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1

منشور جهان پهلوانی رستم در نبرد : گذر از هفتخان 

نگهبان، حمیدرضاهفتخان
 نسخه13821

2

جامعه شناسی انحرافات و کج )آسیب شناسی اجتماعی 

اکار، حمید(روی های اجتماعی
 نسخه13941

رواس، ویلیام هنری دنهامخدایان، پهلوانان و انسان در یونان باستان3
 نسخه13851

 نسخه13851شیبی، کامل مصطفیتشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری4

 نسخه13801رضایی، عبدالعظیم3. تاریخ ده هزار ساله ایران ج5

6Select Reading & Grammar Pointsنسخه13861فریار، هاله 

7

اصول و قواعد خط ریز از نظر زیبایی و خوانائی و صحت 

زنونی، ابراهیمامالء
 نسخه13701

 نسخه13921تهرانی، رضامدیریت مالی8

 نسخه13791خوشدل، محمدرضاعالم پر رمزو راز ارواح9

 نسخه13741اشترویر، ماریانه(اسرار کامیابی)نیروی جادویی اندیشه 10

 نسخه13341مشیری، فریدونپرواز با خورشید11

 نسخه13911باتمانقلیج، فری دونآب برای سالمت ، برای شفا بخشی ، برای زندگی12

 نسخه1استیری، خلیلگزیده ای از کتاب همسران موفق13

 نسخه13791صدیقی ارفعی، عنایت اهللگنجینه داستانهای ایرانی به انگلیسی14

 نسخه13941نشریه سپیده دانایی15

 نسخه13781آئینه وند، صادقاطلس تاریخ اسالم16

 نسخه13801مرادی غیاث آبادی، رضامنشور کورش هخامنشی17

 نسخه13881هیل، ناپلئونبیندیشید و ثروتمند شوید18

 نسخه13811احمدی، منصورخودآموز تلفظ ، حروف و واژگان زبان انگلیسی19

20

سال )مجموعه کمک آموزشی و درسی ادبیات فارسی 

تهرانی، خاطره(چهارم و پیش دانشگاهی
 نسخه13941

 نسخه13931حبیبی، مهدی1تاریخ ادبیات ایران و جهان 21

بداغی، علیکتاب بیست زبان و ادبیات فارسی22
 نسخه13921

(1396آبان ماه  )لیست منابع اهدایی سرکارخانم احترام السادات مددوار 



 نسخه13931پورباقریان، احمدسال سوم متوسطه (3)زبان فارسی 23

کاظمی، کاظمسوم متوسطه (3)ادبیات فارسی 24
 نسخه13941

 نسخه1مهوار حسینی، محمود2و 1زبان تخصصی علوم تربیتی 25

26

چشم اندازها ، مفاهیم بهداشت روان و : مشاوره همتایان 

فوالدی، عزت اهلل«ویژه مشاوران»مهارت ها 
 نسخه13881

 نسخه13741سیدلسکی، رنهقدرت خالق فکر27

 نسخه13871حکمتی، بهناممدیریت زمان ویژه ی دانش آموزان28

29

راهکارهای عملی برای دگرگونی شما  (1)چله نشینی شاد 

ملکیان، حسندر چهل روز
 نسخه13851

30

از نستعلیق تا  (ریز)شیوه نو در آموزش خط تحریری 

اثباتی، محمدحسنشکسته ویژه معلمین و دانش آموزان
 نسخه13791

مترجم- دشتی، محمد (ع)ترجمه نهج البالغه حضرت امیرالمومنین 31
 نسخه13841

 نسخه13841اسپنسر، جانسونهدیه32

اسدخواه، مرتضیاز زبان بزرگان روح و مرگ33
 نسخه13861

Stoker، Bramدراکوال34
 نسخه1

 نسخه13911ویلکاف، ویلبگوییم« نه»چگونه به کودک خود 35

 نسخه13931رادمنش، محمدحسنایده های ناب تربیتی36

 نسخه13931رادمنش، محمدحسنایده های ناب مدیریتی ویژه ی مدیران مدارس37

 نسخه13931رادمنش، محمدحسن«ایده های ناب معلمی»حرفی از جنس بلور38

 نسخه13871قهرمانی، اعظمآیین خویشتن داری39

 جلد13787موسوی گرمارودی، سید مرتضی(دو نسخه) 4و  ( نسخه3) 3 و 2 و 1.  خط ج40

41

اعتماد به نفس ، مهمترین عامل :  اراده کن ، می توانی 

 نسخه13861رشد فردی

 نسخه1اسعدی، سیدحسنگزیده ای از کتاب حقوق متقابل اعضای خانواده42

 نسخه1شرفی، محمدرضاگزیده ای از کتاب خانواده متعادل43

 نسخه13891معین الغربایی، فاطمهراهکارهایی برای بهبود در روابط بین فردی: ارتباط موثر 44

 نسخه13871جزایری، علیرضامهارت حل مساله45

 نسخه13881صمیمی اردستانی، سیدمهدیآموزش یکی از مهارت های زندگی: حل مشکل  46

47

- راهنمای کمک به دانشجویان دارای مشکالت عاطفی 

بخشی پور رودسری، عباسرفتاری
 نسخه13851



 نسخه13901ساداتیان، سیداصغر(برای نوجوانان، جوانان و بزرگساالن )مهارتهای زندگی 48

دایر، وین(دنیای خود را چگونه خلق کنیم)قدرت اراده 49
 نسخه13851

 نسخه13751نظری، مرتضیعوامل موفقیت در تحصیل50

 نسخه13861هادی زاده، محمدرضا2. حکمت های نهج البالغه ج51

 نسخه1افروز، غالمعلیگزیده ای از کتاب روانشناسی خانواده ، همسران برتر52

 نسخه13821نیکنام، کورشآیین ها و مراسم سنتی زرتشتیان: از نوروز تا نوروز 53

 نسخه13811طوجی، حمیدآموزش معرق کاری54

 نسخه13781عزیزی، عباس(ع)نماز و عبادت امام حسن 55

 نسخه13801عسکری، حسیننقش بهداشت روان در ازدواج ، زندگی زناشویی ، طالق56

57

برای استفاده معلمان و )مهارت های مطالعه و پژوهش 

خیابانی، ناصر(دانش آموزان
 نسخه13821

 نسخه13821اسماعیلی، نادعلیمنشاء آرامش و خوشبختی: الهام و عرفان 58

 نسخه13851مترجم- طاهری، مهدی Select Resdingsراهنمای کامل 59

60New Interchange 1Richard، Jack Croft13841نسخه 

 نسخه13741هرسن، مایکلمصاحبه تشخیصی61

 نسخه1بروشور بهشت همان خانه کوچک بود62

 نسخه1بروشور من ایدز دارم63

 نسخه2بروشور ایدز64

 نسخه1بروشور راهنمای پیشگیری از ایدز65

 نسخه1بروشور احیاء ارزش ها66

 نسخه2بروشور انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب67

 نسخه1سی دی68
 بسته کارت3 عدد پوشه پالستیکی ، 5

نسخهعنوان(قابل مشاهده بر روی سایت) سابقه اهدا
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