
 نسخه13771ژالی، هنگامهحیوانات1

 نسخه13891مدرسی، سیدمحمدتقی(ع)زندگانی سیدالشهداء امام حسین 2

3

مشکل « بسم اهلل الرحمن الرحیم»خواص شگفت انگیز 

گشای مشکالت
 نسخه13901رستمی چافی، علی

 نسخه13851سمیعی نصر، محموداصطالحات رایج در مکالمات روزمره انگلیسی4

 نسخه13811جعفرنژاد قمی، عین اهلل(مرجع کامل)برنامه نویسی به زبان پاسکال 5

 نسخه13891کاوی، استفانهفت عادت مردمان موثر6

 نسخه13901خمینی، سیدحسننوشتاری در همراهی ماه مبارک رمضان: دلیل راه 7

8

زبان ماشین و اسمبلی و کاربرد آن در کامپیوترهای 

سیدرضی، حسنشخصی
 نسخه13831

 نسخه13891هی، لوئیزسفر زندگی9

 نسخه13891کرمی، ناصرراه یاب ایران10

 نسخه13901بالنچارد، کنمدیریت بر قلب ها11

 نسخه13871اورول، جورجقلعه حیوانات12

 نسخه13871اخالق اسالمی13

 نسخه13691لیتهلد، لوئیس1. حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج14

 نسخه13861گل محمدی، نفیسهسطح یک ECDL / ICDL (4)آموزش 15

 نسخه13901صالحی، آتوساقصه های شاهنامه16

 نسخه13871واحد پژوهش مسجد مقدس جمکران(ع)امام حسین 17

 نسخه13701پازارگادی، عالء الدیندستور زبان انگلیسی18

19

رموز استفاده بهتر : کتاب کوچک و بزرگ مدیریت زمان 

تریسی، برایاناز وقت در زندگی و کار برای همه
 نسخه13811

 نسخه13851سالمی، اسماعیلانگلیسی همراه20

 نسخه13881جهانگیریان، عباسخواب دخترها چپ نیست21

 نسخه13881رسولیان بروجنی، بنفشه«مجموعه ی پاییز»مدرسه ی نیما 22

23

دفتر )گزیده ای از  قصه های عامیانه : شیرین تر از عسل 

جاللی، مجید(دوم
 نسخه13901

 نسخه13881گراس، تونیریسی رییس24

 نسخه13801کنی پور، علی اکبر2. ارابه حکایات ج25

 نسخه13831برقعی، سید رضاخودآموز قرآن مجید26

(96آذر ماه )لیست منابع اهدایی سرکار خانم فرنوش صمدی  



27

 12. ج (ع)گذری بر زندگی چهارده معصوم : امام پاکان 

مرادحاصل، مهدی(ع)امام هادی 
 نسخه13871

 نسخه13891باوفا، کریم(ص)گریه تنه درخت بر محمد 28

 نسخه13891باوفا، کریمگاو شگفت آور29

 نسخه13871نامروف، لورابهترین کاری که دایی ها ، عموها بلدند30

 نسخه13871کریمشاهی بیدگلی، حسینلطیفه های دانش آموزی31

 نسخه13821نامجو، بیژنقشنگ ترین قصه های دنیا32

 نسخه13881سالمی نژاد، محسنضامن آهو33

 نسخه13821نامجو، بیژنآنی ، دخترک یتیم34

 نسخه13781گراس، تونیجی جی جیغ جیغو35

 نسخه13871شرکت تعاونی آتی نگرصدراآموزش انگلیسی رنگها36

37This  Is  My A .B .Cنسخه13841صفائی دیبا، چکامه 

 نسخه13901قنبری، احسان(واقعه کربال) (ع)حضرت امام حسین 38

 نسخه13881پناهی آذر، امید(ع)لوط 39

40           1-10 WorkBookنسخه13841صفائی دیبا، چکامه 

 نسخه13871آموزش انگلیسی ، اعداد41

 نسخه13852تالشی، مریمابراهیم خلیل اهلل42

 نسخه13831کریمیان، منصوردریای دانش، دوست کودکان43

 نسخه13871اشنایدر، لیانهکیانا به مدرسه می رود44

 نسخه13831مترجم- جاللی، نیکو پوکوهانتس45

 نسخه13831گراس، تونی30 تا 21. فسقلی ها ج46

 نسخه1حسامی، هداردپای گنج47

 نسخه13831مور، پاتریکستاره ها48

 نسخه13891رحیمی نژاد، بهرام(ع)حضرت ایوب 49

 نسخه13861گراس، تونیچی چی خبرچین50

 نسخه13891هورن گرن، چارلز(1)اصول حسابداری 51

 نسخه13841مقسمی، حمیدرضادرس و کنکور سیستم عامل52

نسخهعنوان(قابل مشاهده روی سایت)سابقه اهدا 

1396/09/305253


