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 نسخه13851محدثی، جواداخالق نبوی1

 نسخه2دعاهای طواف و سعی2

 نسخه13621رویش جوانه ها در پرتو عاشورا3

 نسخه13861قاضی عسکر، علیمنتخب احادیث حج4

 نسخه13621اداره پژوهش و نگارش(ع)خصایل یاوران مهدی 5

 نسخه213901کتاب درسی ریاضیات 6

 نسخه13901شعبانی، ابوالقاسم2پرسش های چهارگزینه ای مرآتت ریاضیات 7
 نسخه13811آردلی، نیلالکتریسیته: کتاب علوم من8
 نسخه13891کتاب درسی عربی سال سوم راهنمایی9

 نسخه13821مترجم- فرخ مهر، اللهدر زیرزمین چه چیزهایی وجود دارد؟10

 نسخه13911کتاب درسی تاریخ معاصر ایران سوم متوسطه11

 نسخه313911کتاب درسی زبان فارسی 12

 نسخه313911کتاب درسی عربی 13

 نسخه13781نظری، محسنکارشناسی ارشد اقتصاد خرد14

 نسخه13691مترجم- مهرپویا، جمشیددانستنیهایی درباره جهان15

 نسخه13731همایون، بهرام2دانستنیهایی درباره جهان 16

 نسخه213901کتاب درسی زبان فارسی 17

 نسخه13901کتاب درسی آمار و مدل سازی سوم متوسطه18

 نسخه13831میرکیانی، محمدآواز بزغاله19

 نسخه13821میرهاشمیان، تهمینهمن اسکلت بدن شما هستم20

 نسخه1کشاورز، فریدونمن متهم میکنم21

 نسخه13771لوفگرن، اولفکی از کی می ترسد؟22

23john and paul go to school1نسخه 

 نسخه13801مهرگان، محمدرضامفاهیم، نکات درسی و حل مسائل پژوهش عملیاتی24

 نسخه13761جعفرنژاد، احمدمدیریت تولید و عملیات25

26
همراه با  (2 و 1)آمار و کاربرد آن در مدیریت 

سواالت کنکور کارشناسی ارشد
 نسخه13801ابراهیمی، تورج

 نسخه13781مترجم- شرفی، محمدجوادشهر با ارزش دندانها27

 نسخه13871غنی زاده، نادردسترسی الکترونیک برای افراد کم توان28

29elementary comprehension pieceshill, l.a1نسخه 

(1395آبان ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای عبدالرضا قریشی زاده 



 نسخه13811حسنی، غالمرضاخطبه های نماز جمعه ارومیه30

31
کوششها و موفقیتها : راهنمایی برای خودباوری زنان

در جستجوی هویت
 نسخه13791براندن، ناتانیل

32
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و 

اطالع رسانی
 نسخه13921

33clown1نسخه 

34the kite1نسخه 

 نسخه13881کتاب نامه  آینده35

 نسخه13911دین و زندگی کنکور36

 نسخه13911فراهانی، ابوطالب3عربی : مجموعه کمک آموزشی و درسی37

38
 و 3شیمی : مجموعه کمک آموزشی و درسی

آزمایشگاه
 نسخه13911کامیار، شبنم

 نسخه13911تهرانی، خاطره3زبان فارسی : مجموعه کمک آموزشی و درسی39

 نسخه13911فکور، علیرضا3زبان انگلیسی : مجموعه کمک آموزشی و درسی40

 نسخه13911فراهانی، ابوطالب3دین و زندگی : مجموعه کمک آموزشی و درسی41

 نسخه13911 و آزمایشگاه3کتاب درسی شیمی 42

43
 و 3فیزیک : مجموعه کمک آموزشی و درسی

آزمایشگاه
 نسخه13911

 نسخه313901کتاب کار فیزیک 44

 نسخه13901خاکی، موسی2خودآموز پیشرفته عربی / ژرف اندیشان45

46
سوم  (مبانی علم رایانه)کتاب کار دانش آموز 

متوسطه
 نسخه13911

 نسخه13881مترجم- منزوی، مسعودآینده فیزیک47

48united nations  publications1نسخه 

 نسخه13901بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران49

 نسخه2اعضای هثئت علمی سنجش تکمیلیصنایع- مجموعه دروس رشته مهندسی صنایع50

 نسخه13891لطفی، فاطمه2ریاضیات / گل واژه51

 نسخه213901کتاب درسی عربی 52

 نسخه113902کتاب درسی هندسه 53

 نسخه213901کتاب درسی دین و زندگی 54

 نسخه13902کتاب درسی آمادگی دفاعی55

56intetmediate vocabularythomas , bj1نسخه 

 نسخه13681فصلنامه موسیقی آهنگ سال دوم57

 نسخه13881درویش، حبیب اهلل1آموزش و نمونه سواالت عربی 58

 نسخه13911راهنمای دروس گام به گام سوم دبیرستان59

 نسخه13911شهریاری پور، شاهرخ2ریاضیات / مجموعه کتاب های کار گاج60

 نسخه113881مجموعه طبقه بندی شده آموزش ریاضیات 61



 نسخه13901فیروز بخش، فرهود1ریاضیات / مجموعه کتاب های پرسمان62

 نسخه13881اکبری، رضا1مجموعه طبقه بندی شده آموزش عربی 63

 نسخه113881کتاب جامع ریاضیات 64

 نسخه13891کتاب درسی فیزیک و آزمایشگاه65

 نسخه13881جاهد، رضاالفبای والیت66

 نسخه13801مترجم- آصفی، آرزوخوشحال کاله به سر67

 نسخه13831جعفری، محمودآهو کوچولویی که قهرمان شد68

 نسخه13781جوانبخت، محمودخاطرات بچه های انقالب69

 نسخه13821مترجم- جاللی، مریمزیر دریا چیست70

 نسخه13811هارگریوز، راجرآقای فضول71

 نسخه13811مترجم- اخوان ثالث، فریدونمرغک گلی72

 نسخه13801برگر، ملوینروشن، خاموش73

 نسخه13801مور، پاتریکآسمان پر ستاره74

 نسخه13891امنیت خانواده75

 نسخه13801مترجم- آصفی، آرزوآقای بی عیب و نقص76

 نسخه13821جوانبخت، محمود2خاطرات بچه های انقالب 77

 نسخه13841یوسفی، ام البنینIتحقیق در عملیات 78

79
مجموعه سواالت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه 

2.آزاد مدیریت ج
 نسخه13861ونوس، داور

 نسخه213901کتاب درسی فیزیک و آزمایشگاه 80

 نسخه136313641راهنمای مجله ایران 81

82english for the students  of science1نسخه 

 نسخه13901کاویانی، حجتراهنمای دروس سال اول دبیرستان83

 نسخه13731خدایاری فرد، محمدمسائل نوجوانان و جوانان84

 نسخه13801نظری، محسنکارشناسی ارشد اقتصاد کالن85

 نسخه1مهدیزاده، جلیله2انگلیسی / گل واژه86

 نسخه13901 و آزمایشگاه2کتاب درسی شیمی 87

 نسخه13841سرمدی، حسینآمار و احتماالت مهندسی88

 نسخه13811ترجمه متون مربوط به کتاب داکویتس89

 نسخه13801صالحی صدقیانی، جمشید1ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 90

 نسخه13891قفقازی، مهدی2آزمون فیزیک، ریاضی و تجربی 91

 نسخه13811کوپر، بریانجستجو در اینترنت92

 نسخه113891کتاب درسی عربی 93

 نسخه213901کتاب درسی انگلیسی 94

 نسخه139250رحمت کاشانی، حامد(ع)خطبه بی نقطه شاهکار علی 95

 نسخه139350رحمت کاشانی، حامد(ع)خطبه بی الف شاهکار امام علی 96

 نسخه13931قمی، عباسمنتخب مفاتیح الجنان97



 نسخه13911کتاب درسی مبانی علم رایانه سوم متوسطه98


