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 نسخه1لوح فشرده نقاشان ملل1

 نسخه1لوح فشرده کرشمه2

 نسخه31نرم افزار گل نرگس 3

 نسخه1نرم افزار ویژه امام رضا علیه السالم4

 نسخه1لوح فشرده مهمانی خدا5

 نسخه13841...شکری، یداکتاب همراه صنوبر فارسی عمومی6

 نسخه13911کریمی، امیرحسیندستان دریایی7

 نسخه13901صیاف زاده، مهدیخطبه حضرت زهرا علیهاالسالم در مسجد پیامبر8

 نسخه13901دشتی، عبدالمجیدحماسه عفاف و حجاب9

 جلد13843وکیل، مسعود جلدی3--- آموزش مفاهیم قرآن 10

11Agift of Love RumiKordasti, Ali20021نسخه 

 نسخه13841معاونت آموزش مهد قرآنآموزش ترتیل قرآن همراه با تجوید12

13
سیری در : صدیقه شهیده فاطمه الزهرا علیهاالسالم

...زندگانی و فضائل حضرت فاطمه
 نسخه13811نجفی یزدی، محمد

 نسخه1فنلنتلماک14

 نسخه13941رازهای آسمانی15

 نسخه13831ذوعلم، علی(سیر مطالعات اسالمی)سما 16

 نسخه13831قرائتی، محسنیوسف قرآن17

 نسخه13871حجازی، یاسینبازخوانی مقتل حسین بن علی علیه السالم: کتاب آه18

 نسخه13891فقیه حقانی، موسیسیدمحمود طالقانی... آیت ا (2): مجموعه آثار19

 نسخه13911تقویم سال 20

 نسخه13951سالنامه سال 21

22
در  (ص)ترجمه فارسی متن کامل خطبه پیامبر اکرم 

غدیر خم
 نسخه2

23
آنچه همگان باید در مورد درمان : درمان ریشه دندان

بیماری های ریشه دندان بدانند
 نسخه1

24
آنچه همگان باید در مورد ترمیم : داندانپزشکی ترمیمی

دندان ها بدانند
 نسخه1

 نسخه1الفبای مراجعه به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی25

(1395اردی بهشت ماه )لیست منابع اهدایی سرکارخانم فرانک بیدمشکی پور  



26
آنچه همگان باید در مورد غذاها و : مبانی تغذیه هوشمند

تغذیه هوشمند بدانند
 نسخه1

27
آنچه همگان باید قبل از نمونه گیری آزمایشات پزشکی 

بدانند
 نسخه1

 نسخه1بروشور ورزش و دیابت28

 نسخه31شهرداری منطقه 3کتابچه راهنمای مراجعین شهرداری منطقه 29

 نسخه31شهرداری منطقه  و ساختمان های تابعه3تلفن های شهرداری منطقه 30

 نسخه1مسابقه فرهنگی شکوه والیت31

 نسخه1سرهنگی، مرتضیگزیده خاطرات آزادگان: محرم در اسارت32

 نسخهB1- بروشور هپاتیت ب33

 نسخه1بروشور مراقبت از کلیه ها در مبتالیان به دیابت34

 نسخه1بروشور سرطان معده35

 نسخه1بروشور سرطان تخمدان36

37
روش های دست یابی به خوابی : کتاب کوچک خواب

آرام و خوش
 نسخه1ویلسون، پاول

38
تحلیل رفتار متقابل در زندگی هر .: T.Aکتاب کوچک 

روز
 نسخه13891بری، آدلید

 نسخه13891صرفی پور، محمدتقیارزش و جایگاه حجاب و عفاف در اسالم39

 نسخه13801الهیجی، کاظمفال حافظ با معنی40

 نسخه13901سعیدی، احمد(ص)چهل حدیث محمدی : (1)گوهرهای آسمانی 41


