
فهرست اهداء کنندگان کتاب
 خورشیدی1388سال 
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کتاب های
چاپی
لتین

 نسخه
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 جمع منابع
اهدایی

11حسین خانانی1
11آقای مرامبیوا (رئیبس آرشیو ملی زیمباوه)2
55احمد  شاهد3
11امید رضایی4
56انمن آثار و مفاخر فرهنگی5
11ایرج جودت6
22بنیاد فرهنگی و خیریه  آیت الله حق شناس7
22پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلمی8
33ثمودی9

11حجت سمیع پور10
11حجت مجیدی11
99حسین تقوی12
11مراجعه کننده[ بی نام ]13
22حسین واثقی14
22خالد حامد شید15

88سازمان آموزش و پروش کرمان16
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33سعید تیمی17
11سعید دهقانی فرد18



11سفارت کره جنوبی19
11سوسن قائم مقام20
11سید جلیل محمدی خوانساری21
77شکرالله جهان میهن22
11شمس الدین سیدان23
301233شورای عالی فرهنگی آستان قدس24
 طرح احیای میراث مکتوب طب سنتی25

ایران
33

11عاملی[ آقا]26
1001101عباس کوثریان27
11علی اکبر ولیتی28
118110_علی حجت زاد29
13114علی علمه حائری مازندرانی30
11علی کریم زاده تیریزی31
22علی ناظم پور ( دکتر)32
11فرهاد رحیمی33
11_فرهاد زندیه34
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33فرهنگستان علوم پزشکی ایران35
99کتابخانه آیت الله مرعشی نفی36
671268کتابخانه مجلس شورای اسلمی37
22 سید  احمدکماری زاده38
11لیل محمد پور39
 مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب40

اسلمی
9898

1717مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلمی41

 برگ به مهر تلگراف خانه، چهار دفتر عقدنامه خطی آخر قاجار و اول پهلوی می باشد.1 برگ کتاب دعا، 1 قطعه خط نستعلیق، 2شامل  1
یک عدد لوح فشرده مجله های دعوه السلم و السلم می باشد. 2



11مصطفی منصف42
3636محمد علی ایزدی فر43
11محمود ماهر النقش44
11مدرسه عالی شهید مطهری45
11مرکز تقیقات راهبردی و دفاعی46
22مرکز تقیقات فارسی ایران و پاکستان47
11مرکز دایره العارف بزرگ اسلمی48
 مرکز مطالعات و پژوهش های فلکل -49

نومی
11

150150موزه پست و ارتباطات50
11مهدی باستانی51
22مهناز شایسته فر52
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22میراث مکتوب53
55ناهید فراهانی54
33نفقلی حبیبی [ دکتر]55
33نشر فهرستگان56
22نوذر اسماعیلی57
18 نشریهیوسف الهی58
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