
نسخهسالنویسندهعنوانردیف

 نسخه13621منصوری ابراهیم سرایی، رضاکلید ریاضیات1

 نسخه1خمینی، روح اهللرساله آموزشی 2

 نسخه1بازرگان، مهدیانسان و خدا3

 نسخه13861مترجم- میرعباسی، کاوهخاطره دلبرکان غمگین من4

 نسخه13731حکمت پور، مصطفیاصول علمی حرکات بدنی در زندگی امروز5

 نسخه1شریعتی، علیپدر، مادر، ما متهمیم6

 نسخه1محجوب، محمدجعفردیوان کامل ایرج میرزا7

 نسخه13761موریسون، تورنتون1راهنمای شیمی آلی 8

 نسخه13791منتظر رحمتی، پریچهرراهنمای اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی9

 جلد13762مورتیمر، چارلز2و 1.راهنمای شیمی عمومی ج10

 نسخه13691نیک فطرت، بدرزمانچگونه شخصیت سالم تر بیابیم11

 نسخه13781کیائی، گرگینرموز کف شناسی و قیافه شناسی12

 نسخه1(جیبی)دعا 13

 نسخه13801سجاد، محمدحسیناستخاره راه نجات14

 نسخه1زیارت عاشورا، دعای توسل15

 نسخه13841عبداللهی، ویداستاره متولد مرداد را بشناسید16

 نسخه13841عبداللهی، ویداستاره متولد تیر را بشناسید17

 نسخه13911ادعیه و آداب حرمین شریفین در عمره مفرده با ترجمه فارسی18

 نسخه13831پرتوی، رویاستاره متولد اردیبهشت19

 نسخه1نماز غفیله20

 نسخه13531متولدین مرداد در سال 21

 نسخه13531متولدین تیر در سال 22

 نسخه13911تقی رهبر، محمدهمراه با زائران خانه خدا23

 نسخه13531مترجم- فخرائی، ناهیدچگونه انسان بهتری باشیم24

 جلد13762وست، اسکوگ2 و 1.مبانی شیمی تجزیه ج25

 نسخه13741ثمینی، مرتضیشیمی درمانی26

 جلد13712فرجود، فروغ2 و 1. شیمی پایه ج27

 نسخه13711پزشکی، زهرا داستان کوتاه انگلیسی و اصطالحات و مثالهای گوناگون2866

 نسخه13701شاهرودی، اسماعیلنمونه هایی از انشاء و نامه نگاری رازی29

 نسخه13711اعتصامی، پروینگزینه اشعار پروین اعتصامی30

 نسخه1علیرضایی، علیخالصه فیزیولوژی پزشکی گایتون31

 جلد13772آقابزرگ، حسین2 و 1. ج1شیمی معدنی 32

 نسخه13741سیدی اصفهانی، علی2شیمی آلی 33

 نسخه13721رفوئی، محمدکاظم1.مسائل و حل مسائل مبانی شیمی تجزیه ج34

 نسخه13791مترجم- ذاکری، اکرمدنیای هنر عروسکها35

 نسخه13751زمانی، مرتضیبیوشیمی برای پرستار36

(1394آبان ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای مجید راسخی 



 نسخه13711الهی، بهرامآناتومی تنه37

 جلد13702پیرالهی، هوشنگ2 و 1.شیمی آلی تجربی نوین ج38

 نسخه13811دادگستر، سعیدمتن کامل آزمون های استخدامی39

 نسخه13821پورقاسمی، ناهید و آزمایشگاه2آموزش گام به گام شیمی 40

 نسخه13751موریسون، تورنتون3راهنمای شیمی آلی 41

 نسخه13741موریسون، تورنتون1شیمی آلی 42

 نسخه13381حییم، سلیمانفارسی- فرهنگ کوچک انگلیسی 43

 نسخه13421کاوسی برومند، علی اصغرفارسی به انگلیسی: فرهنگ بغلی44

 نسخه13502ستاد بزرک ارتشیارانبرگزیده شاهنامه فردوسی45

 نسخه13501چاپخانه ارتش شاهنشاهیای ایرانی46

 نسخه13741موسسه کتاب همراهغزلیات حافظ شیرازی بر اساس نسخ معتبر47

 نسخه13431سهیلی، مهدیمشاعره48

 نسخه13351رباعیات خیام49

50Moscow1نسخه 

 نسخه13651دیوان حافظ51

 نسخه13521مهرین، مهردادراهنمای مسافرت به اروپا و آمریکا و خاور دور52

 نسخه13832سیلور استاین، شلدیدار قطعه گمشده با دایره کامل53

 نسخه13751عابدی، کامیاراز مصاحبت آفتاب: تامالت و جستجوهایی در شعر سهراب سپهری54

55Nouveau Dictionnaire Anglais-FrancaisClifton, E.19291نسخه 

56Essential English for Foreign StudentsEckersley, C. E.1نسخه 

57Modern American EnglishDixson, Robert J.19621نسخه 

 نسخه13371نبوی، عزیزالهمکالمات روزمره آلمانی58

 نسخه13911فورد، دبینیمه تاریک وجود59

 نسخه13681باغبانی، محمدجوادمکالمات روزمره ترکی استامبولی60

 نسخه13381عباسی، محمدفرهنگ جامع آلمانی به فارسی61

 نسخه13781نظری، مرتضیخواص سبزی های خوراکی62

 نسخه13821فرخیده، رحمت الهبدانیم و برانیم63

 نسخه13701سهیلی، مهدیضرب المثل های معروف ایران64

 نسخه13751رجب زاده، شهرامگزیده مثنوی معنوی65

 نسخه13841گلرویی، یغما...نماند! گفتم بمان66

 نسخه13801گلرویی، یغما!مگر تو با ما بودی؟67

 نسخه13791شاملو، احمدمدایح بی صله68

 نسخه13311خسروانی، امیرمنظومه رمز محبت یا گلستان عشق69

 نسخه13841اخوان ثالث، مهدیزمستان70

 نسخه13821حاج بابایی، محمدرضامجموعه اشعار و نثرهای شاعرانه دکتر علی شریعتی: دفترهای سبز71

 نسخه1کتاب نمونهکلیات دیوان پروین اعتصامی72

 نسخه13801فرسائی، داریوش2آموزش گام به گام اپراتوری مقدماتی کارور رایانه درجه 73

 نسخه13821حیدرزاده، مریممثل هیچکس74

 نسخه13841زاهدی، زهرهلبخند خدا75

 نسخه13591دلوین، دیویدکمردرد و دیگر دردهای ستون مهره ها76



 نسخه1نقشه ترکیه77

 نسخه13521دهخدا، علی اکبر2 و 1. امثال و حکم ج78

 نسخه13271کلیات دیوان حافظ شیرازی79

 نسخه13351مشفق، منصورغزلیات شمس تبریزی80

 نسخه13831طاهریان ریزی، ابوالفضل12آموزش گام به گام کورل دراو 81

 نسخه13421.مالک، فمقام بانوان در اسالم: رهنمای بسوی حق82

 نسخه13451.مالک، فندای حق بوالی علی علیه السالم83

 نسخه13461حجازی، محمدهزار سخن84

 نسخه13471حجازی، محمدباباکوهی85

 نسخه1شاه چراغیانچند کلمه از اعجاز نهج البالغه از نظر علوم جدید86

 نسخه13861سلیمانی، روح الهPremiere Pro 2مرجع حرفه ای مونتاژ فیلم با استفاده از 87

 نسخه13831فلدمن، دیویدهزار نکته باریکتر از مو88

 نسخه13451بیگلری، حسناحکام حج و اسرار آن89

 نسخه1عمادزاده، حسینپیام بزرگ از بزرگ پیامبران متن کامل خطبه الغدیر90

 نسخه13691سعیدیان، عبدالحسین عکس544 شهر، 1169: شهرهای جهان91

 نسخه1نقشه راهنمای ایاالت متحده امریکا92

 نسخه1نقشه راهنمای آسیا93

 نسخه1نقشه راهنمای ترکیه94

 نسخه1نقشه راهنمای هند95

96Weltatlas Von Heute1نسخه 

 نسخه13711موسسه گیتاشناسیسیاسی، طبیعی، اقتصادی: اطلس کامل گیتاشناسی97

 نسخه13881موسسه گیتاشناسیاطلس جامع گیتاشناسی98

 نسخه13821موسسه گیتاشناسیاطلس جامع گیتاشناسی99

 نسخه13901موسسه همشهریایران نود100

 نسخه13481نقشه ایران101

 نسخه13751مورتیمر، چارلز2.شیمی عمومی ج102

 نسخه13771هالیدی، دیوید1.تشریح مسائل فیزیک ج103

 نسخه13761هالیدی، دیوید1.فیزیک ج104

 نسخه1ورزگر، مینوانگلیسی عمومی105

 نسخه13821حافظ، شمس الدین محمددیوان حافظ شیرازی106

 نسخه13801فاطمی، حسنشیمی مواد غذایی107

 نسخه13771مفیدی، جمشیداصول خوردگی و حفاظت فلزات108

 نسخه13791هیمل بالو، دیویداصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی109

 نسخه13861اکبری، علی اصغراثرات مشروبات الکلی، چای و قهوه ازدیدگاه دانش پزشکی110

 نسخه13831فرخ زاد، فروغمجموعه اشعار فروغ فرخ زاد111

 نسخه1تربیت، غالمعلیفرهنگ تربیت فارسی آلمانی112

113der grobe duden1نسخه 

 نسخه13871شجاعی، مهدیآیین زندگی 114

 نسخه13771خسروی، مرتضی1دستور کار آزمایشگاه شیمی عمومی 115

116glossar1نسخه 



 نسخه13711موریباکتری شناسی پزشکی117

 نسخه13701رفیع زاده، مسعود1.راهنمای حل المسائل شیمی با نگرش مفهومی چارلز مورتیمر ج118

 نسخه13771خدادادی، قاسم1.شیمی معدنی ج119

 نسخه13761هیویی، جیمز2.اصول ساختار و واکنش پذیری ج: شیمی معدنی120

 نسخه13701پورجوادی، علیانگلیسی فارسی- واژه نامه شیمی  فارسی انگلیسی121

 نسخه13721ادریسی، محمد1.مبانی و روشهای شیمی تجزیه ج122

 نسخه13811مترجم- خسروپور، آرزوfreehand 10آموزش گام به گام 123

 نسخه1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران124

 نسخه1سپهساالریتعبیر خواب125

 نسخه1فرهنگ خیام انگلیسی فارسی 126

127deutsche sprachlehre fur auslander2نسخه 

 نسخه1حریریان، نصراهللزبان آموز جدید آلمانی: کلید و راهنمای128

129knaurs grobes gemusebuch1نسخه 

 نسخه1علیزاده عظیمی، افسرتجزیه کیفی به روش نیمه میکرو130

 نسخه13771مترجم- موتابی، هدایتراهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان علوم پایه131

 نسخه1دبیری، مینوآلودگی محیط زیست132


