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 جلد13572سجادی نژاد، حسن3-2.حسابداری صنعتی و کاربرد آن در مدیریت ج1

 نسخه13851نامی، حسین کارشناسی ارشد1ریاضی عمومی 2

 نسخه13851نامی، حسین کارشناسی ارشد2ریاضی عمومی 3

 نسخه13821ونوس، داورزبان تخصصی مدیریت بازرگانی بازاریابی4

 نسخه13901حضرتی، علیرضاخواهر کوچک من5

 نسخه13881حیدرزاده، مجتبیاالغ شجاع، شیر ترسو، روباه بال6

 نسخه13901معینی، مهدیسالم7

 نسخه13921جمعی از نویسندگانمهر رضوی8

 نسخه13891عباسی، رحیمآهو و مرد مهربان9

 نسخه1معینی، مهدیلونه بره کدوم وره؟10

 نسخه13881مقدم، کتایونماهی شیشه ای11

 نسخه13881حیدری ابهری، غالمرضانان نعمت خداست12

 نسخه13891پریرخ، زهرهلولو پشمالو کرم کوچولو13

 نسخه13881قالنی، بهزادچه کاری خوبه؟ چه کاری بده؟ اسراف کاری14

 نسخه13681ابوحمدان، جمالرود روستا15

 نسخه13821تیلور، هلنآب پوسته دارد...باور نمی کنی اما16

 نسخه13891سالمت، شیوا!علی کوچولو تنها نیست17

 نسخه13661لزگی، حبیب اهللقناری آزاد18

19
همیار بیمه

 نسخه13881طالب رضایی، مرجان

20
حفاظت از آبها: بچه ها و حافظت از کره زمین

 نسخه13821هراتی، محمدرضا

 نسخه13911قائمی، کتایوناین کاله مال کیه؟21

 نسخه13681شجاعی، مهدیقصه دو گنج22

 نسخه13641بی لو، بایردشاهین، من برادر توام23

24
مادر مادر است

 نسخه13661شانکار

(1396فروردین  ماه )لیست منابع اهدایی سرکارخانم فرشته طاهری  



 نسخه13821طیبیان، حسینخدا در صحاح25

 نسخه13661دیکنز، چارلزالیور تویست26

 نسخه13831شاه حسینی، فرح الملوک!آب مایه ی حیانه، نه جاروی حیاطه27

 نسخه13931قالنی، بهزادخرگوش صحرایی و الک پشت و سایر داستان ها28

 نسخه139313931سررسید سال 29

 نسخه13881انصاری، محمدباقرخطابه غدیر30

 نسخه13881اسماعیل تبار، احمداعجاز سخن31

 نسخه13911حسینی، حسینمقدمه، متن و ترجمه خطابه غدیر: سروش آفتاب32

 نسخه13871ارتباط با خدا33

 نسخه13921خاتمی، احمد(س)مسابقه پیام یاس نبوی در شرح خطبه فاطمی34

 نسخه13851معاونت آموزشی نمسادانستنی های عمومی مدیریت35

 نسخه13871بایرامی، محمدرضاگزیده ای از رمان خون نوشت36

 نسخه513851ماهنامه سراج بسیج 37

 نسخه13841ویژه نامه هفته بسیج ناب38

39
فرازهایی از معارف و اخالق اسالمی

معاونت عقیدتی سیاسی نمایندگی 

ولی فقیه در نمسا
 نسخه13851

40
هدایت سیاسی ویژه فرماندهان و مدیران بسیج

معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه 

در نمسا
 نسخه13851

41
دانستنی های آموزشی فرماندهان پایگاه های مقاومت

معاونت تربیت و آموزش سازمان 

بسیج مستضعفین
 نسخه13881

 نسخه13892ابراهیمی، حسینچهل حدیث از رضای آل محمد42

 نسخه13851عزیزی نیک، نادرههاجر43

 نسخه1سبحانیحضرت امام رضا علیه السالم از تولد تا شهادت44

 نسخه13911شیخ تبار، حمزه علیعالمه طبرسی در بیست قاب45

 نسخه13911معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه(ع)ویژه شهادت امام جعفر صادق: فرزانه عترت46

 نسخه13911منتخب ادعیه و قرآن کریم47

 نسخه13811حدیث عنوان بصری48

 نسخه139113911تقویم چهارده معصوم علیه السالم 49

 نسخه1تعقیبات نماز50

 نسخه1مهاجری، فردینبا هم قرآن بخوانیم: آموزش ساده روخوانی قرآن51

 نسخه1زیارت عاشورا: دیدار یار52

 نسخه13901ارتباط با خدا53

 نسخه1نشر یا زهراشهیدان علی اکبر و علی اصغر صادقی54

 نسخه13911قمی، عباسمنتخب مفاتیح الجنان 55

56tiny talkR ivers , S usan1نسخه 

57New paradeHerrera , Mario20031نسخه 

58Magic phonicsMoloudi, Mehrdad13911نسخه 



59 1New parade : Handwriting1نسخه 

60
کتاب کار امال و انشا جمله سازی، دوم دبستان

 نسخه13911دارابی، مهرانگیز

 نسخه13931سوم دبستان: آموزش قرآن61

 نسخه13941آموزش قرآن چهارم دبستان62

 نسخه13791گروه تولید فعالیت های یادگیری پیش از دبستانکتاب کار کودک63

 نسخه139413941سررسید سال 64

 نسخه13801غفوری آشتیانی، محسنکاهش خطر پذیری لرزه ای شهر تهران65

 نسخه13851مزینانی، محمدکاظمقصه های شیرین حسنک66

 نسخه13881سبوسی، مرضیهحسنی و مرغ تپلی67

68
برای پیش دبستانی: 3شکوفه های نور 

گروه تولید اداره کل آموزش و 

پرورش شهر تهران
 نسخه13901

69
انسان/ کتاب کار کودک

کمیته تولید محتوای اداره کل 

آموزش و پرورش شهر تهران
 نسخه13901

70
1شکوفه های نور 

گروه تولید محتوای اداره کل 

آموزش و پرورش شهر تهران
 نسخه13901

71
خانواده، مهارت های زندگی: انسان/ کتاب کار کودک

کمیته تولید محتوای اداره کل 

آموزش و پرورش شهر تهران
 نسخه13901

72
اندام ها، ویژگی ها و نیازها: انسان/ کتاب کار کودک

کمیته تولید محتوای اداره کل 

آموزش و پرورش شهر تهران
 نسخه13901

73
نیمه دوم فروردین: پدر و مادرها: ضمیمه همشهری بچه ها

 نسخه1شرکت همشهری

74
نیمه دوم اسفند: پدر و مادرها: ضمیمه همشهری بچه ها

 نسخه1شرکت همشهری

 نسخه1شرکت همشهرینیمه اول خرداد: ضمیمه همشهری بچه ها75

 نسخه13881شعبانی، فاطمهشعر و نقاشی همراه با برچسب76

 نسخه13901اشرف پور، مهرانگیزهدیه آسمانی77

 نسخه13851اشرف کریمی، علیزنبور عسلی به نام وزوزی78

 نسخه13861پاشنس، جانعالءالدین و چراغ جادو79

 نسخه13661معینی، مهدیبه ملخ نگاه کن: اقتباس از نهج البالغه80

 نسخه13651میرزامحمد، علیرضالب باز کن، آواز کن81

 نسخه13631امللینخرگوش موسیقی دان82

 نسخه13881ابراهیم زاده، هادیآموزش الفبا برای کودکان83

 نسخه13921دانشگاه مستقل از دیدگاه امام خمینی84

 نسخه13921ویژه نامه کودک و نوجوان: پرستونامه85

 نسخه13901شرکت همشهریسروش کودکان86

 نسخه13911شرکت همشهریهمشهری بچه ها87



 نسخه13891زیارت عاشورا، دعای توسل88

89
تقویم اجرایی سالیانه برنامه های رده های مقاومت بسیج 

1385محالت سال 
 نسخه13851

 نسخه1کتابچه راهنما: بخش چند رسانه ای خودرو90

 نسخه13872جاللی، حامدصحیفه نیایش91

92
راهنمای سفر زیارتی عمره : پرواز به سوی سرزمین نور

مفرده
 نسخه13871

 نسخه13801فالح زاده، محمدحسینمناسک عمره مفرده93

 نسخه13871مرکز تحقیقات حجادعیه و آداب حرمین در عمره مفرده94

95
نگرشی تحلیلی به مقوله اصالحات در فرهنگ دینی نظام 

حکومتی و جامعه حهانی اصالحات
 نسخه13843دعاگو، محسن

 نسخه13822کلباسی، مجتبیدفتر اول- یکصد پرسش و پاسخ درباره نماز 96

 نسخه13771اکبرپور، حبیب اهللقصه ها و راز و رمزهای نماز97

 نسخه13591انقالب اسالمی ایران: نگرشی کوتاه بر98

 نسخه13851معاونت آموزش قوه قضاییه23پیام آموزش 99

 نسخه13851دانشگاه تربیت معلم تهرانفصلنامه حقوق و علوم سیاسی100

101
-5-4. مجموعه آموزشی شوراهای اسالمی شهر و روستا ج

2 -3-7
 جلد13835ناطق پور، محمدجواد

102
مرجع کامل و طبقه بندی شده سوال های چند گزینه ای 

زبان تخصصی مدیریت
 نسخه13801کردنائیج، اسداهلل

103
مجموعه آزمون های کاردانی به کارشناسی و کارشناسی 

ارشد معماری جهان
 نسخه13821محمودی، کوروش

 نسخه13611مطهری، مرتضیپیرامون انقالب اسالمی104

 نسخه1...زیارت عاشورا، دعای توسل، زیارت امین اهلل و105

 نسخه13871قاضی عسکر، علیمنتخب احادیث عمره106

 نسخه13772ظفری، احمدرضازلزله107

108
مقررات شهرسازی و معماری و طرح های توسعه و عمران

 نسخه13861وزارت مسکن و شهرسازی

 نسخه13671رمضانیان پور، علی اکبرطرح اختالط بتن109

 نسخه13771براهام، بارباراآتش بیدار110

 نسخه13801کریمی نیا، محمدعلیالگوهای تربیت111

112
مناسک عمره مفرده مطابق با فتاوای مراجع عظام تقلید

 نسخه13871محمودی خمینی، محمدرضا

 نسخه1امنیت سفر113

 جلد13822ابطحی، حسن1-2.در محضر استاد ج114

 نسخه3کاظمینی، محسنفرصت طالیی115

 نسخه13901موسسه در راه حق(ع)پیشوای ششم امام صادق 116

 نسخه13901نشر یا زهراشهید رضا چراغی117

 نسخه13791معمری، علیرضاوالیبال118

 نسخه13821رضایی، رضاتئوری بنیادی شطرنج119



 نسخه13921(1392سالنامه سال  )آسمانی ها 120

 نسخه139113911سالنامه صالحین 121

122

گفتارهای اعتقادی، معرفتی و سیاسی

معاونت تربیت و آموزش عقیدتی 

سیاسی نمایندگی ولی فقیه در 

سازمان بسیج مستضعفین

 نسخه13891

 نسخه1دفتر تلفن تیرداد123

 نسخه13821دبیرخانه طرح میثاقخدمت رسانی به مردم و اقتدار ملی124

 نسخه139413941سررسید گل نرگس 125

 نسخه139413942کتاب سال صالحین 126

 نسخه13952کاظمینی، محسنحیات صالحین127

 نسخه13741غفارزاده، مهردادپیش از آتش128

 نسخه1مطهری، مرتضیتحریفات در واقعه تاریخی کربال129

 نسخه13611حزب جمهوری اسالمییادنامه شهید راه نماز شهید آیت اهلل دستغیب130

 نسخه13831شهیدی، محمدرضاآموزش قرائت قرآن کریم131

132
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 

..مدیریت سیستم بهره وری و
 نسخه13831گروه مولفین

 نسخه13831بهادوران، فریدونکامل ترین ترجمه و راهنمای زبان انگلیسی عمومی133

 نسخه13781مفتون، پرویز(دانشگاه پیام نور)ترجمه زبان انگلیسی عمومی 134

135
 (ره)گزیده اندیشه ها و آرای امام خمینی: 3گلچین 

نیروهای مسلح

کمیته فرهنگی ستاد یکصدمین 

(ره)سال میالد امام خمینی
 نسخه13781

 نسخه13823خان محمدی، محمدمجموعه شعر جلوه حسن136

 نسخه13801دفتر امور فنی و تدوین معیارهاآیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران137

 نسخه13831ابطحی، حسن(عج)مالقات با امام زمان 138

 نسخه13841جانسون، اسپنسرچه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟139

 نسخه13842لعلی، مسعودتو عظیم تر ازآن هستی که می اندیشی140

 نسخه13841قرائتی، محسنتفسیر سوره یس141

 نسخه13911کماالن، مهدیمجموعه قوانین آپارتمان نشینی142

 نسخه13821فالح زاده، محمدحسینمناسک عمره مفرده، ویژه بانوان143

 نسخه13831فیشر، مارکحکایت دولت و فرزانگی144

 نسخه13851حیدر، اسدهمگام با نهضت حسینی145

 نسخه13831ابطحی، حسنسیر الی اهلل146

 نسخه13871فالح زاده، محمدحسینمناسک مصور عمر مفرده147

 نسخه13831حاتمی، ابوالقاسمآثار تاریخی ساوجبالغ و نظرآباد148

 نسخه13821ذوقی، محمدصالحمقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی149

150
مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی برای 

پوشش اعتبارات اسنادی
 نسخه13851تذهیبی، فریده

 نسخه13801تذهیبی، فریدهمقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه151

 نسخه13851ذوقی، محمدصالحمقررات متحدالشکل وصولی ها152

153
مجموعه قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای اسالمی

اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و 

مقررات
 نسخه13861



154
 نکته کاربردی برای معلمان و 600: ظرافت های معلمی

دبیران
 نسخه13871نقیه، مجید

 نسخه13871رهبر، محمدتقیاخالق و آداب در حج و زیارت 155

 نسخه13821تاجری، حسنجرعه ای از زالل غدیر156

 نسخه13831سپهری، محمدچراغ دلها157

158
 آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر 2شرحی بر ویرایش 

زلزله
 نسخه13801آقاکوچک، علی اکبر

 نسخه13781تاج زاده، مصطفیشوراها؛ آنچه گذشت159

160
مجموعه مقاالت همایش مدیریت محلی و شوراها

دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت 

نظام
 نسخه13871


