
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

پورنکی،علیرضاهندسه تحلیلی و جبر خطی 1
13951

مصالیی،احمدخیلی سبز فیزیک کنکور2
13941

دور دنیا در چهار ساعت گاج3
13961

کشاورز صدر،پیمانعربی همراه4
13941

برابری جیرندهی،عباسکنکور3خیلی سبز ادبیات فارسی 5
13921

بیژن زاده ، محمدحساب دیفرانسیل و انتگرال 6
13951

عبدالمحمدی ،علیرضاادبی های ارایه7
13951

عبدالمحمدی ،علیرضافیزیک پیش دانشگاهی8
13951

عبدالمحمدی ،علیرضاقرابت معنایی9
13951

عبدالمحمدی ،علیرضالغت و امال10
13951

عبدالمحمدی ،علیرضاتاریخ ادبیات11
13951

حقانی،میالدپرسمان جبر و احتمال12
13941

سید حسینی ،مصطفیجبر و احتمال سوم ریاضی فیزیک13
13931

زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی14
13951

زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی15
13951

اعتصامی ،محمد مهدیدین و زندگی پیش دانشگاهی16
13951

(97اردیبهشت ماه )لیست منابع اهدایی سرکار  خانم مریم خزانی   



اعتصامی ،محمد مهدیدین و زندگی پیش دانشگاهی17
13951

ملک محمدی،محمد رضا3سیر تا پیاز ادبیات18
13941

کشاورز،حسینعلیشیمی پیش دانشگاهی19
13951

منصف شکری ،علیهندسه تحلیلی و جبر خطی گاج20
13951

بازرگانی،بهمنشیمی پیش دانشگاهی مبتکران21
13951

 و ازمایشگاه3شیمی 22
13941

کاظمی،کاظمگل وازه3زبان فارسی 23
13941

اسکویی،مهردادزبان جامع24
13951

قاالری،خشایارزبان انگلیسی25
13951

اسماعیلی،استاددین و زندگی کیمیا26
13951

جوکار ،محمدادبیات پیش دانشگاهی گاج27

13951

کیوان،مهردادحساب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه28
13932

خالو،رضاجامع فیزیک پایه29
13941

عزیزی،مهدی گاج2پرسمان ریاضیات 30

1

ترکمان،مهرانعربی کنکوراز سیر تا پیاز31
13951

خالو،رضا(پاسخ تشریحی)جامع فیزیک پایه32
13941

خاکبازان،مصطفیعربی کنکورنشر الگو33
13921



احمدی اشتیانی،مینوعربی سوم دبیرستان ابرنگ34
13941

خوشخو،میالد گاج3فیزیک 35
13941

13932عزیزی قهرودی،مهدیحسابان سوم گاج36

13951مصالیی،احمدفیزیک پیش دانشگاهی خیلی سبز37

13951ملک محمدی،محمد رضادانشگاهی پیش فارسی ادبیات پیاز تا سیر38

ملک محمدی،محمد رضاگاج3سیر تا پیاز زبان فارسی39
13941

بازرگانی ،بهمن مبتکران 3شیمی 40
13941

منصف شکری ،علیریاضیات گسسته و جبر احتمال 41
13941

بازرگانی،بهمنمبتکران2شیمی 42
13951

جوکار ،محمددور دنیا در چهار ساعت گاج43
13961

کریم زاده نقشینه،رقیهگاج2پرسمان زبان فارسی44
13931

شیمی پیش دانشگاهی45
13951

محمد بیگی،حسننشر الگو2هندسه 46
13931

47high school3 englishحاج زمانی،جهانگیر

13941

اسالمی،بهروزحسابان سوم ریاضی قلم چی48
13941

 پیش دانشگاهی2و1انگلیسی49

13951

عابدینی،منصور2شیمی 50
13931

جوکار،ابوالفضلگاج3ادبیات فارسی 51
13931

13941ماهینی ، محسن3سیر تا پیاز عربی 52



13931نظامی ،محمد امین3شیمی 53

سمیعی عارف ،زهرادین و زنوگی گاج جلد اول54

13941

بلند،حسن گاج2انگلیسی 55
13931

اناری ، شهابزبان انگلیسی جامع کنکور56

13951


