
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه13941براری جیرندهی، عباسلغت و معنی/ خیلی سبز1

 نسخه2عبدالمحمدی، علیرضاپنج بحث زبان فارسی2

 نسخه13922کیاساالر، رضا متن تالیفی برای زبان کنکور3120

 نسخه13941نعمتی مقدم، رضاکتاب جامع زبان انگلیسی سوم متوسطه4

 نسخه13941کتاب درسی فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی5

 نسخه13911سبطی، هامونتناسب مفهومی و قرابت معنایی6
 نسخه13901رهبری مهر، عادلفیزیک دوره ی راهنمایی پایه سوم7

 نسخه13931کتاب درسی جبر و احتمال سال سوم8

 نسخه13932نمونه سواالت امتحانی سال سوم ریاضی9

 نسخه13951سالنامه پست بانک ایران10

 نسخه13941بازرگانی، بهمن3ویژه جمع بندی شیمی / مبتکران11

 نسخه13431سروش، احمدکلیات اشعار فارسی موالنا، اقبال الهوری12

 نسخه13891علیپور، علیرضاآنالیز ترکیبی/ نشرالگو13

 نسخه13921خلیلی، روح اهلل و آزمایشگاه2فیزیک 14

 نسخه13911قدیانی، سعید3گام به گام دین و زندگی 15

 نسخه113921کتاب درسی زبان فارسی 16

 نسخه32کتاب درسی دین و زندگی 17

نسخه 12کتاب درسی عربی 18

 نسخه213911کتاب درسی عربی 19

 نسخه113921کتاب درسی ادبیات فارسی 20

 نسخه213911کتاب درسی زبان فارسی 21

 نسخه113921کتاب درسی انگلیسی 22

23

قابل استفاده دانش آموزان و دبیران مدارس  : 2ریاضیات 

ممتاز و مراکز استعدادهای درخشان
 نسخه13921خاکپاش، حسین

 نسخه13941نمونه سواالت امتحان نهایی سال سوم ریاضی24

 نسخه13941آمادگی آزمون مرآت سوم ریاضی25

 نسخه13911 سال دوم آموزش متوسطه2کتاب درسی ریاضیات 26

 نسخه13921فیلی، ایادعربی به زبان ساده/ مبتکران27

 نسخه13942مبانی علم رایانه سال سوم: کتاب کار دانش آموز28

(پیش دانشگاهی) سال کنکور ریاضیات رشته ی ریاضی 2930
 جلد13882

 نسخه1امتحانات نهایی کامپیوتر30

 نسخه13931 سال سوم ریاضی و تجربی3سوال های پرتکرار عربی 31

 نسخه13921عبدالمحمدی، علیرضاآموزش ادبیات سال سوم32

33

حسابان ویژه دانش آموزان ممتاز سال سوم ریاضی / خوشخوان

1.ج
 نسخه13921شفیع زاده، حسین

(1396شهریور ماه  )لیست منابع اهدایی معاونت جوانان هالل احمر 



 نسخه13911هاشمی، محسنراهنمای زبان تخصصی کامپیوتر سال سوم34

 نسخه2حبیب وند، محمدرضا2 و 1زبان انگلیسی / قلم چی35

 نسخه13921غالمی کلیشمی، باقر2 و 1ادبیات فارسی /قلم چی36

جلد 2کتاب نوروز سوم  ریاضی37

 نسخه113921کتاب درسی ریاضیات 38

 نسخه113901کتاب درسی شیمی 39

 نسخه2فراهانی، ابوطالب3دین و زندگی : مجموعه کمک آموزشی و درسی40

 نسخه13911روزبهانی، روزبه3آموزش گام به گام ریاضی 41

 نسخه13921(پودمانی) 3کتاب درسی ریاضی 42

 نسخه13921شادالویی، رامین1فیزیک 43

 نسخه13931میرباقریجزوه تست های کنکور کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر44

 نسخه13921رفیع زاده، علیمجموعه تست های طبقه بندی شده کنکور کامپیوتر45

 نسخه1عباسی، احمد3جزوه شیمی 46

 نسخه13941خوش سیماجزوه فیزیک47

 نسخه1علیمرادی، پدرامجزوه عربی48

 نسخه13941انوشه، محمدحسین1شیمی / قلم چی49

 نسخه1ایزدپناه، احسانتوابع نمایی و لگاریتمی50

 نسخه13911شاهین زاده، شاهینتاریخ ادبیات مصور51

 نسخه13921آقایاری، مریماشتباهات متداول هنرستان52

 نسخه13931مجموعه سواالت عمومی و پایه/ قلم چی53

 نسخه13911مجموعه سواالت طبقه بندی شده کنکور عمومی و پایه54

 نسخه13931سمیعی عارف، زهرا1.دین و زندگی ج/ گاج55

 نسخه13931دروس طالیی سوم دبیرستان ریاضی56

 نسخه13941طهرانیان، پویانهندسه پایه/ مهر و ماه57

 نسخه1(پاسخ های تشریحی)هندسه تحلیلی و جبر خطی 58

 نسخه13941براری جیرندهی، عباسامال/ خیلی سبز59

 نسخه13941بازرگانی، بهمن2ویژه جمع بندی شیمی / مبتکران60

 نسخه13951نادریان، حامدگنجینه فیزیک/ مهر و ماه61

 نسخه13941عبدالمحمدی، علیرضاتاریخ ادبیات62

 نسخه13941حاجی زاده، رسولصفر تا صد ریاضیات گسسته63

 نسخه13941بازرگانی، بهمنویژه جمع بندی شیمی پیش دانشگاهی/ مبتکران64

 نسخه13941کتاب درسی انگلیسی پیش دانشگاهی65

 نسخه13931کتاب درسی حسابان سال سوم66

 نسخه13921مالمیر، مریم2ریاضیات / گاج67

 نسخه13931علی نژاد، احمد2شیمی / گاج68

 نسخه13911محمودزاده، غالمعلی و آزمایشگاه2فیزیک 69

 نسخه13911سوال های پرتکرار عربی سال اول70

 نسخه213921دین و زندگی 71



 نسخه13941کتاب درسی حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی72

 نسخه313931کتاب درسی انگلیسی 73

 نسخه13941تابش، یحییکتاب درسی هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی74

 نسخه213931کتاب درسی هندسه 75

 نسخه13941کتاب درسی دین و زندگی پیش دانشگاهی76

 نسخه13921کتاب درسی آمار و مدل سازی77

 نسخه13891صفا، مهدیمقدمه ای بر تئوری اعداد78

 نسخه13931کتاب درسی تاریخ معاصر ایران سال سوم متوسطه79

 نسخه13901 و آزمایشگاه1کتاب درسی فیزیک 80

 نسخه13941کتاب درسی زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی81

 نسخه13941کتاب درسی ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی82

 نسخه13901علیپور، علیرضا1.ترکیبات ج83

 نسخه13921گروه مولفان منتشرانراهنمای گام به گام دروس دوم دبیرستان84

85

 ویژه دانش آموزان ممتاز سال دوم 2ریاضیات / خوشخوان

دبیرستان
 نسخه13921حاجی زاده، رسول

 نسخه213941. سال کنکور ریاضی فیزیک ج6پاسخ نامه ی 86

 نسخه113941. سال کنکور ریاضی فیزیک ج876

 نسخه13911مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان/ گاج88

 نسخه13881صفائیان، افسر1مجموعه پرسش های ریاضیات / مبتکران89

 نسخه13911معتمدی، کامران1انگلیسی / گاج90

 نسخه13921جویبار، تیمور2ریاضیات / گل واژه91

 نسخه13921نصیری، محمودآموزش حسابان سال سوم ریاضی فیزیک/ مبتکران92

 نسخه13911حسینخانی، سامان1.کتاب مرجع بیولوژی کمپبل ج93

 نسخه13911سماکار، مهدی1مجموعه کتاب های کار و تمرین گل واژه عربی 94

 نسخه13941بیطرفان؛ علی تکمیلی1ریاضی / خیلی سبز95

 نسخه13941قهرمان، رحیمریاضیات پایه و دیفرانسیل/ مهر و ماه96

 نسخه13921عادلی نیا، محمد3 و 2مبانی برنامه سازی 97

 نسخه21 و 1زبان انگلیسی / قلم چی98

 نسخه13911یگانه، علیمجموعه سواالت طبقه بندی شده کنکور کامپیوتر99

 نسخه13931شادالویی، رامین1مجموعه طبقه بندی شده فیزیک/ قلم چی100

 نسخه13931عاشوری، محمود2عربی / گاج101

 نسخه13931غالمی کلیشمی، باقر2 و 1مجموعه طبقه بندی شده ادبیات فارسی / قلم چی102

 نسخه2کامپیوتر/ قلم چی103

 نسخه13911عبدالرحیمی، محمدکاظممجموعه طبقه بندی شده بانک اطالعاتی/ قلم چی104

 نسخه13921احمدی، افشین3شیمی / گاج105

 نسخه13931آهنگر، محمد2.فیزیک پایه ج/ گاج106

 نسخه13881رشیدپور، محمد پیش دانشگاهی1حساب دیفرانسیل و انتگرال / گاج107

 نسخه13931ماهینی، محسنعربی عمومی کنکور/ گاج108

 نسخه13921اسالمی، رضامرجع مثلثات/ خوشخوان109



 نسخه13941مصالیی، احمد2 و 1.فیزیک کنکور پیش دانشگاهی ج/ خیلی سبز110

 نسخه13941محمدبیگی، حسن1هندسه / نشر الگو111

 نسخه13921رهنما، حمید2هندسه / گلبرگ112

 نسخه13931احمدی، سعید2فیزیک / گاج113

 نسخه13931مصالیی، احمد پیش دانشگاهی1فیزیک / خیلی سبز114

 نسخه13941بازرگانی، بهمن2پرسشهای چهارگزینه ای شیمی / مبتکران115

116

جزوه سواالت امتحانات نهایی و المپیادهای استانی درس علوم 

تجربی
 نسخه1آقاحسینی، محمدصادق

 نسخه13911کریم زاده، رقیه1زبان فارسی / گاج117

 نسخه13931 و آزمایشگاه3کتاب درسی فیزیک 118

 نسخه13941سماکار، مهدی3عربی / گلبرگ119

3انگلیسی / گلبرگ120
 نسخه13931هاشمی طاهری، علی

 نسخه13941زیرک، محمدعلی و آزمایشگاه3شیمی / گلبرگ121

 نسخه1زاده گرمی، عیسی3دین و زندگی / گلبرگ122

 نسخه13941پورباقریان، احمد3زبان فارسی / گلبرگ123

 نسخه13931مرادی حقیقی، حمیدرضا و آزمایشگاه3فیزیک / گلبرگ124

 نسخه13931جوادی، اکبرحسابان/ گلبرگ125

 نسخه13931کاظمی، کاظم3ادبیات فارسی / گلبرگ126

 نسخه13921شاه محمدی، محمدجبر و احتمال/ گلبرگ127

 نسخه313921فیزیک / قلم چی128

 نسخه13921فیلی، علی3عربی / گاج129

 نسخه13801سجاد، محمدحسینراه نجات از سردرگمی ها: استخاره130

 نسخه13821عزیزی، عباسثواب و تفسیر سوره حمد و اخالص131

 نسخه13901زاهدی، زهرهیکی از همین روزها132

 نسخه13861نگین آفرینش133

 نسخه1فاطمه ام ابیها ش134

135

گزارش برنامه های اوقات فراغت دستگاههای اجرایی استان 

1391تابستان - تهران
 نسخه13911

4پژوهشی امداد و نجات سال ششم شماره - فصلنامه علمی136
 نسخه13931

 نسخه413881پژوهشی امداد و نجات دوره اول شماره - فصلنامه علمی137

 نسخه1دستورالعمل اجرایی مانور آمادگی در برابر زلزله138

 نسخه13871سرود مهر139

 نسخه213921.فانوس پیشاهنگی ج140

 نسخه1301اورول، جورجقلعه حیوانات141

 نسخه13811احمدی، مهدیدر جستجوی خدا142

کلیات دیوان شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی143
 نسخه1عراقی

 نسخه13911هاشم مرادی، محمدگلچینی از زندگی چهارده معصوم علیهم السالم144



نسخه 13952هادی منش، ابوالفضل پیام30 روز 14530

 نسخه13901پیشوایی مالیری، ابراهیمواژه های اخالقی از اصول کافی146

 نسخه13881مترجم- مسعودی، مجیدخطابه غدیر147

 نسخه13831زارع، محبوبهگهواره طوفان148

 نسخه13781جویباری، محمود معمای قرآنی به ضمیمه نور هدایت149114

 نسخه13791حیاتی، عبدالرضاگلخند150

 نسخه13811مسئوالن: (س)از نگاه خمینی 151

 نسخه13851موسوی مطلق، علیکتاب مخفی یهود نبوئت هیلد152

1-3.خواص و لحظه های تاریخ ساز ج153

واحد تحقیقات موسسه 

فرهنگی قدر والیت
 جلد13793

 نسخه13911حسینی میالنی، سیدعلیمظلومیت برترین بانو154

 نسخه1عالم تقوی، اسدانوار حدیث کساء155

 نسخه13801صبوری، حسینتشرفات مرعشیه156

 نسخه13811صبوری، حسینشهریار ما157

 نسخه13851برازش، محمدرضاعربستان سعودی: آشنایی با کشورهای جهان158

 نسخه13861مهدوی اشرف، احسانشگفتیهای زیارت عاشورای امام حسین علیه السالم159

 نسخه13861مرعشی نجفیاخالقی- فرازهایی از وصیتنامه الهی160

 نسخه13791محبوبی، مجیدروح اخالص161

 نسخه13791حیاتی، عبدالرضاتوفیق اجباری162

 نسخه13791حیاتی، عبدالرضاراز سیلی163

 نسخه13791حیاتی، عبدالرضاشوخی بجا164

 نسخه13821پوروهاب، محمودخاطرات پاکوتاه165

 نسخه13781موسسه فرهنگی قدر والیت1عاشورا و عبرتها 166

 نسخه13841چشمه عشق167

 نسخه13791غیاثی کرمانی، محمدرضاسیر و سلوک168

 نسخه13841رضوانی، علی اصغرغدیر شناسی و پاسخ به شبهات169

170

بی گدار به جاده نزنیم، : راهنمای پست های مسافرین نوروزی

ظریف برانیم
 نسخه13951

 نسخه13731مترجم- مبشری، اسدهللنهج البالغه171

 نسخه13841مهری، فرشتهرموز اسرارآمیز اعداد172

 نسخه2خطبه فدکیه173

 نسخه13891مطیع، حمیدحدیث شریف کساء174

 نسخه13751پناهی، حسینمن و نازی175

 نسخه13831اسماعیلپور، علی دانستنی قرآنی1761001

 نسخه13841عزیزی، عباس(س) داستان از مصائب و کرامات حضرت رقیه 177200

178

مقاالت منتخب اولین کنگره علمی تبعات سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی ناشی از زلزله احتمالی در شهر تهران و 

راهکارای برون رفت آن

 نسخه13921

 نسخه13891چالش ها و راهکارها: مسجد، جوانان179



 نسخه13891دشتی، محمد(س)فرهنگ سخنان حضرت فاطمه 180

 نسخه13881مظاهری، حسینبرنامه زندگی181

 نسخه13791دال، رولدخانواده آقای ابله182

 نسخه13911محرم زاده نوبری، یعقوبنکته های علمی اعجازی قرآن کریم183

 نسخه1امینی، ابراهیم1اسالم و تعلیم و تربیت 184

 نسخه13851آژنگ، نصراهللچیستان، لغز، معما185

 نسخه13811حسابی، ایرجاستاد عشق186

 نسخه13801دانشمند، مرتضیزیر شاخه زیتون187

 نسخه13821شب زنده دار، محمدکلیات اسماء الحسنی یا حالل مشکالت188

 نسخه13711شهیدی، سیدجعفر(ع)زندگانی فاطمه زهرا 189

 نسخه13721سادات، محمدعلیاخالق اسالمی190

 نسخه13831آزمندیان، علیرضاتکنولوژی فکر چگونه راه سعادت را یافتم؟191

 نسخه13921ملک محمدی، محمدرضا3ادبیات فارسی / گاج192

 نسخه13941پیرواولیاء، محمودحسابان: مجموعه کمک آموزشی و درسی193

 نسخه13941فراهانی، ابوطالب3عربی : مجموعه کمک آموزشی و درسی194

 نسخه13941پیرواولیاء، محمودجبر و احتمال: مجموعه کمک آموزشی و درسی195

 نسخه13931تهرانی، خاطره3زبان فارسی : مجموعه کمک آموزشی و درسی196

 نسخه13941فکور، علیرضا3زبان انگلیسی : مجموعه کمک آموزشی و درسی197

 نسخه13941محمدبیگی، حسن2هندسه / نشرالگو198

 نسخه13951منوری، رامینهندسه تحلیلی آزمون199

 نسخه13941خالو، رضاجامع فیزیک پایه/ نشرالگو200

 نسخه13911عبدالرحیمی، محمدکاظمشبکه های رایانه ای/ قلم چی201

 نسخه13931آهنگر، محمد1.فیزیک پایه ج/ گاج202

 نسخه13931شعبانی، ابوالقاسم1دیفرانسیل پیش دانشگاهی / گاج203

 نسخه13931شعبانی، ابوالقاسم2دیفرانسیل پیش دانشگاهی / گاج204

 نسخه13951ایزدپناه، احسانجزوه ریاضی فصل صفر205

 نسخه13941ایزدپناه، احسان(کاربرد مشتق)جزوه ریاضی فصل سوم 206

207

مفهوم و محاسبه حد، حدود نامتناهی، )جزوه ریاضی فصل دوم 

(مجانب
 نسخه13951ایزدپناه، احسان

 نسخه13951ایزدپناه، احسانجزوه ریاضی معادله و نامعادله208

 نسخه13951ایزدپناه، احسانم.م.ک/ م.م.جزوه ریاضی تقسیم، بسط دوجمله ای، ب209

 نسخه13951ایزدپناه، احسانجزوه ریاضی تابع210

 نسخه13951ایزدپناه، احسانجزوه ریاضی مثلثات211

 نسخه213912 و 1ریاضیات / قلم چی212

 نسخه13941اسفینی، حسینجبر و احتمال/ گاج213

 نسخه13931غالمی کلیشمی، باقرزبان فارسی/ گاج214

 نسخه13932شبقره، سعید3 و 2 و 1دین و زندگی / قلم چی215

 نسخه13931محسنی کبیر، مرتضی2 و 1عربی / قلم چی216

 نسخه13901قمری، آزادهاشتباهات متداول هنرستان/ قلم چی217

 نسخه13921نصرآبادی، رضارشته کامپیوتر: کتاب نوروز هنرستان218



 نسخه13911مقسمی، حمیدرضامبانی رایانه/ قلم چی219

 نسخه13921امیدوار، عباس3ریاضی / قلم چی220

 نسخه13921عبدالرحیمی، محمدکاظمسخت افزار/ قلم چی221

 نسخه13921انوشه، محمدحسین1شیمی / قلم چی222

 نسخه13921اکبریان، حمیدرضاکتاب نوروز عمومی و پایه هنرستان/ قلم چی223

 نسخه13931کتاب درسی مبانی علم رایانه سال سوم متوسطه224

 نسخه13921اناری، شهابزبان سال سوم دبیرستان/ مبتکران225

 نسخه13921منصف شکری، علی2هندسه / گاج226

 نسخه13931براری، عباس3زبان فارسی / خیلی سبز227

 نسخه13911نصیری کاشانی، حمیدجغرافیای کنکور/ گاج228

 نسخه13891کاهه، محمدحسنآزمون های هوش و خالقیت ریاضی/ مبتکران229

 نسخه13921علی نژاد، لیال1عربی / گاج230

 نسخه1سلطانلو، محمدرضاجزوه ریاضیات دوم دبیرستان231

 نسخه13932عبدالمحمدی، علیرضاجامع ادبیات کنکور/ نشرالگو232
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خطی
 نسخه13921دهقانی، مهدی

2 و 1. سال کنکور ریاضیات رشته ریاضی ج23430

هیات مولفان کانون فرهنگی 
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 جلد13942
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