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 نسخه13891شیخ االسالمی، جعفر(آموزش نماز برای نوجوانان) 1بوستان نیایش 1

 نسخه13691دانش، تاج زمانمجرم کیست ؟ جرم شناسی چیست؟2
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مخصوص تدریس در )!می خواهم درباره حجاب بدانم 

 نسخه13851بهزادپور، سیمیندخت(مراکز دختران

 نسخه1حسینی بهشتی، سیدمحمدشناخت اسالم4

 نسخه13921گاتمن، دنشب شیطنت5

 نسخه13901ایبد، طاهرهخانه ی پغورقاتی6

 نسخه13921احمدی، افسانهچه ساده می رویم از یاد7

 نسخه1هاشمیان، کیانوشمتون تخصصی روانشناسی8

 نسخه13901محمودزاده، نصرت اهللنفس های مسموم حلبچه9
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حقوق تجارت همراه با پاسخ های (تست)سوال 600  

 نسخه13771پاشائی، یوسف2. تحلیلی ج

 نسخه13771عرفانی، محمود- تشریحی)سواالت آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت 11

 نسخه13851قافی، حسین(مباحث الفاظ) 1. اصول فقه کاربردی ج12

 نسخه13801آندرسن، جوئلخداوند شبان من است13

 نسخه13771وایلد اسمیت، برایاناز نزدیکتر نگاه کن14

 نسخه13881قرائتی، محسن(پاسخ های کوتاه- پرسش های مهم )تمثیالت 15

 نسخه13931احمدی، افسانهبگو سراغ تو را از من نگیرند16

 نسخه13711قنادی مراغه، رضامجموعه ای از مقررات بین المللی17

 نسخه13931روشنگر، مجیدهنرنویسندگی18

 نسخه13721مطهری، مرتضیسیری در سیره ائمه اطهار19

 نسخه13871داودی، زینباینترنت در جیب شماست20

 نسخه13921لسانی، مهشادایستگاه آخر21

 نسخه13891دورانت، ویلیام جیمزپژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر: لذات فلسفه 22

 نسخه13681دیباجی، سید ابراهیمالمنتخب من الکتاب و السنة و الخطب23

 نسخه1یاربخت، شهریارمتن کامل قوانین جدیدکار و تامین اجتماعی24

 نسخه13861سنت اگزوپه ری، آنتوان دوشازده کوچولو25

 نسخه1ویژه نامه وکالت26

 نسخه13711عابدزاده، حسنقانون تملک آپارتمانها و آئین نامه های مربوط27

 نسخه1قصاص ((الیحه))متن کامل 28

 نسخه1حسینخانی، نوراهللقانون چک جدید29

آشنایی با قوه قضائیه و نحوه طرح دعاوی30

معاونت آموزش و تحقیقات قوه 

قضائیه
1381

 نسخه1

 نسخه13771ذکاء، یحیینوروز و بنیاد نجومی آن در همبستگی با تخت جمشید31

 نسخه13341زیدان، جرجی1. دوشیزه شامی ج32

 نسخه13891حسینجانی، ابوالقاسمجغرافیای رازها33

 نسخه13821عوید، محمدرشیدسخنی با دختران جوان34

(1396مهر ماه  )لیست منابع اهدایی سرکارخانم مرجان افشاری 



 نسخه13741منصوری آرانی، سعید(2 و 1)متون فقه 35

 نتسخه135139هفته دادگستری36

 نسخه13501نشریه حقوق بشر37

 نسخه13901شریعتمداری، علیتعلیم و تربیت اسالمی38

 نسخه13611وطنی، محمدحسنمجموعه قوانین و مقررات استخدامی39

 نسخه1مترجم- باقریه، محمدعلی زیباترین داستان قصه یوسف و زلیخا به روایت قرآن40

 نسخه1شریعتی، علیفاطمه فاطمه است41

 نسخه13881حسینجانی، ابوالقاسمدور بهار را سیم خاردار نمی شود کشید42

 نسخه13771پاشائی، یوسف1. حقوق تجارت ج (تست)سوال 745   43

 نسخه13801واعظی، حسن!اینجا ایران است44

 نسخه13761عاملی، بهاءالدین محمدموش و گربه45
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