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1Basic Grammar in UseMurphy, Raymond20021نسخه 

2 Basic Vocabulary in UseMcCarthy, Michael20021نسخه 

 نسخه13801ویسپ، کنیل ورتیگوییدیچ در گذر زمان3

 نسخه13861ال. استاین، آرمترسک نیمه شب4

 نسخه13751نیومن، پاول اسآتالنتیس شهر اسرارآمیز زیر دریا5

 نسخه13861ال. استاین، آربه اردوگاه وحشت خوش آمدید6

 نسخه13501تریس، آندرهداستانهای سنگالی7

 نسخه13821.کی. رولینگ، جیهری پاتر و محفل ققنوس8

 نسخه13801اسکاماندر، نیوتجانوران شگفت انگیز و آنها را کجا پیدا کنیم9

 نسخه1هوگو، ویکتورمردی که می خندد10

 نسخه13821صنیعی، پری نوشسهم من11

 نسخه13841آریانی، آرینجادوی خاطرات12

 نسخه13801.کی. رولینگ، جیهری پاتر و جام آتش13

 نسخه13801.کی. رولینگ، جیهری پاتر و حفره اسرارآمیز14

 نسخه13801اسکمندر، نیوتجانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها15

 نسخه13761شلدون، سیدنیظهر، شب- صبح 16

 نسخه13361شفیانی، منوچهرقرعه آخر17

 نسخه13601کریستی، آگاتاجسد18

 نسخه13871سیج، آنجیگرداب19

 نسخه13801پورقاسمی، ناهیدفرمولها، نکات و مفاهیم شیمی20

 نسخه13821قرائتی، محسنتفسیر سوره عنکبوت21

 جلد13722.والستون، آرتور ان2 و 1ج --- فارسی- انگلیسی : فرهنگ بزرگ کمانگیر22

23GazaposJ acome , Gustavo Alfredo1نسخه 

 نسخه13701گرین، کنستانسخواندنیها و سرگرمی های علمی24

 نسخه13831دی کامیلو، کیتموش کوچولو25

 نسخه1سیمنون، ژرژراز کفشهای زرد26

 نسخه13851شان، دارندزد شیطانی27

 نسخه13801.کی. رولینگ، جیهری پاتر و سنگ جادو28

 نسخه13851الکساندر، لویدتاران و آینه مرموز29

 نسخه13881دیری، تریپرواز آتش دزد30

 نسخه13851الکساندر، لویدتاران و پاتیل جادویی31

 نسخه13851الکساندر، لویدتاران و قصر قدیمی32

 نسخه13801.کی. رولینگ، جیهری پاتر و جام آتش33

 نسخه13561کستنر، اریشخواهران غریب34

 نسخه13831آلنده، ایزابلشهر جانوران35

 نسخه13851الکساندر، لویدتاران و شمشیر سحرآمیز36

(1394بهمن ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای سید شهاب الدین طیبی 



 نسخه13901حسینی، نگینزندگینامه یحیی کمالی پور: مسافر دهکه جهانی37

 نسخه13741.آلکوت، لوئیزا امزنان کوچک38

 نسخه13601ورن، ژولناخدای پانزده ساله39

 نسخه13861.کی. رولینگ، جیهری پاتر و یادگاران مرگ40

 نسخه13841.کی. رولینگ، جیهری پاتر و شاهزاده دورگه41

 نسخه13831هال، جان9راهنمای جامع ردهت لینوکس 42

 نسخه13631جهانشاهی، ایرج نمایشنامه پندآموز66: ازوپ در کالس درس43

 نسخه13841اسنیکت، لمونیسیرک مرگبار44

 نسخه13892کالفر، یونآرتمیس فاول و ماجرای شمال45

 نسخه13841اسنیکت، لمونیدهکده ی مردم سنگدل46

 نسخه13831اسنیکت، لمونیآسانسور قالبی47

 نسخه13851اسنیکت، لمونیزندگی نامه تایید نشده: لمونی اسنیکت48

 نسخه13851رودا، امیلیخواهر جنوب49

 نسخه13881شان، دارنفریادی از تاریکی50

 جلد13862لوئیس، کالیو استیپلزماجراهای نارنیا مجموعه اول و دوم51

 نسخه13851رودا، امیلیالنه اژدها52

 نسخه13811مترجم- فربد، فرزاددیدار با جغد جادوگر53

 نسخه13831مترجم- فربد، فرزادنوبت سگی54

 نسخه13821مترجم- فربد، فرزادعشق رنگ و رو رفته55

 نسخه13831اسنیکت، لمونیمدرسه سختگیر56

 نسخه13821اسنیکت، لمونیکارگاه مصیبت بار57

 نسخه13861کریستوفر، جانبرکه آتش58

59adobe premiere 605نسخه13821موالناپور، رامین برای مبتدیان 

 نسخه13861کریستوفر، جانوقتی سه پایه ها به زمین آمدند60

 جلد13853آرین، آرمان3-1.پارسیان و من ج61

 نسخه13851هادون، مارکماجرای عجیب سگی در شب62

 جلد13855پولمن، فیلیپ5-1.نیروی اهریمنی اش ج63

 نسخه13821رودا، امیلیشن های روان64

 نسخه13821رودا، امیلیدریاچه اشک65

 نسخه13821رودا، امیلیجنگل های سکوت66

 نسخه13861آدامز، داگالسراهنمای مسافران مجانی کهکشان67

 نسخه13861کریستوفر، جانکوه های سفید68

 نسخه13861کریستوفر، جانشهر طال و سرب69

 نسخه13841اسنیکت، لمونیآبشار یخ زده70

 نسخه13851رودا، امیلیجزیره مردگان71

 نسخه13821اسنیکت، لمونیشروع ناگوار72

 نسخه1مجله ماشین73

 نسخه15513931نشریه شبکه شماره 74

 نسخه13881دیری، تریآتش دزد75

 نسخه13871مترجم- اسالمیه، ویداتاجر مرگ: پندارگن؛ کتاب اول76



 جلد13702میچل، مارگارت2 و 1. اسکارلت ج77

 نسخه13891مترجم- کریمی، فرزانهجالد الغر78

 نسخه1مترجم- کریمی، فرزانهقهرمان دوزخ79

 نسخه13851رودا، امیلیدروازه سایه80

 نسخه13841اسنیکت، لمونیبیمارستان نفرت انگیز81

 نسخه13841رودا، امیلیسرزمین سایه ها82

 نسخه13861اسنیکت، لمونیپایان83

 نسخه13851الکساندر، لویدتاران و فرمانروای بزرگ84

 نسخه13891دیری، تریآتش دزد تسلیم نمی شود85

 نسخه13821رودا، امیلیدره گمشدگان86

 نسخه13851آموزش جامع قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی87

 نسخه13871منصور، جهانگیرقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران88

 نسخه13821مترجم- فربد، فرزادنفرین بالل عجیب و قیمتی89

 نسخه13821رودا، امیلیبازگشت به دل90

 نسخه13861استایندردسر مرگبار91

 نسخه13841اعرابی، غالمحسینمهمانی در مهتاب92

 نسخه13821رودا، امیلیکوهستان وحشت93

 نسخه13871نیلی پور، مهدیمهندسی و مدیریت فرهنگی94

 نسخه13851اعرابی، غالمحسینمدرسه ترس95

 نسخه13861استاینبیا نامریی شویم96

 نسخه13831استاینفراموشم مکن97

 نسخه13841رودا، امیلیجزیره توهم98

 نسخه13821مترجم- فربد، فرزادماجراهای دست اول99

 نسخه13811اسنیکت، لمونیپنجره ی بزرگ100

 نسخه13861کریستوفر، جانرمان های سه گانه جان کریستوفر101

 نسخه13841رودا، امیلیغار وحشت102

 نسخه13831مترجم- فربد، فرزادقتل در چراگاه103

 نسخه13821رودا، امیلیشهر موش ها104

 نسخه13811اسنیکت، لمونیسالن خزندگان105

 نسخه13821رودا، امیلیهزار توی هیوال106

 نسخه13841اسنیکت، لمونیغار غم انگیز107

 نسخه13851اسنیکت، لمونیخطر ما قبل آخر108

 نسخه13861استاینهیوالهای مریخی109

 نسخه13861استاینوحشت در خیابان شوک110

 نسخه13861استایناو از زیر ظرفشویی می آید111

 نسخه13861استایناو در باتالق تبدیل به گرگ می شود112

 نسخه13851شان، دارنفاجعه اسالتر113

 نسخه13841شان، دارنلرد الس114

 نسخه13911شان، دارنقصر مردگان115

 نسخه13911شان، دارندریای خون116



 نسخه13831استایندروغگو، دروغگو117

 نسخه13591فاست، هوارداسپارتاکوس118

 نسخه13911شان، دارنبرادر تا پای مرگ119

 نسخه13901شان، دارنتولد یک قاتل120

 نسخه13881دونان، هانریخاطرات سولفرینو121

 نسخه13901وود، بارباراراز مهره بی نشان122

 نسخه13861استاینشبح اردوگاه123

 نسخه13861استایناز چه چیزی بیشتر می ترسی؟124

 نسخه13861استاینساعت محکومیت125

 نسخه13881کاستووا، الیزابتمورخ126

 نسخه13861استاینشبح ساحل127

 نسخه13861استاینیک روز در سرزمین وحشت128

 نسخه13801درویشعلی کجوری، رضاآخرین قطار به برزخ129

 نسخه13751ادواردز، فرانکعجیب تر از علم130

 نسخه13831بنازاده، علیمردی با نیروی سوم131

 نسخه13861مک کورت، فرانکآقا معلم132

 نسخه13861استاینغول برفی پاسادنا133

 نسخه13851استایننفرین مقبره مومیایی134

 نسخه13851استاینشبی که عروسک زنده شد135

 نسخه13851استاینبگو پنیر و بمیر136

 نسخه13851استاینخون هیوال137

 نسخه13851استاینداخل زیرزمین نشوید138

 نسخه13851اعرابی، غالمحسینهیچ کس زنده نمی ماند139

 نسخه13851استاینبه خانه مردگان خوش آمدید140

 نسخه13861استاینچگونه سرم کوچک شد141

 نسخه13831استاینمن مرده ام142

 نسخه13861استاینساعت وحشت143

 نسخه13832استایندختر سایه144

 نسخه13831استایناسم من اهریمن145

 نسخه13881مه یر، استفنیماه نو146

 نسخه13861دیری، تریمرد زمستان هسته ای147

 نسخه13861دیری، ترینشت اطالعات148

 نسخه13861دیری، تریناوی که نامرئی شد149

 نسخه13831استاین13کمد شماره 150

 نسخه13821مترجم- عدل طباطبائی، هوریشب نینجاها151

 نسخه13851مترجم- عدل طباطبائی، هوریدزدان دریایی در بعدازظهر152

 نسخه13851مترجم- عدل طباطبائی، هوریمومیایی ها در صبح153

 نسخه13861استاینشبح در همسایگی شماست154

 نسخه13861استاینوحشت در اردوگاه مارماالد155

 نسخه13861استاینشبح سخنگو156



 نسخه13861استاینتعویض157

 نسخه13861استاینشبحی در همسایگی158

 نسخه13861استاینزمان وحشت159

 نسخه13861استاینچگونه هیوالیی را بکشیم160

 نسخه13831استاینجانور خبیث161

 نسخه13851استاینبازی های ترس162

 نسخه13851استاینبیگانگان163

 نسخه13831استایناردوی تابستانی164

 نسخه13831استاینجیغ165

 نسخه13881میه یر، استفنیخسوف166

 نسخه13881مه یر، استفنیمیزبان167

 نسخه13841مترجم- عدل طباطبائی، هوریخرس های قطبی در شامگاه168

 نسخه13841مترجم- عدل طباطبائی، هوریشیرها بعد از ناهار169

 نسخه13871شان، دارنسایه مرگ170

 نسخه13871شان، دارنجزیره گرگ ها171

 نسخه13631مترجم- سمیعی، مانداناداستان عجیب سلطان زیرزمین172

 نسخه13851استاینماسک شبح زده173

 نسخه13861شان، دارناسرار هیوالیی174

 نسخه13861دیری، تریاکتشاف در رازول175

 نسخه13831استاینکلبه وحشت176

 نسخه13851مترجم- عدل طباطبائی، هوریشوالیه ها در سپیده دم177

 نسخه13851مترجم- عدل طباطبائی، هوریدایناسورها قبل از تاریکی178

 نسخه13871شلدون، سیدنیتو از تاریکی می ترسی؟179

 نسخه13851استاینبازی بقا180

 نسخه13841دال، رولد...این هم جور دیگر181

 نسخه13821مترجم- عدل طباطبائی، هوریرودخانه آمازون در بعد از ظهر182

 نسخه13851مترجم- عدل طباطبائی، هوریغروب تیز دندان183

 نسخه13851مترجم- عدل طباطبائی، هورینیمه شب در ماه184

 نسخه13831مترجم- عدل طباطبائی، هوریدلفین ها در سحرگاه185

 نسخه13831مترجم- عدل طباطبائی، هوریشهر ارواح در غروب186

 نسخه13841صالحی، سهیل بسازیمGAMEچگونه 187

 نسخه13871میه یر، استفنیشفق188


