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 جلد20طباطبایی، سیدمحمدحسین20 - 1.  ترجمه تفسیر المیزان ج1

2

زندگینامه و خاطرات شهید ابراهیم : سالم بر ابراهیم 

 نسخه13941گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادیهادی

 نسخه1غدیر سعادت3

 نسخه138323دولتی، محمدوالیت رمز حیات و جاودانگی4

 نسخه13841فالح زاده، محمدحسینویژه دختران (سطح متوسط)آموزش احکام 5

 جلد13912بازرگانی، بهمن2 و 1.  ج2پرسش های چهارگزینه ای شیمی 6

 نسخه13691آریانپور کاشانی، عباس5-1.  فارسی ج- فرهنگ کامل جدید انگلیسی 7

 نسخه1مترجم- معزی، محمدکاظم قرآن کریم8

 نسخه13901وکیل، مسعود(5)آموزش مفاهیم قرآن 9

 نسخه13841سنت اگزوپری، آنتوان دوشازده کوچولو10

انصاری، محمدرضاماجراهای میوه های بهشتی زمین: میوه های آسمانی 11
 نسخه13841

 نسخه13831هپکا، کتیطال ساده لوح ها12

 نسخه13831رومین، ترورامان از دست نگرانی13

 نسخه13781تواین، مارکتام سایر کارآ گاه14

 نسخه13851دیری، تریجنگ وحشتناک جهانی دوم15

16

درباره - درباره خشم - اعتماد به نفس : سالمت روان  

گروه نویسندگانغلبه بر تنهایی
 نسخه13831

 نسخه13851آرنولد، نیکدانشمندان زحمت کش 17

 نسخه13791شعبان نژاد، افسانهیک آسمان سالم18

 نسخه13791آبروی، غالمرضا حکایت دیگر14پادشاه یک دقیقه ای و 19

 نسخه13881هویت، سالیگوشت و ماهی20

 نسخه13883هویت، سالیشیر و پنیر21

 نسخه13882هویت، سالیغالت22

 نسخه13882(مروری بر نقاشی سهراب سپهری)روزنه ای به رنگ 23

 جلد13852آذریزدی، مهدی6 و3.  قصه های خوب برای بچه های خوب ج24

 نسخه13871جوزدانی، عذراقصه های شیرین سمک عیار25

 نسخه1خوانساری، محمدصرف و نحو و اصول تجزیه و ترکیب26

 نسخه13871اکرمی، جمال الدینکودکان ماه27

(1396آبان ماه  )لیست منابع اهدایی سرکارخانم فرشته طاهری 



 نسخه13851میرکیایی، مهدیقالی و قناری28

صدر، محمدفلسفه غیبت صغری29
 نسخه1

30

مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها : بامداد بشریت 

مروجی طبسی، محمدجواد(عج)پیرامون امام زمان 
 نسخه13811

جعفری، وهابشخصیت بزرگ اسالمی عبداهلل بن عباس:  ترسیمی از 31
 نسخه1

 نسخه1محمدی ری شهری، محمدشناخت پیامبران و پیام از دیدگاه قرآن32

33

پژوهشی در مصحف حضرت فاطمه : مصحف فاطمی 

(ع)و مصحف امام علی  (ع)
 نسخه13821امینی، عبداهلل

 نسخه13771نهاوندیان، محمدهادیشمیم بهاران34

 نسخه13771صادقی، اصغرموعود روزگاران35

 نسخه13861کالفر، یونآرتمیس فاول و گروگان گیری36

 نسخه13831کی. رولینگ، جیهری پاتر و سنگ جادو37

 نسخه13831گروه نویسندگانآشنایی با بیماریهای روانی38

 نسخه13831بارکر، دنراهنمای آزاد اندیشی برای اندیشمندان جوان39

 نسخه13831رومین، ترورامان از دست زورگوها40

 نسخه13781معصومی، علی6. چهره ها و قصه ها ج41

 نسخه13851شان، دارندزد شیطانی42

 نسخه13791آقایاری، خسرو(2)حماسه های پهلوانی 43

 نسخه13831المعی، شعبانعلی3. حکایتها و لطیفه های تربیتی ج44

 نسخه13881آرین، آرمان(اسطوره ای هم اکنون) 1اشوزدنگهه 45

 نسخه13791پی. کاکس، ایاتمها و مولوکولها46

 نسخه13791شریفی راد، علیرضاسرگذشت وسایل نقلیه47

 نسخه13811جفریس، دیویدفضای مجازی 48

 نسخه13841کاکس، رگشگفتی های قرون وسطا: عجایب هفتگانه 49

 نسخه13841کاکس، رگشگفتی های دنیای قدیم: عجایب هفتگانه 50

 نسخه13881ویورست، جودیتیک روز ترسناک خیلی بد51

 نسخه13831گروه نویسندگانآشنایی با فراموشی و آلزایمر52

 نسخه13941نشریه آفتابگردان53



 نسخه13831گروه نویسندگانآشنایی با استرس54

 نسخه13841حسن زاده، فرهادروزنامه سقفی همشاگردی55

 نسخه13831عزیزحانی، محمدآشنایی با طب ایرانی و تغذیه56

57

یادنامه مرحوم شیخ رجبعلی خیاط : کیمیای محبت 

محمدی ری شهری، محمد(نکوگویان)
 نسخه13841

 نسخه13831اریکسون، جان آرهنک سگ گاوچران: ماجراهای دست اول 58

 نسخه13841ژوله، امیرمهدیدست نوشته های یک کودک فهیم59

 نسخه13831اریکسون، جان آردیدار با جغد جادوگر60

 نسخه13801قدیانی، عباسقصه های قرآن61

62The Happy P rince and Other S toriesWild، Oscar
 نسخه1

اکه، ولفگانگقصرمیمون های قرمز63
 نسخه13851

 نسخه13831رومین، ترورامان از دست امتحان64

 نسخه13861میرزا آقایی، سعید(سنتی)مفاهیم مزاج ها در طب ایرانی 65

 نسخه13791شیرازی، رضا4. ج (گزیده ای از قصه های قرآن )بهترین قصه ها 66

 نسخه13731باباخانی، خسروگنج قلعه متروک67

 نسخه13841ساالویف، لئونیدشاهزاده ای که جادو شد68

 نسخه13831رومین، ترورامان از دست مشق شب69

70

مروری بر تکامل فیزیک نظری پس : فراسوی اینشتین  

کاکو، میکیواز اینشتین
 جلد13822

 نسخه13881نوایی لواسانی، حمیدتخیلی ویژه نوجوانان- داستان علمی : سیاره یخی 71

 نسخه13821کتابشناسی مهدویت72

 نسخه13821مجتهدی، سیدمرتضیمنتخب صحیفه مهدیه73

 نسخه13801رضایی، محسنسرمشقی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی74

 عدد13835فصلنامه سفینه75

 نسخه13701حجازی، سید جمال الدینآخرین سفیر76
 نسخه13841موسسه فرهنگی نرم افزار سیناراهنمای تکمیلی زرنگار با امکانات خوشنویسی تحت 77

 نسخه13811موسسه فرهنگی نرم افزار سیناآلبوم قلم78



79

-1. اندیشه هایی استوار در شناخت باورهای اعتقادی ج

موسوی نوری، محمد4
 جلد13834

80

راهنمای استفاده از زرنگار با امکانات خوشنویسی تحت 

 نسخه13821موسسه فرهنگی نرم افزار سینا4ویندوز نسخه 

81

روشی راحت برای :  در یک نگاه 98راهنمای ویندوز 

موسسه فرهنگی نرم افزار سیناپیداکردن پاسخ ها
 نسخه13811

 نسخه13511نمازی شاهرودی، علی1. اثبات والیت ج82

 نسخه13791شیخ زاده، محمدرضادل آرام عرصه طوس83

 نسخه13721قرآن کریم84

85

مبانی ، اصول و روشها از منظر قرآن و : تربیت جنسی 

فقیهی، علی نقیحدیث
 نسخه13901

86

 2307 آیه و 395 اسم برگرفته از 11728: اسماء اهلل 

برازش، علیحدیث با ترجمه ی فارسی در صفحه ی مقابل
 نسخه13951

 نسخه13811مترجم- معزی، محمدکاظم قرآن مجید87

 نسخه13811مجد، امید(قرآن نامه )قرآن مجید با ترجمه شعری88

 جلد13879وکیل، مسعود9 - 1. آموزش مفاهیم قرآن ج89

 نسخه13791کارلسون، ناتالی سویجخانواده زیر پل90

 نسخه13831کی. رولینگ، جیهری پاتر و زندانی آزکابان91

 نسخه13901درگاهی، حسینبار بگشایید اینجا کربالست92

 نسخه13831کی. رولینگ، جی1. هری پاتر و محفل ققنوس ج93

94
(ع)داستانهایی از زندگی حضرت علی : کاروانی در غدیر 

آبروی، غالمرضا
 نسخه13771

95

تربیتی استاد - وصیت نامه فرهنگی : وصایای استاد 

کرسباچیان، علی اصغرعالمه کرسباچیان
 نسخه13831

 نسخه13831کرسباچیان، علی اصغرنامه های استاد عالمه کرباسچیان:  رسائل استاد 96

 نسخه13791محمودی، محسنمسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید97

 نسخه13821تیلور، هلندر آسمان خرس بزرگی است98

 نسخه13881لطف اهلل، داودقصه های شیرین کلیله و دمنه99

100

. صد و ده قصه مثل برای نوجوانان ج: قصه ما مثل شد 

میرکیانی، محمد1
 نسخه13861

 نسخه13831هپکا، کتیمسابقه در مزرعه اوکی اوکی101

 نسخه13791لوی، پیترزندگی شکسپیر102

 نسخه13841فلچر، سوزانگمشده شهرزاد103

 نسخه13791رحیمیان، محمدحسینجلوه های نور از غدیر تا ظهور104

 نسخه1منتظر، حسینذهنیت مستشرقین و اصالت مهدویت105



 نسخه13801ملکی تبریزی، جوادنماز شب ناله ای در شبگیر106

 نسخه1قرائتی، محسنعدل107

 نسخه13781جمعی از شاگردانآفاق انتظار108

 نسخه1رکنی، محمدمهدیسیمای زمامداران دادگستر و ستمگر در قرآن109

 نسخه13721تیجانی سماوی، سید محمدهدایت شدم... آنگاه 110

111

مجموعه کامل ده دفتر : قصه های تازه از کتابهای کهن 

آذریزدی، مهدیدر یک کتاب
 نسخه13891

 نسخه13881لطف اهلل، داودقصه های شیرین کلیله و دمنه112

 نسخه13901وکیل، مسعود2 و 1آموزش مفاهیم قرآن 113

 نسخه13881نظری، مهدیهرباعیات شیرین خیام114

 نسخه13851دیری، تریجنگ فجیع جهانی اول115

میرکیانی، محمد5. صد وده قصه مثل برای نوجوانان ج: قصه ما مثل شد 116
 نسخه13851

 نسخه13871کلهر، مژگانقصه شیرین خسرو و شیرین117

 جلد13812قاسم نیا، شکوه2 و 1. قصه های شیرین هزار و یک شب ج118

 نسخه13851کشاورز، ناصرقصه های شیرین جوامع الحکایات 119

 نسخه13841کائوت، الیسماجراهای وروجک و کوتوله باغ120

 نسخه13791شیرازی، رضا3. ج(گزیده ای از قصه های قرآن )بهترین قصه ها 121

 نسخه13821میرکیایی، مهدیسلطان آشغالگردها122

 نسخه13761دیری، تریخواب فروش123

 نسخه13791هاردی، دیویدسفر شگفت انگیز به فضا124

125

خاطرات مرحوم حاج مرشد چلویی : بهترین کاسب قرن

عابد نهاوندی، علیطاب ثراه
 نسخه13831

 نسخه13791معصومی، علی9. چهره ها و قصه ها ج126

 نسخه13871زیوسمی زی گل به سر127

 نسخه13881روهر، لنهواپیما128

 نسخه1غفوری، علیبا دستورات اسالم آشنا شویم129

 نسخه13841کائوت، الیسماجراهای وروجک و شبح قصر130

 نسخه13841کائوت، الیسماجراهای وروجک و شکار جادوگر131

 نسخه13891بنچلی، ناتانیلماجرای گم شدن جوجه کوچولو132

 نسخه13831المعی، شعبانعلی1. حکایتها و لطیفه ها ج133

 نسخه1نعمتی مقدم، رضاکتاب جامع زبان انگلیسی سوم متوسطه134



135Concepts  and Comments  Ackert، Patricia1نسخه 

 نسخه13791شاهرودی، اسماعیلهزار و یکشب: داستانهایی از 136

 نسخه13731میرکیانی، محمدتن تن و سندباد137

 نسخه13831انزنبرگر، هانس ماگنوسیک ماجراجویی ریاضی: عدد شیطان 138

 نسخه13831حجوانی، مهدی حکایت اخالقی دیگر33عابد و دینارها و 139

 نسخه13921بخشعلی زاده، شهرنازآمار و مدل سازی سال دوم آموزش متوسطه140

 نسخه13791دوالکروتل، ژاکویکتور هوگو141

142

مجموعه دوازده قصه از زندگی امام : آخرین بازمانده 

ناصری، مسلم(ع)جعفر صادق 
 نسخه13791

 نسخه13821اختیاری، محمدتقیمثل قیامت143

 نسخه13771آردلی، بریجت3.  سوال و جواب علمی ج1441001

 نسخه13831دیکنز، چارلزآرزوهای بزرگ145

ضیاء آبادی، سید محمدمجموعه داستان های عبرت انگیز : 2عطر گل محمدی 146
 نسخه13841

 نسخه13831شاگاهیراتاهنسل و گرتل در خانه شکالتی147

 نسخه13871صدرالحفاظی، سیدمحمدهادیمن بچه شیعه هستم148

 نسخه13781صلواتیان، محمدحسینفرشته های احمد149

150

ارتباط برقرار کنیم  (ع)چگونه با امام زمان : در آغاز راه 

قندی، احمد؟
 نسخه13811

 نسخه13871گراس، تونیتاشی آتش پاره151

 نسخه13871شفیعی، مجیدطنزهای شیرین زهرالربیع152

 نسخه13881ویورست، جودیت!یک شنبه گذشته پولدار بودم 153

 نسخه13871پرنت، نانسیدایناسورها و اشکال154

 نسخه13871گراس، تونیشوشو شکمو155

 نسخه13881ویورست، جودیت!از جایم تکان نمی خورم 156

 نسخه13881حسن زاده، فرهادپری نازه دست درازه157

 نسخه13851عربلو، احمددزد کفشها158

 نسخه13831معلم، سیدجوادشتر مسافرت را به خانه برسان159

 نسخه13841کلهر، فریباپیرزن دوچرخه سوار160

 نسخه13791امین، مرتضی(ع)حضرت ایوب : قصه های پیامبران 161

 نسخه13761آگوستانیچ، مویدرخت بزرگ و درخت کوچک162

 نسخه13831معلم، سیدجوادتگرگ دانه  درشت و قایق نقلی163

 نسخه13851مترجم- نوروزی، حمیرا موالن ، دختر جنگجو164

 نسخه13841معلم، سیدجوادبا پنج انگشت دست بشمار اصول دین را165

 نسخه13801شجاعی، سیدمهدیخورشید نیمه شب166

 نسخه13801کامرانی، سیدمحمدلبخند پیامبر167

 نسخه13831معلم، سیدجوادساعت من طال شده168



 نسخه13801کول، جوانادراکوالی قصر ترسناک169

 نسخه13881جعفری، اللهغول بیابونی170

 نسخه13791کول، جواناپرواز، مثل پرنده171

 نسخه13791کول، جواناازدهای دریاچه واکر172

 نسخه13891پرت، دلفینمن گرگ و شکالت173

 نسخه13881روهر، لنقطار174

 نسخه13901پارسا، مجیدعرئسی خاله سوسکه175

 نسخه13821کمپ، لیندسیچرا ؟176

 نسخه13901ماهنامه طنزو کارتون خط خطی177

 نسخه13901اشر، سندی!وای چقدر قورباغه178

 نسخه13881هویت، سالیگوشت وماهی179

 نسخه13871گراس، تونیتلی تلویزیونی180

 نسخه13891پورتیس، آنتوانتاین یک جعبه نیست181

 نسخه13891صابری، منصورهمارماری و یک لنگه کفش182

 نسخه13881هویت، سالیسبزیجات183

 نسخه13891دام، آنتهخفاش وارونه184

 نسخه13881کلهر، فریبا!چه عیبی داره 185

 نسخه13881هورن، پیتروقتی بزرگ شدم186

 نسخه13881راستی، مجیداین سر دنیا آن سر دنیا187

 نسخه13881راستی، مجیدیک تکه آسمان به من بده188

 نسخه13891کلهر، فریباقصه های آقا کوچولو189

 نسخه13901یوسفی، محمدرضااگر بچه رستم بودم190

 جلد13889رنگ آمیزی شادی191

 نسخه13901مرتضوی، مرضیه سادات2آموزش کامل و مفهومی عربی 192

 نسخه13761مرادی، فهیمه2. بوشفک قهرمان ج193

 نسخه13871جعفری، اللهبز کولی194

 نسخه13871کتبی، سرورشوکا گوزن کوچولو195

 نسخه13881کشاورزی آزاد، مرجانغول چمنزار196

 نسخه13731مترجم- مرتضوی کرونی، علیرضا بچه های حیوانات197

 نسخه13891پیتراچ، رینولدزنقطه198

 نسخه13901هراتیان، علیکربال میقات منتظران199

 نسخه139017درگاهی، حسینبار بگشایید اینجا کربالست200

201

درمناصب نبی و  )نگاهی به قامت قویم امامت و والیت

(امام
 نسخه13896درگاهی، حسین

 نسخه13941ابوالحسنی، پرویزآزمون جامع فرزانگان ورودی ششم ابتدایی به هفتم202

203F amily and F riends  2 S tudent BookSimmons، Naomi1نسخه 

204F amily and F riends  2 Work BookSimmons، Naomi1نسخه 



205

ویژه )از مجموعه کتاب های جادویی ششم ابتدایی 

عطایی، جمشید(تیزهوشان
 نسخه13951

 نسخه13931سالنامه نماز و نیاز206

 نسخه13851عربلو، احمد!بی زحمت بزن تو گوش تیمورخان 207
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