دراز143

13721قرائتی، محسنپرتوی از اسرار نماز144

13831سیف اللهی، محمدحسن(آزاد شده امام حسین ع)رسول ترک 145

13831اشرف الکتابی، حسنآموزش نماز 146

13831نعیمی، جواد(ع)قصه های مادران معصومین 147

13891اسالمی، عباس(ع)و حضرت ابالفضل (ع)داستانهایی از کرامات امام حسین 148

13771قمی، عباسمنازل اآلخره سرنوشت انسان هنگام مرگ و بعد از آن149

13821آقا نجفی قوچانی، محمدحسنسیاحت غرب 150

13921شریفی، احمدحسینسبک زندگی اسالمی ایرانی151

13871االمین، عبدالودودقصه های حیوانات در قرآن و احادیث152

1امیر صادقی، نصیر الدینطب و بهداشت از امام علی بن موسی الرضا علیه السالم153

1سامی، علیشیراز شهر گل و بلبل شهر سعدی و حافظ154

13751احمدی عماد، صدیقهسفره آرایی 155

138213821نوروز 156

13771ایران نژاد، حمید(غذایی و دارویی)سیر گیاهی اعجاز انگیز157

13851سعدی شیرازی، عبداهللگلستان سعدی158

13851سعدی شیرازی، عبداهللبوستان سعدی159

13831میرهادیزاده، طال....هنر آشپزی جدید بل تصاویر نگی از160

13851عزیزی، عباس(ع)داستان از معجزات و کرامات امام حسین161540

30باکس القرآن الکریم بصورت سی جزء جدا162

139514مجله آراد جوان163



1نقشه ایران164

2فلش کارت165

62و3قرآن الکریم جزء 166

13921قمی، عباسمفتاح الصالحین منتخب کامله ادعیه و زیارات مفاتیح الجنان167

9213921تقویم جیبی گل نرگس 168

13901احمدی جلفائی، حمیدچهل حدیث پیرامون حجاب و عفت زنان169

1ارتباط با خدا170

13811قمی، عباسزیارت عاشورا و دعای توسل171

13681معزی، کاظمسوره مبارکه انعام 172

13851جعفری، محمدحسینبه من (ع)رهنمودهای امام علی 173

13851وان استراتن، مایکلدرمان انواع دردها و بیماریهای گوارشی تهوع آور174

13851وان استراتن، مایکلدرمان انواع دردها و بیماریهای گوش و چشم و دهان175

1چهل حدیث176

1ضیافت شعبان در اعمال شعبان177

13821حبیب اللهی، علیاعمال و آداب مکه مکرمه178

13821حبیب اللهی، علیادعیه و زیارات مدینه منوره179

13841جباری، محمددعای عرفه180

13791احمدی، مهدیزیارتنامه عتبات عالیات عراق181

13861طباطبایی، محمدهادی15قناعت شهر قرآنی182

13861طباطبایی، محمدهادی14سخاوت شهر قرآنی 183

13851(ع)زیارتنامه حضرت عبدالعظیم الحسنی184

1....به انضمام  (ع)زیارت نامه حضرت قیدار نبی185

1عادلی، سید مجید(7.ج)... و (ص)چهل حدیث از زسول اکرم 186

13851وان استراتن، مایکلدرمان انواع دردها و بیماریهای ویروسی187

13481عزیزی، ذبیح اهللفیزیک پزشکی الکتریسیته188

13581استون، جانارتوپدی و تروماتولژی189



1صلح جو، احسانعلم برای همه190

13551احمدی، منوچهرفارکولوؤی داروهای قلب 191

13801ابطحی، سید حسن(عج)مالقات با امام زمان 192

13611انتقال وتوزیع انرژی الکتریکی193

1جزایری، غیاث الدیندرمان گیاهی194

13561بیتهامآزمایشهای مفاصل195

1الهی قمشه ای، مهدیقرآن کریم جزء سی ام196

166سی دی197

27نوار کاست198

4دفترچه تلفن199

6دفتر چه سفید200

نسخهعنوان(قابل مشاهده روی سایت)سابقه اهدا 
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