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 نسخه13891آرام فر، مهدیزیست شناسی/ تخته سیاه1

 نسخه13891آرام فر، مهدیکنکور ژنتیک/ تخته سیاه2

 نسخه13891آرام فر، مهدی1زیست شناسی پیش دانشگاهی / تخته سیاه3

 نسخه1حشمتی، یاسرجزوه دوره و جمع بندی4

 نسخه13901چالجور، محمدکتاب همایش زمین شناسی5

 نسخه13891گمینی، امیرمحمدزمین شناسی جامع کنکور6

 نسخه13901مصالیی، محمدرضاکتاب همایش شیمی7

 نسخه13881گروه مولفین نوبل آزمون شیمی840

 نسخه13861سپهری، نیما2شیمی پیش دانشگاهی /کتاب سبز9

 نسخه13861سپهری، نیما1شیمی پیش دانشگاهی / کتاب سبز10

 نسخه13891آرام فر، مهدیزیست شناسی گیاهی/ تخته سیاه11

 نسخه13871بازرگانی، بهمن3شیمی آموزشی 12

 نسخه13861بازرگانی، بهمن3پرسش های چهارگزینه ای شیمی / مبتکران13

 نسخه13871بازرگانی، بهمن2آموزش شیمی پیش دانشگاهی / مبتکران14

 نسخه2بازرگانی، بهمن1آموزش شیمی پیش دانشگاهی / مبتکران15

 نسخه13901عمارلو، علی محمد1.کتاب همایش زیست شناسی ج16

 نسخه13891پناهی شایق، علی آزمون جامع زیست شناسی 1750

 نسخه13871بازرگانی، بهمن2آموزش شیمی / مبتکران18

 نسخه13861بازرگانی، بهمن2پرسشهای چهارگزینه ای شیمی/مبتکران19

20
پرسش های چهارگزینه ای شیمی پیش / مبتکران

2دانشگاهی 
 نسخه13861بازرگانی، بهمن

 نسخه1کریمی نیا، علیرضانکات کامل زیست شناسی21

 نسخه13861شیخ االسالمی، محمداشکال و نمودارای شیمی کنکور22

23
: کتاب آخر شیمی کنکور دوم، سوم و پیش دانشگاهی

 ساعت24مرور و جمع بندی شیمی کنکور در 
 نسخه13891مرادپور، سعید

 نسخه13902قرائتی، محسندقایقی با قرآن براساس تفسیر نور24

 نسخه13871شجاعی، مهدیآیین زندگی25

 نسخه13891آرام فر، مهدیزیست شناسی زیر ذره بین26

(1395اردی بهشت ماه )لیست منابع اهدایی سرکار خانم بهاره هاشم لو  



 نسخه13891اختیاری، حامد...لغت نامه زیست کنکور27

 نسخه13891رضاییان، حسینآیات و نکات دین و زندگی کنکور28

 نسخه13871آرام فر، مهدیزیست شناسی29

 نسخه13861آرام فر، مهدیلغت نامه زیست شناسی30

 نسخه13891رضایی، مهوشواژگان امال و تاریخ ادبیات از پایه تا کنکور31

 نسخه13901مشهدی آقایی، حمیدشیعه از نگاه آیات و روایات: نشانه ها32

 نسخه13871کریم خانی، حمزهنگاهی گذرا به گناهان کبیره33

 نسخه13901شیخ االسالمی، محمدشیمی% 100جعبه ابزار 34

 نسخه13871(نحو)عربی عمومی 35

 نسخه13851بستانی راد، محمدجواداستخاره با قرآن36

 نسخه13871(پایه و پیش دانشگاهی)گرامر زبان انگلیسی 37

 نسخه13871(صرف)عربی عمومی 38

 نسخه213871ادبیات عمومی پایه 39

 نسخه13901شهید عبدالحسین برونسی40

 نسخه13891حق شناس، عبدالکریمچند جمله برای دل تو داداش جون41

 نسخه13871ریاضی پیش دانشگاهی42

 نسخه13871(پایه و پیش دانشگاهی)واژگان زبان انگلیسی 43

 نسخه113871ادبیات عمومی پایه 44

 نسخه13861ریاضیات پایه رشته تجربی45

 نسخه13871ادبیات عمومی پیش دانشگاهی46

 نسخه13871فنون ترجمه در زبان عربی47

 نسخه13871زبان فارسی48

 نسخه13781...قنبری، عبداگنجینه زبان انگلیسی49

 نسخه13911صادقی، ابوالفضلتیپ های احساسی: تیپ شخصیتی خود را بشناسید50

 نسخه13911صادقی، ابوالفضلتیپ های ذهنی: تیپ شخصیتی خود را بشناسید51

 نسخه13911صادقی، ابوالفضلتیپ های حرکتی: تیپ شخصیتی خود را بشناسید52

 نسخه13791محتشم، محمد3پرسش های چهارگزینه ای فیزیک 53

 نسخه13791ملکی دالرستاقی، مجتبی1پرسش های چهارگزینه ای فیزیک 54

 نسخه13791ملکی دالرستاقی، مجتبی2پرسش های چهارگزینه ای فیزیک 55

 نسخه13811کمانگر، فرین رشته تجربی3پرسش های چهارگزینه ای فیزیک 56

 نسخه13811ابوالقاسمی، فرهاد1پرسش های چهارگزینه ای هندسه 57

58
نکته ها و : 3 و 2 و 1مجموعه طبقه بندی شده عربی 

روش ها برای کنکور
 نسخه13861اکبری، رضا

 نسخه13891شرفی، مهدیکتاب گویای عربی59

 نسخه13851رضائیان، حسینو پیش دانشگاهی3، 2دین و زندگی 60

 نسخه13841کیاساالر، رضا3زبان کنکور پیش دانشگاهی و زبان 61

 نسخه13891فرهپور، سهرابمشاوره و برنامه ریزی تجربی: صفر کلوین62

63
 سال کنکور ریاضیات علوم تجربی پایه و پیش 30

دانشگاهی
 نسخه13861آرین فر، فریدون



 نسخه13791زاهدی، بهرام2مجموعه طبقه بندی شده آموزش ریاضیات 64

65
هفت کتاب در یک کتاب به همراه : ریاضیات تجربی

1389مجموعه سواالت کنکور 
 نسخه13891سعیدی، منصور

66
 سال کنکور ریاضیات علوم تجربی پایه و 30پاسخ نامه 

پیش دانشگاهی
 نسخه13861آرین فر، فریدون

 نسخه13901فردی، عقیلدین و زندگی67

 نسخه13861رنجبرزاده، جعفردین و زندگی جامع: کتاب سبز68

 نسخه13821...آزادگان، عزیزا پیش دانشگاهی2 و 1فیزیک 69

 نسخه13831مصالیی، احمد2 و1پرسش های چهارگزینه ای فیزیک و 70

 نسخه13861براری جیرندهی، عباس2 و 1ادبیات پیش دانشگاهی : کتاب سبز71

72
زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی، سوم و دوم 

دبیرستان
 نسخه13861جوکار، محمد

 نسخه13891اسماعیلی، رضا...پنج گنج ادبیات جامع شامل واژگان، امالء73

 نسخه13901سبطی، هامون....روش پاسخگویی تست های امال، نکته یابی 74

 نسخه13901سبطی، هامونکتاب همایش زبان و ادبیات فارسی75

 نسخه13861ملک محمدی، محمدرضاسال دوم دبیرستان: 2ادبیات فارسی 76


