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 نسخه13601خمینی، روح اهلل4.رساله نوین ج1
 نسخه13661قمی، عباسنزهة النواظر2

 نسخه13591حجتی، سید محمد باقرآداب تعلیم وتعلم در اسالم3
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: منابع آموزشی برای مرحله اول المپیادهای علمی 

 نسخه13891عظیم لو، فاطمهالمپیادهای نجوم ایران

 نسخه13921میرحاجی، علیرضاسال دوم دبیرستان (2)عربی 5

 نسخه13921بیرجندی، پرویزسال دوم دبیرستان (2)انگلیسی 6

 نسخه13921بخشعلی زاده، شهرنازآمار ومدل سازی سال دوم دبیرستان7

 نسخه13941احمدی، احمدفیزیک دوره پیش دانشگاهی8

 نسخه13931احمدی، احمدادبیات فارسی سال سوم دبیرستان9

 نسخه13921نصرتی، محسنC++برنامه نویسی 10
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: منابع آموزشی برای مرحله اول المپیادهای علمی 

عظیم لو، فاطمهمبانی اخترشناسی
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 نسخه13891غالمی، صمدبانک سواالت چند گزینه ای المپیاد نجوم12

 نسخه13931براری، عباس(پاسخ نامه تشریحی)ادبیات جامع کنکور 13

 جلد13922بازرگانی، بهمن2 و 1. ج (2)پرسش های چهار گزینه ای شیمی 14

 نسخه13931مصالیی، احمدرشته ریاضی (3)فیزیک 15
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مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی درس زبان و 

 نسخه13931ادبیات فارسی

 نسخه13931جوکار، احمدپرسش های چهار گزینه ای فیزیک پیش دانشگاهی17

 نسخه13951قندچی، سعیدآزمون گسسته و جبرو احتمال18

 نسخه13931پوراحمدی، ترانهمبانی علم رایانه سال سوم دبیرستان19

بازرگانی، بهمن(2)پرسش های چهار گزینه ای شیمی پیش دانشگاهی 20
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 نسخه13921یعقوبی، سیروس آموزش2فیزیک 21

 نسخه13931کنکورهای سراسری رشته ریاضی فیزیک22
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سال سوم  (مبانی علم رایانه)کتاب کار دانش آموز 

 نسخه13931پور احمدی، ترانهدبیرستان

 نسخه13921شایان، سیاوشجغرافیا سال دوم دبیرستان24

 نسخه13911هویدی، امیر محمد1کتاب کار و تمرین هندسه 25

 نسخه13931منصف شکری، علیهندسه تحلیلی و جبرخطی26

 نسخه13931سپهری، نیما(3)شیمی 27

 نسخه13941ماهینی، سید محسنعربی سفید سال اول ، دوم و سوم دبیرستان28

 نسخه13941جلیلی، سیف اهللشیمی فرایندهای شیمیایی دوره پیش دانشگاهی29

(1396مهر ماه  )لیست منابع اهدایی جناب آقای محمدرضا شعبانی 



 نسخه13941گروه مولفان(ویژه دروس رشته ریاضی)  5مجموعه آزمون های 30

 نسخه13941عمید، آرشآمار و مدل سازی31

 نسخه13951سپهری، نیما(1)شیمی پیش دانشگاهی 32

 نسخه13921بازرگانی، بهمن1پرسشهای چهارگزینه ای شیمی پیش دانشگاهی 33

 نسخه13811امامی، امید122روش عکاسی زنیط 34

 نسخه13941بهزاد، مهدیریاضیات گسسته دوره پیش دانشگاهی35

 نسخه13931بازرگانی، بهمن2پرسشهای چهارگزینه ای شیمی 36

 نسخه13941بیرجندی، پرویزدوره پیش دانشگاهی (2 و1)انگلیسی 37

 نسخه13911اکرمی، حمیدرضاآیات و روایات  سال دوم ، سوم و چهارم38

 نسخه13941پورنکی، محمدرضاهندسه تحلیلی و جبرخطی39

 نسخه13941بیژن زاده، محمدحسنحساب دیفرانسیل و انتگرال دوره پیش دانشگاهی40
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 نسخه13931ظهوری زنگنه، بیژنجبرو احتمال سال سوم دبیرستان43

 نسخه13941آهنگر، محمد(3 و 2، 1شامل مباحث فیزیک )فیزیک پایه 44

 نسخه13931روح الهی، احمدو آزمایشگاه برهم کنش میان مواد (3)شیمی 45
 نسخه13941گروه مولفان(3)زبان انگلیسی 46
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پرسش های چهارگزینه ای و پاسخ های کامال 

پوریا، سعیدتشریحی حسابان
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 نسخه13941منصف شکری، علیهندسه تحلیلی و جبرخطی48

 نسخه13931براری، عباسادبیات جامع کنکور49
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مجموعه طبقه بندی شده چهاردرس در چهار کتاب 

خاکباز، سهیالزبان عربی کنکور
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 نسخه13931سمیعی عارف، زهرا1. ج (دوم، سوم و پیش دانشگاهی)دین و زندگی 51

 نسخه13931جوکار، احمدپرسش های چهارگزینه ای فیزیک پایه52
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پاسخ های تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال و 

کیوان، مهردادریاضیات پایه
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پاسخ های تشریحی کنکورهای سراسری رشته ی 

گروه مولفان گاجریاضی فیزیک
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 نسخه13931متقی زاده، عیسیسال سوم دبیرستان (3)عربی 56
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راهنمای گام به گام دروس سوم دبیرستان رشته ی 

گروه مولفان منتشرانریاضی فیزیک
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