
 (39مهر )لیست کتب اهدایی مؤسسه فرهنگی نبأ   
    

 تعداد سال نویسنده عنوان ردیف

 نسخه 11 1831   دعای رجبیه رسیده از ناحیه مقدسه صاحب الزمان 1

 نسخه 83 1831 تالفی، علی اکبر فضائل المهدی 2

 نسخه 1 1833 صفاخواه، محمدحسین پژوهشی پیرامون تبیین قرآن 8

 نسخه 1 1831 پویان، رضا والدین 4

 نسخه 1 1831 تالفی، علی اکبر دعای ندبه 1

 نسخه 1 1833 گلدرات، الی ام هدف گمشده 1

3 
فهرست انتشارت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

 فرهنگی
 نسخه 1 1833  

 نسخه 1 1833 صفاخواه، محمدحسین والیت و امامت امیرالمومنین علیه السالم 3

 نسخه 1     ایام صفر 1

 نسخه 1 1831 سجادی، بهلول ازدواج 13

 نسخه 1 1831 تالفی، علی اکبر دعای کمیل 11

12 
نخستین سالروزشهادت استادمطهری راگرامی 

 میداریم
 نسخه 1 1831  

 نسخه 1 1831 تالفی، علی اکبر عیدغدیر 18

 نسخه 2     دعاءاالمام حسین علیه السالم یوم عرفه 14

 نسخه 14     به یاد آفتاب 11

 نسخه 1     یک حرف ساده گفتگویی صمیمی 11

 نسخه 2 1831 صفائی موید، رضا توسلنا امام زمان شامل اشعارعرفانی 13

 نسخه 1 1833 رازی، محمدبن زکریا رساله روانشناسی اخالق:طب الروحانی 13

 نسخه 1 1833 جاللی، نادره سرگذشت سلجوقیان 11

 نسخه 1 1831 دانش پژوه، منوچهر روش دالوری و جنگاوری 23

 نسخه 1 1833   فهرست محصوالت نور 21

 نسخه 1     کارت پستال امام زمان1333 22

 نسخه 2 1812   فصلنامه علمی تخصصی محفل 28

 نسخه 1   تالفی، علی اکبر فضائل السجاد 24

 نسخه 1     الصلوه معراج المومن 21

 نسخه 1 1833 بیرجندی، محمدباقر شرح زیارت رجبیه 21

 نسخه 2 1832   کتابنامه مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم 23

 نسخه 8     برترین زیارت و برترین زائر 23

21 
دستچینی از بهترین کتاب ها برای فرزندان و 

 تربیت دینی
 نسخه 1    

 نسخه 1    دستچینی از بهترین کتاب ها برای رشد تفکر  83



 کودک

81 
دستچینی از بهترین کتاب ها برای آشنایی با 

 اشعارآیینی
 نسخه 1    

 نسخه 1     داستان یونس نبی 82

 نسخه 1 1833   حدیث معرفت 88

 نسخه 2   صالحی آذری، محمد سخنی کوتاه درباره آخرین پیشوا 84

 نسخه 1 1831   ماه اندوه 81

 نسخه 1     حرمین شریفین 81

 نسخه 1     خطبه عاشورا 83

 نسخه 1     زندگینامه شهید دکتر مصطفی چمران 83

 نسخه 1 1812   فهرست کتابهای شرکت چاپ و نشربین الملل 81

 نسخه 1 1818   همایش بزرگداشت آیه اهلل مشکینی 43

 نسخه 1     بروشور مباهله 41

42 
نگاهی به مجموعه آثار همایش آیه اهلل میرزا علی 

 مشکینی
 نسخه 1    

 نسخه 1     غدیر برکه ای جاودان 48

 


