
نسخهسالنویسندهعنوانردیف

 جلد3قرشی، علی اکبر5 و 3 و 1. قاموس قرآن ج1

2
قسمت اول از /1.ج/ (سوره آل عمران)3.پرتوی از قرآن ج

جلد آخر
 جلد13583جعفری، محمدمهدی

 جلد3طباطبایی، محمدحسین36و35 و 30.المیزان فی تفسیر القران ج3

 نسخه13771مترجم- شهیدی، جعفرنهج البالغه4

 نسخه1(س)، حضرت زهرا (ص)زیارات عاشورا، حضرت رسول 5

 نسخه13901معتمدی، کامران2انگلیسی / کتاب کار گاج6

 نسخه13911سمیعی عارف، زهرادین و زندگی7

 نسخه13921مشفق، عزت اهللهندسه تحلیلی و جبر خطی8

 نسخه13921 سال کنکور ریاضیات930

 نسخه213911کتاب درسی ادبیات فارسی 10

 نسخه13921کتاب درسی ریاضیات گسسته دوره پیش دانشگاهی11

 نسخه13921کتاب درسی فیزیک دوره پیش دانشگاهی12

 نسخه13921اکرمی، حمیدرضاجامع آیات و روایات13

 نسخه13911اناری، شهابدرک متن انگلیسی به زبان ساده14

15
کتاب درسی حساب دیفرانسیل و انتگرال دوره پیش 

دانشگاهی
 نسخه13921

16
کتاب درسی هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره پیش 

دانشگاهی
 نسخه13921

17
راهنمای گام به گام دروس پیش دانشگاهی رشته 

فیزیک- ریاضی
 نسخه13921گروه مولفان منتشران

 نسخه13901مولفین آموزشگاه علوی90نمونه سواالت امتحان نهایی سال 18

 جلد44-1. اصول کافی ج19

 نسخه13641عبدالباقی، محمدفوادالمعجم المفهرس االلفاظ القرآن الکریم20

 نسخه1طباطبایی، محمدحسین10.ترجمه تفسیر المیزان ج21

 نسخه13921شجاعی، امیرنجات1.ادبیات موضوعی جامع ج22

 نسخه213921. سال کنکور ریاضی فیزیک ج6پاسخ نامه 23

 نسخه13921اناری، شهابگنجینه آزمون های زبان انگلیسی کنکور24

 نسخه13921سبطی، هامونامال و لغت در آزمون سراسری25

(1395خرداد ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای عارف دولت آبادیان 



 نسخه13921سبطی، هامون2.کتاب همایش زبان و ادبیات فارسی ج26

 نسخه21.فیزیک پایه ج27

 نسخه13921کیوان، مهرداد1.حساب دیفرانسیل و انتگرال ج28

 نسخه13921منصف شکری، علیریاضیات گسسته و جبر و احتمال29

 نسخه13911دهقانی، مهدیپرسش های چهارگزینه ای هندسه تحلیلی و جبر خطی30

 نسخه113931. مجموعه سوال عمومی ج3130

 نسخه13911سادات، مجتبی3فیزیک 32

 نسخه13901شریف خطیبی، رضا2هندسه /پرسمان گاج33

 نسخه13912بازرگانی، بهمن2شیمی / مبتکران34

 نسخه13921متولی، محمدحسینریاضیات گسسته35

 نسخه31جزوه خودآموز کامل عربی 36

 نسخه13921فیزیک پیش دانشگاهی: مجموعه کمک آموزشی و درسی37

38
معارف اسالمی پیش : مجموعه کمک آموزشی و درسی

دانشگاهی
 نسخه13921فراهانی، ابوطالب

 نسخه213911شیمی / قلم چی39

 نسخه13901کارخانه، علیعربی جامع کارخانه: کلک معلم40

 نسخه213931. مجموعه سوال عمومی ج30پاسخ نامه 41

 نسخه13921سبطی، هامون1.کتاب همایش زبان و ادبیات فارسی ج42

 نسخه13921خاکبازنژاد، سهیالزبان عربی کنکور/ قلم چی43

44
پرسش های چهارگزینه ای شیمی پیش / مبتکران

1دانشگاهی 
 نسخه13921بازرگانی، بهمن

 نسخه13921سپهری، نیما2شیمی پیش دانشگاهی / خیلی سبز45

 نسخه13921رضوی، مجیددیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه46

 نسخه313891فیزیک / قلم چی47

 نسخه13921خاکباز، سهیالعربی جامع48

 نسخه13921بازرگانی، بهمن3پرسشهای چهارگزینه ای شیمی / مبتکران49

 نسخه13921محمدبیگی، حسنهندسه پایه50

 نسخه13921محمدبیگی، حسنهندسه تحلیلی و جبر خطی51

 نسخه13921 سال کنکور ریاضیات30پاسخ نامه 52

 نسخه13921آهنگر، محمد1.فیزیک پایه ج53

 نسخه13921نادری نژاد، بهروز2.فیزیک پیش دانشگاهی ج54

 نسخه13901رحمانی، امیدویژه امتحان نهایی سال سوم دبیرستان: فیزیک55


