
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه13931فتحی، حسینعلوم ششم ابتدایی1

 نسخه13921گروه برنامه ریزی و تالیفدروس طالیی ششم دبستان2

 نسخه13851بوکانان، نیلچگونه اتاق خود را تزئین کنیم3

 نسخه13851بوکانان، نیلچگونه نقاب و لباس مبدل درست کنیم4

 نسخه13911مصطفوی، شبنمروان شناسی کنکور/ خیلی سبز5

 نسخه13931سمیعی عارف، زهرا1.دین و زندگی ج/ گاج6

 نسخه13921لطفعلیان، رقیهمنطق و فلسفه/ گاج7

 نسخه13931فلسفه سال چهارم جامع/ مشاوران8

 نسخه13931ماهینی، سیدمحسنعربی سفید/ گاج9

 نسخه13911تاج بخش، عماردرک مطلب عربی10

 نسخه13931تمنا، وحیدجامعه شناسی و علوم اجتماعی جامع/ مشاوران11

12
مجموعه طبقه بندی شده زبان انگلیسی پیش / قلم چی

2 و 1دانشگاهی 
 نسخه13851

 نسخه13931دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی13

 نسخه13921جابری، علیرضازبان انگلیسی جامع کنکور/ خیلی سبز14

 نسخه13921نعمتی، زهراجغرافی کنکور/ خیلی سبز15

 جلد13932نظری، مهدی2 و 1ادبیات اختصاصی جامع ج/ گاج16

 نسخه13911زبان انگلیسی سال چهارم و سوم دبیرستان/ قلم چی17

 نسخه13921محسنی کبیر، مرتضیروش برداشت از آیات و ر وایات18

 نسخه13921عنبرستانی، سعیدتاریخ ادبیات عمومی19

20reading & cloze testنسخه13921خلفی، نسرین 

 نسخه13891جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی استان بوشهر21

 نسخه13911بلباسی، محدثهبانک نکات رشته ی ادبیات و علوم انسانی22

 نسخه13921یگانه، محمدریاضیات انسانی سال اول، دوم، سوم و پیش دانشگاه/ گاج23

 نسخه13931تمنا، وحیدمنطق و فلسفه سال سوم جامع/ مشاوران24

 نسخه11. مجموعه سوال عمومی ج30/قلم چی25

 نسخه13911ملک محمدی، محمدرضا انسانی3ادبیات فارسی / گاج26

(1396فروردین  ماه )لیست منابع اهدایی سرکارخانم طناز پرشیانی 



 نسخه13921اناری، شهابزبان سال سوم دبیرستان/ مبتکران27

 نسخه13911رضاپور، همایون انسانی3عربی / گاج28

 نسخه13911غالمی، هادی2تاریخ ایران و جهان / گاج29

 نسخه1بیگدلی، پیمانجزوه تستهای جامعه شناسی پایه دوم و سوم30

 نسخه13911بلند، حسن3انگلیسی / گاج31

 نسخه13911احمدنیا، علیآرایه های ادبی/ گاج32

 نسخه13871تنکابنی، سیدضیاء الدینزیارت عاشورا و دعای توسل33

 نسخه13931عظیمی، احمدمرجع کامل علوم تیزهوشان ششم ابتدایی34

 نسخه13931گروه مولفانسیر تا پیاز ریاضی ششم35

 نسخه13931کتاب کار کار و فناوری ششم دبستان36

 نسخه13931ریاضی ششم دبستان/ مرآت37

 نسخه13931فتحی، حسینریاضیات ششم ابتدایی38

 نسخه13901دوساالنه زبان انگلیسی سال اول متوسطه39

40
 اول 1سوال های پرتکرار امتحانی سراسر کشور دوساالنه فیزیک 

دبیرستان
 نسخه13901

 نسخه13901بدیعی، رامین و آزمایشگاه اول متوسطه1فیزیک / گل واژه41

42
نمونه سواالت امتحان نهایی سال سوم دبیرستان رشته / علوی

انسانی
 نسخه13931

 نسخه13881حافظی زاویه، ابراهیمغدیر خم آغاز والیت و امامت43

به عالوه سه دفتر


