
 نسخه13781اسکوگحل تمرین های مبانی شیمی تجزیه1

2schaums  outline series1نسخه 

 نسخه1سر شور خراسانی، غالم عباسخانواده عشق محور و آرامش بخش3

 نسخه1قلوز، عزالدیندر راه خانه خدا4

 نسخه13841مورتیمر، چارلزشیمی عمومی یک5

6american language course   11001نسخه 

 جلد4خمینی، روح اهلل4- 1. ترجمه تحریر الوسیله  ج7

 نسخه13601صادقی، علی اکبرفاطمه زهرا سالم اهلل علیها8

 نسخه13811طرزی، علی2000راهنمای جامع و آسان ورد 9

 نسخه1قربانی زاده ابیانه، مهدیراهنمای مستند ابیانه10

 نسخه13831سالمی فیه، کیوانواژه پرداز ورد: مهارت سوم11

 نسخه13711سبحانی، جعفرفراز هایی از تاریخ پیامبر اسالم12

 نسخه13601قطبی، محمددستور زبان فارسی13

 نسخه1دی. جی.الن، آرریاضیات تحلیلی برای اقتصاد14

 نسخه13891هیمل بالو، دیویداصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی15

 نسخه13811سالمی فیه، کیواناینترنت آسان16

 نسخه1نبوی، بهروزمقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی17

 نسخه13831سالمی فیه، کیوانکاربرد کامپیوتر و مدیریت فایل ها: مهارت دوم18

 نسخه13831سالمی فیه، کیوانمبانی فناوری اطالعات: مهارت اول19

 نسخه13831سالمی فیه، کیواناطالعات و ارتباطات: مهارت هفتم20

 نسخه13851جوهرچی، حسین2006اینترنت 21

 نسخه13851پیروزنیا، پیامxpآموزش ویندوز 22

(96بهمن ماه )لیست منابع اهدایی سرکار خانم فاطمه مومنی روچی 



 نسخه13902مؤلفیناستفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها: مهارت دوم23

 نسخه13891الصاق، اکبرشیمی فیزیک تجربه دو24

 نسخه13601نبوی، عزیزدو. اصول حسابداری ج25

 نسخه13451زندی حقیقی، منوچهرمالیه عمومی بودجه و خزانه26

 نسخه13761ساگال، بیتوآیا می دانید27

 نسخه13871امیریان، داودفرزندان ایرانیم28

 نسخه13871ملکی تبریزی، جواد آقارساله لقاء اهلل29

 جلد13855میر کیانی، محمد5- 1. قصه ما مثل شد ج30

 نسخه13901سوره حمد تا سوره توبه: قرآن کریم31

 جلد13883مالمحمدی، مجید3-1. مجموعه براده های خورشید ج32

 نسخه13901نفیسی، احمد1.گزیده هایی از شاهنامه فردوسی ج33

 نسخه13891مکارم شیرازی، ناصرتوضیح المسائل34

 نسخه13891گلزار راغب، شنامشنام35

 نسخه13761دال، رولدچارلی و کارخانه شکالت سازی36

 نسخه13861میرزابیگی، حسنعلیچگونه بخوانیم تا بهتر یاد بگیریم37

 نسخه13851نظری، مرتضیعوامل موفقیت در تحصیل38

 نسخه13901راهی، رجبعلیتصمیم گیری کلید موفقیت39

 نسخه13781دال، رولدپسر40

 نسخه13771دال، رولدجادوگر ها41

 نسخه13861دال، رولدغول بزرگ مهربان42

 نسخه13781لورو، گاستونشبح اپرا43

 نسخه13691روزبهان، محمود1.نظریه اقتصاد خرد ج44

 نسخه13871کریر، رابتناسبات در معماری45



 نسخه13871مصلح، صادقصنعت و هنر ایرانی46

 نسخه13881چینگ، فرانسیس. کی. دیمعماری، فرم، فضا نظم47

 نسخه13881مزینی، منوچهراز زمان و معماری48

 نسخه13911گالبچی، محمودمعماری آرکی تایپی49

 جلد13792آقا بزرگ، حسین2 و 1. شیمی معدنی ج50

 نسخه13781خوش کیش، رضا2000کتاب آموزشی ورد 51

52

تشریح کامل مسایل اصول بنیانی و محاسباتی در 

معمار زاده طهران، فریدمهندسی شیمی
 نسخه13881

 نسخه13861علی پور، مظاهر2کامپیوتر آموزش در مسیر اشتغال53

 نسخه13901مفاهیم پایه فناوری اطالعات و ارتباطات: مهارت اول54

 نسخه1غرویان، محسنآموزش منطق55

 نسخه13661نوفرستی، محمد1.آمار در اقتصاد و بازرگانی ج56

 نسخه1اقتداری، علیمحمدسازمان و مدیریت سیستم و رفتار سازمانی57

 نسخه13901عابدین، علیرضاکتاب ارشد شیمی فیزیک58

معمار زاده طهران، فریدسی دی اصول بنیانی ومحاسباتی در مهندسی شیمی59
 نسخه1

 نسخه2سی دی  قرآن کریم60

 نسخه1بروشور علی61

 نسخه1آشنایی با زندگانی چهارده معصوم62

 جلد213832 و 1. زمزمه های والیت ج63

 نسخه13881مناسبت های شمسی و قمری64

 نسخه13882گلی پور، مریمپیام منتظران65

 نسخه13881اسحاقی، ابوسجادزالل هدایت66

 جلد55-1. گام به گام با زائران حج تمتع ج67

 نسخه1راهنمای سالمت در حج68



 نسخه1خمینی، روح اهللتفسیر سوره علق69

 نسخه1قائمی، علیطرز فکر در اسالم درباره عبادت70

 نسخه13721یراق بافان، مجیدقواعد التجوید71

 نسخه13741مستفید، حمید رضاتجوید آسان72

 نسخه13761حبیبی، علیآموزش روخوانی قرآن کریم سطح دو73

 نسخه13681قرائتی، محسنراز نماز برای جوانان74

 نسخه1حکیمی، محمدرضاجشن ها75

 نسخه1بنی صدر، ابوالحسناقتصاد توحیدی76

 نسخه13781عسگری، قاسمعلیآداب نماز77

 نسخه1بنیسی داستانی، اسداهللتقوی چیست و چگونه تقوی داشته باشیم78

 نسخه1مطهری، مرتضیسیر فلسفه در اسالم79

 نسخه1مطهری، مرتضیاخالق جنسی در اسالم و جهان غرب80

 نسخه1خمینی، روح اهللمبارزه با نفس یا جهاد اکبر81

 نسخه13631ملکی تبریزی، جواد آقاالسیر الی اهلل82

 نسخه13711پرهیزگار، شهریارچگونه قرآن را حفظ کنیم83

 نسخه1عطری نژاد، محسنتوحید: اصول عقاید بخش اول84

 نسخه13851حجازی، طهحماسله عرب فلسطینی85

 نسخه1درس هایی از انقالب86

 نسخه1نگاهی به تاریخ لبنان87

 نسخه13881ادعیه و آداب مکه مکرمه88

 نسخه13841فرهادی ثابت، عباسمادر و پدری باشید که آرزویش را دارید89

 نسخه13851دال، رولدجیمز و هلوی غول پیکر90

 نسخه13911ماه مبارک رمضان91

 نسخه1قمشه ای، مهدیسوره مبارکه انعام92



 نسخه1شناخت: پاسداری از سنگر های ایدئولوژیک93

 نسخه1جهان بینی: پاسداری از سنگر های ایدئولوژیک94

 نسخه1تور بافی و گلدوزی توسط دوک95

 نسخه13801جهانگرد، یداهللنحوه رفتار والدین با فرزندان96

 نسخه13851استنهاوس، گلنکلید های پرورش اعتماد به نفس97

 نسخه1کارو نامه های سرگردان98

 نسخه1صفاوردی، سوسنرستاخیزی در تاریکی99

100

پژوهشی پیرامون حج در نگاه امام : تجلی توحید

سلطانی، علی محمدخمینی
 نسخه1

 نسخه1کاسترو، فیدلتاریخ مرا تبرئه خواهد کرد101

 نسخه113581مفهوم شهر 102

 نسخه13811جعفری، مهردادآهنگ برای موبایل 103200

نسخهعنوان(قابل مشاهده روی سایت)سابقه اهدا 

1396/08/30813

1396/09/30194202

1396/10/308082

1396/11/30103121


