
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه13861حسن زاده، فرهادکنار دریاچه ، نیمکت هفتم1

 نسخه13861توزنده جانی، جعفرافسانه ی سه پادشاه2

 نسخه13891ال.استاین، آر مرگ= پیانو 3

 نسخه13881ال.استاین، آر حبابی که همه را خورد4

 نسخه18نشریه دوست5

 نسخه13561صدیق، سیمااسطوره های مصر6

 نسخه13651آسمان نما7

 نسخه13841فقیری، ابوالقاسممن ننه پیرزن و عمونوروز8

 نسخه1ناصر دین، نادیاایوب الصابر9

10The Hand of The LawThornley، G.C13701نسخه 

 نسخه13891آموزگار، کریم(ع)قضاوت های جالب امیرالمومنین 11

 جلد13834بایارس، بتسی!هیوال 12

 نسخه13821محمدی، محمدهادیامپراتور سیب زمینی چهارم13

 نسخه13871هوروویتس، آنتونیمادربزرگ14

 نسخه13491زمانی، مصطفیبهشت زمین15

 نسخه13861سرافراز، رضاپنج داستان! : ماجراهای بهلول 16

 نسخه13641دیکنز، چارلزالیورتویست17

 نسخه13851مورانت، آنی1.  هر شب یک قصه ج18

 نسخه13831بیرچ، بیورلیماری کوری و کشف رادیوم19

 جلد13863مهاجری، زهرا3 و 2 و 1. مجموعه افسانه های ایرانی  ج20

 نسخه13841اروجلو، فریدون2. داستانهای آسمانی ج21

 نسخه13791جانسون، جینی2. شگفتیهای صحرا ج22

 نسخه13841میراسداهلل، علیرضامردم معمولی23

24F lowers  for the Girl F riendTurvey، Celia19741نسخه 

25B lack BeautySewell، Anna19761نسخه 

26

ویلیام شکسپیر و بقیه پیروان ...  واقعیت هایی درباره 

هملی، دنیسمکتب الیزابتی در گوشه و کنار دنیا
 نسخه13891

27

توتانخامن و بقیه برو بچه های ...  واقعیت هایی درباره 

اولیور، مارتینمومیایی شده
 نسخه13891

 نسخه13891ال.استاین، آر او از زیر ظرفشویی می آید28

 نسخه13841لوموآل، ژنویوقلعه گمشده29

(1396آبان ماه  )لیست منابع اهدایی سرکاخانم سیده سارا آذرکار 



 نسخه13871مک کال اسمیت، الکساندردردسر معلم30

 نسخه13821موزی، ژانماجراهای گرگ شرور31

 نسخه13911گروه نویسندگانروایت یک شغل: بگو آ آ آ 32

 نسخه13821چاندلر هریس، جوماجراهای خرگوش پیر33

 نسخه13821موزی، ژانماجراهای میمون زرنگ34

 نسخه13851درودگر، یوسفقصه های چهارده معصوم35

 نسخه13871سویچ کارلسون، ناتالیخانواده زیر پل36

 نسخه13841لیند گرن، استریدلوتا در خیابان پردردسر37

 نسخه13871کلیهر، آنتماکارونی روی سقف38

 نسخه13851هاشمی، محمدمالنصرالدین در تبریز39

 نسخه13881گیگا، ناهیدکیف جادویی مامان40

 نسخهHeaton، Brian19771داستانهایی از چین قدیم41

42The Puzzle of The HslandVerne، Jules1نسخه 

 نسخه13861ویپرزبرگ، والترپسرک بد شانس43

 نسخه13871پریلوتسکی، جکاورانگوتان های بنفش44

45

درروزگاری که هنوز پنج شنبه و جمعه اختراع نشده 

 نسخه13871حسن زاده، فرهادبود

 نسخه13681پورپیرار، ناصرگام نخست در شطرنج46

 نسخه13861کالین، سوزی( داستان طنز9)دردسرهای بچه ی شرور 47

 نسخه13861فین، جراوس!بکی بده 48

 نسخه13871ال.استاین، آر به زیر زمین نزدیک نشو49

 نسخه13891ال.استاین، آر من پرواز می کنم50

 نسخه13881ال.استاین، آر و بمیر (پنیر)بگو 51

 نسخه13861مزینانی، محمدکاظمداریوش هخامنشی52

 نسخه13941بازرگانی، بهمن2پرسشهای چهارگزینه ای شیمی 53

 نسخه13931خاکبازان، مصطفی3پرسش های چهارگزینه ای عربی + آموزش کامل 54

 نسخه13941فرزادتبار، علی2شیمی 55

 نسخه13941حاجی زاده، نادرهندسه تحلیلی و جبر خطی56

57

مجموعه طبقه بندی شده جبرو احتمال سال سوم 

آل بویه، پیروزریاضی
 نسخه13931

 نسخه13951پناهی رودسری، مهدیراهنمای انتخاب رشته برتر دانشگاه سراسری58



 نسخه13931بازرگانی، بهمن3پرسش های چهار گزینه ای شیمی 59

 نسخه13941جلیلی، سیف اهللفرایندهای شیمی دوره پیش دانشگاهی: شیمی 60

61

ویژه ی دانش آموزان ممتاز رشته ی )هندسه پایه 

حاجی زاده، رسول(ریاضی
 نسخه13941

 نسخه13931بوذری، پیمانکتاب همایش عربی62

 نسخه13931اسالمی، بهروزمجموعه طبقه بندی شده حسابان سال سوم ریاضی63

 نسخه13941مشفق، عزت اهللهندسه تحلیلی و جبر خطی64

 نسخه13841تولستوی، لئومرغ تخم طال65

66

جادو در جنگل و هشت افسانه ی دیگر از چهارگوشه 

آدلر، ناامیی جهان
 نسخه13851

 نسخه13861محمدی پاشاک، محمدرضاشاه عباس67

 نسخه13891شفیعی، شهرام!با تخم مرغ مهربان باش 68

 نسخه13861کریمشاهی بیدگلی، حسینلطیفه های دانش آموزی69

 نسخه13885نشریه عروسک سخنگو70

 نسخه13621صدیقی ارفعی، عنایت اهللگنجینه داستانهای ایرانی به انگلیسی71

 نسخه13861نژاداکبر، سیدعلیرضاباربی دختر شیطان72

 نسخه13851جوالیی، ارغوان(قصه های ایرانی)دخترنارنج و ترنج 73

 نسخه13831بالیتون، انید(مجموعه داستان)بستنی جادویی 74

 نسخه13811دماوندی، داریوشسفرپنجم: ماجراهای سندباد75

76African AdventureIggulden، Margaret19881نسخه 

 نسخه13871استانتون، اندیآقای گام و میلیاردر بیسکویتی77

 نسخه13871استانتون، اندی!آقای گام شما ببخشید78

 نسخه13881ال.استاین، آر روح درآینه79

 نسخه13891ال.استاین، آر دختر سایه80

 نسخه13871ماتوته، آنا ماریاپایان واقعی زیبای خفته81

 نسخه13661دوما، الکساندررابین هود82

 نسخه13831پرویسلر، اوتفریدروح کوچولو83

 نسخه13521کنت، ماری گری1. داستانها و افسانه های ترکیه ج84

 نسخه13861ابت، تونیسفر به اعماق دریای سرپنت85

 نسخه13851کورشونف، ایریناروباه کوچولو86

 نسخه13851ابت، تونیسفر به قصر آتشفشان87



 نسخه13861متقی زاده، اسکندربا هم بخندیم88

 نسخه13881حسن زاده، فرهادمجموعه داستان طنز: هندوانه به شرط عشق89

 نسخه13901آرین، آرمان(مجموعه داستان های کوتاه)گوشواره تلخ 90

 نسخه13871مرادحاصل، مهدی2. ماجراهای مالنصرالدین ج91

 نسخه13831دروئون، موریستیستوی سبزانگشتی92

 نسخه13891کندی، میشلاستقالل و کاهش وابستگی کودک93

 نسخه13841موسوی گرمارودی، افسانهبوی خوش گل محمدی94

 نسخه13611ورن، ژولجزیره وحشیان95

 نسخه13841میرکیانی، محمدخواب روباه96

بهترین داستانهای کوتاه دنیا برای کودکان و نوجوانان97
 نسخه13621

 نسخه13841اروجلو، فریدونلطایفی درباره نماز98

 نسخه13821حسین پور، بزرگمهرماجراهای دلمه99

 نسخه13811دماوندی، داریوشسفرششم: ماجراهای سندباد100

 نسخه13841شریف رضویان، مریمداستانهای آسمانی101

 نسخه13871روزن، مایکلقصه های با نمک102

 نسخه13891بایارس، بتسیتابستان قوها103

 نسخه13851لطف اهلل، داوداسکندر مقدونی104

 نسخه13851لوئیس، کالیو استیپلزآخرین نبرد105

 نسخه13851بالیتون، انیدهفت رازدار106

 نسخه13861بالیتون، انیدبازهم بچه های شیطون107

 نسخه13891ویتمن، جاندروغگوی چاق گنده108

 نسخه13791دال، رولدخانواده آقای ابله109

 نسخه13831گانری، آنیتاقلله های هولناک110

 نسخه13831گانری، آنیتازلزله های لرزناک111

 نسخه13851اسنیکت، لمونیزندگی نامه ی تایید نشده: لمونی اسنیکت 112

 نسخه13771دوما، الکساندرکنت مونت کریستو113

 نسخه13911فاین، آنخانم دات فایر114

 نسخه13821هیوگ، جان(رمانی برای نوجوانان)  : (1)تنها در خانه 115

 نسخه13871اسپینلی، جریدختر ستاره ای116

 نسخه13891ال.استاین، آر ماسک شبح زده117

صداقت نژاد، جمشیدانشاء در آیینه انقالب118
 نسخه1

 نسخه13591فریمن، مروزنه ای به دنیای دانش119

 نسخه13871باند، مایکلخرسی به نام پدینگتن120



121

کتاب اول آدم کوچولوها و تازه : ماجراهای آدم کوچولو

پیترسون، جانواردها
 نسخه13861

122

کتاب سوم مهمانی آدم : ماجراهای آدم کوچولو

پیترسون، جانکوچولوها
 نسخه13861

 نسخه13841اروجلو، فریدونمجموعه اول: داستانهای آسمانی 123

 نسخه13791مور، پاتریکستارگان124

 نسخه13801قنبری، مهدیهفت خوان رستم (1)قصه های شاهنامه 125

 نسخه13851قنبری، مهدیایرج (3)قصه های شاهنامه 126

 نسخه13801قنبری، مهدیرستم و سهراب (3)قصه های شاهنامه 127

 نسخه13771معزز، ناهیدگنجینه گل چینی128

 نسخه1ناصر دین، نادیانبوة یحیی129

 نسخه13841شایسته، خسروبیست کتاب در یک کتاب130

 نسخه13821وایز، کرتپنج برادر چینی131

 نسخه13861تواین، مارکشاهزاده و گدا132

 نسخه13861دیکنز، چارلزآرزوهای بزرگ133

134

تاریخ شاهان ایران از مادها تا عصر پهلوی کتابی برای 

جعفری، ریحانهتحقیق دانش آموزان
 نسخه13861

135

راه حلهای جدید برای : رابطه بین والدین و کودکان 

گینات، هایم جیمسائل قدیمی
 نسخه13861

 نسخه13871هاشمی، سید سعیدمحله ی میکروب خان136

تورن، آلیسداستان زندگی مادام کوری و چگونگی کشف رادیوم137
 نسخه13641

 نسخه13881بهزادی، شهین دختآداب معاشرت برای همه138

 نسخه13881فورنیه، ژان لوییآداب معاشرت برای دختران و پسران جوان139

 نسخه13871اسکالز، چارلزنکاتی درباره دوستی140

 نسخه13861السنس، جینگنجینه ای درباره دوستی141

 نسخه13891کیم، سانگ اچ روش برای انگیزه بخشیدن به دانش آموزان14270

143

کیمیای : روان کاوی خورشید ستاره متولد شهریور

گروپ، دیاگرامبهبود روابط
 نسخه13841

جولقانی، ثریانامه های بابالنگ دراز به جودی: به همسرم جودی 144
 نسخه13861

 نسخه13841لوئیس، کالیو استیپلزشیر، کمد، جادوگر145

146R ip Van WinkleIrving، Washington13611نسخه 

147The Mystery of the Is landVerne، Jules13661نسخه 

148

K ing Arthur and the Knights  of the 

Round TableWest، Michael
 نسخه19761

 نسخه13611ایتچیسون، دوروتیهنرمندان بزرگ149



150

As  You L ike It and Much Ado About 

NothingShakespeare، William
 نسخه19761

151S even L ittle P laysEndicott، M19771نسخه 

152The Adventures  of Tom S awyerTwain، Mark19761نسخه 

153E asier S cientific E nglish P racticeThornley، G.C19721نسخه 

مترجم- صفوی، همایون پاشا حکایتهای ازوپ154
 نسخه13831

 نسخه13871کرسول، هلنقصه های عجیب155

156

  The Lady F rom the S ea  and Other 

Celtic S toriesWest، Michael
 نسخه19771

157Robinson C rusoeDefoe، Daniel19761نسخه 

158Gullivers  TravelsSwift، Jonathan19761نسخه 

159Oliver TwistDickens، Charles19761نسخه 

160Treasure  Is landStevenson، R.L19761نسخه 

 نسخه13611دوگاردپیچ، لکاپیتان اسکات161

162

The Magic S lippers  and Other 

S toriesMilne، B Lumsden
 نسخه19761

 نسخه13871شفیعی، شهرام(داستان طنز)! عزیزم چه رنگی بپوشم ؟ 163

 نسخه13881شفیعی، شهرام(داستان طنز)گربه در جوراب زنانه  164

 نسخه13881امیریان، داوودرفاقت به سبک تانک165

 نسخه13831غالمحسین پور، ماهرخاالغی که سیب می فروخت166

 نسخه13901جی.ریان، ام قدرت صبر167

 نسخه13881کاستا، برنادتچطور باید یک دختر زنده بماند168

 نسخه13871ماتلن، کاترینچطور باید در خانواده زنده ماند؟169

 نسخه13871بلر، روالنچطور باید در مدرسه زنده ماند؟170

 نسخه13881ال.استاین، آر اردوی وحشت171

172

نقاشی ها و نوشته هایی  از : من خواب صلح می بینم 

مترجم- امامی، غالمرضا جنگ به قلم کودکان یوگسالوی سابق
 نسخه13861

 نسخه13871بهمن پور، محمدسعیدداستان عاشورا173

 نسخه1سی دی174

 نسخه1ویلسون، نوئلاگر با یک مولکول مالقت می کردم175

 نسخه13731شلی، مریفرنکنشتاین176

 نسخه13831میرکیانی، محمدهفت قصه برای کودکان: خنده کبک 177

 نسخه13841کشاورز، ناصرالالیی های نی نی کوچولو178

 نسخه13941اعتصامی، محمدمهدیمعارف اسالمی دین و زندگی دوره پیش دانشگاهی179

 نسخه13931احمدی، احمدادبیات فارسی سال سوم آموزش متوسطه180

1392گویا، زهراسال دوم آموزش متوسطه (1)هندسه 181

 نسخه13611دوگاردپیچ، لکریستف کلمب182



 نسخه13891ال. استاین، آر شبح اردوگاه183

 نسخه13861نتسلی، پاتریشیاعصر حجر184

 نسخه13661ارشقی، عادلآتشفشانها185

 نسخه13841سالمی، علیکچلک186

 نسخه13841بالیتون، انیدسوزن جادویی و داستان های دیگر187

188

آدم کوچولوهای  (کتاب چهارم)ماجراهای آدم کوچولو 

پیترسون، جانآشغالی
 نسخه13861

 نسخه13841میرکیانی، محمدآواز بزغاله 189

 نسخه13861گانری، آنیتاهوای خوفناک190

 نسخه13881کاپو آنا، لوئیجیاژدها خانم و چند قصه دیگر191

پارسا نسب، محمدرضادوره پیش دانشگاهی (عمومی)زبان و ادبیات فارسی 192
 نسخه13941

 نسخه13941بهزاد، مهدیریاضیات گسسته دوره پیش دانشگاهی193

 نسخه13851بنزن، پل ژاکبچه گربه و گل خندان194

 نسخه13871هوروویتس، آنتونیترس195

 نسخه1مهجور، فروغ(قصه ای برای نوجوانان)لولو 196

 نسخه13941پورنکی، محمدرضاهندسه تحلیلی و جبرخطی دوره پیش دانشگاهی197

 نسخه13931گروه مولفانسال سوم آموزش متوسطه (2)هندسه 198

 نسخه13931متقی زاده، عیسیسال سوم آموزش متوسطه (3)عربی 199

 نسخه13941احمدی، احمدفیزیک دوره پیش دانشگاهی200

 نسخه13881گونیک، الریار کریستف کلمب تا جنگ های داخلی: آمریکا 201

 نسخه13921سپهری، نیما(3)شیمی 202

 نسخه13941اناری، شهابزبان انگلیسی جامع کنکور203

خاکبازان، مصطفیمرجع کامل پرسش های چهارگزینه ای عربی کنکور204
 نسخه13941

 نسخه13941اناری، شهابواژه نامه جیبی هوشمند زبان کنکور205

 عدد دفتربزگ1

نسخهعنوانسابقه اهدا

1395/09/3022

1396/08/30205231


