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13771قرآن کریم کیفی1

13921توسلی، تکتماین جا همه چیز موقتی است2

13861فارسی-انگلیسی-فرهنگ آکسفورد المنتری انگلیسی3

13871مطهری، مرتضیسیری در سیره ائمه اطهار4

13881بهجت، محمد تقیفریادگر توحید5

13841عین القضاه، علی اصغرعقالنیت و حکومت (ع)امام علی 6

13832اسماعیلی، محسن(2-1جلد)نگاهی نو و گذرا به نهج البالغه درسهای ماندگار 7

13931مهاجر، جعفرمسیر حرکت (اسیران کربال)کاروان غم8

13881لعلی، مسعودبهشت یا جهنم انتخاب با شماست 9

13651الشاطی، بنتزینب بانوی قهرمان کربال10

13751تقی زاده شکیبا، اصغر (س)کوثر عفاف همگام با فاطمه زهرا 11

13791دشتی، محمد(ع)فرهنگ سخنان حضرت فاطمه الزهراء12

13861ایزدی المشیری، علیمطالب خواندنی از فضایل پنج تن13

13791امین پور، عباسعلیدر سایه سار نهج البالغه14

1توصیه حضرت آیه العظمی وحید خراسانی 15

13871مطهری، مرتضیسیری در سیره نبوی16

13811زن ریحانه آفرینش17

13861شهدای کربال 18

1محمدی اشتهاردی، محمد1(ص)نگاهی بر زندگی پیامبر اسالم 19

(97مرداد ماه )لیست منابع اهدایی سرکار خانم قدرتی  



1محمدی اشتهاردی، محمد8(ع)نگاهی بر زندگی امام صادق 20

13881بهجت، محمد تقیپرده نشین شرح کلمات عرفانی اخالقی حضرت آیت اهلل العظمی بهجت 21

13851نجفی قوچانی، محمدحسنسیاحت غرب نمایه ای از عالم برزخ22

13821سنجابی نسب، علیرضاجرعه ای از کوثر23

13841ضیاء آبادی، محمدشب مردان خدا24

13861حیدری ابهری، غالمرضا(ع)مدرسه امام علی25

13891سیدان، سید جعفردروس اعتقادی26

13882محدث،هادی(3-2جلد)آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم 27

13861انقالب اسالمی ایران28

13841لطفی،طاهر(2جلد)راهنما و مرجع کامل حل مسائل حساب دیفرانیل وانتگرال و هندسه تحلیلی29

13841شهابی، مصطفیاز خاک تا افالک 30

13841تیجانی تونسی، محمدآنگاه هدایت شدم...31

13861شجاعی، مهدیکشتی پهلو گرفته32

13862کوشاری، رضا(2-1جلد)اوضاع در آخر الزمان 33

13871انصاری، محمدباقرمتن و ترجمه خطبه غدیر34

1اکبری، علی اصغرمذهب و ضد مذهب35

13801ابراهیمی قزوینی، محمدطریق الجنان فی صیانه اللسان36

1شهرابی، علیدیوان حافظ37

13761دیوان پروین اعتصامی38

13801دعای ایام ماه مبارک رمضان39

13821در توقیعات و تشرفات (عج)توصیه های حضرت مهدی40

1القرآن الکریم جزء سی ام41

5(در قطع جیبی)قرآن مجید 42

1زمزمه عارفانه پاسداران43



13781زیارت عاشورا44

1علی ولی اعال45

13871سبحانی، جعفررمز پیروزی مردان بزرگ 46

13831ایزن، آرمند(باز تاب عشق)ترانه ی دل47

13841فتوحی قیام، کامراننیایشنامه جوانان48

1013831به سوی نور49

13751تواین، مارکماجراهای تام سایر50

13741سبحانی، مهدیدور دنیا در هشتاد روز51

13871تیجانی تونسی، محمدآنگاه هدایت شدم52

13841قرائتی، محسنتفسیر سوره یس53

13871دارابی، مسعودکنکور کارشناسی ارشد مقاومت مصالح تحلیل سازه ها54

13881بهجت پور،عبدالکریمتفسیر موضوعی قرآن کریم55

13891آموزش قرائت قرآن کریم56

13821مدرس زاده، عبدالرضافارسی عمومی57

13941نامی،حسیننقشه برداری با پاسخ تشریحی- مهندسی عمران 94-83مجموعه سئواالت آزمون های 58

59Interchange  Third E dition S tudents  BookR ichards , jack c13851

60Interchange  Third E dition Work BookR ichards , jack c13851

13892سرباخته، امید1نمونه سواالت دروس دانشگاهی فیزیک پایه 61

13851جعفرنژاد قمی، عین الهبرنامه نویسی به زبان پاسکال 62

13902سرباخته، امید1نمونه سواالت دروس دانشگاهی ریاضی عمومی 63

13891احمدنژاد، کاملفارسی عمومی64

13881زینال زاده، ایرج(براساس تجارب عملیاتی)مدیریت صادرات 65

13901سازمان امور مالیاتی کشورراهنمای مودیان مالیات بر ارزش افزوده66

67A Perequis ite E nglish Course for Univers ity S tudents13901محسنی، احمد

13901ذوالفقاری، حسنبرگزیده ی متون زبان فارسی و آیین نگارش: فارسی عمومی 68



13671حکیمی، محمودداستانهایی از زندگانی امیرکبیر69

13721دیکنز، چارلزدیوید کاپرفیلد70

13751جی. ولز، اچ جزیره دکتر مورو71

13721تولستوی، لئوبهترین داستانهای کوتاه دنیا برای کودکان و نوجوانان72

13731وایلد، اسکارموشک یکی یکدانه و چند قصه دیگر73

13891ثابت زاده، منصورهفرهنگ عروضی اشعار رودکی74

13821مطهری، مرتضینظام حقوق زن در اسالم75

13854حمزه، ابراهیم4 - 1. آموزش خط ج76

13861تجلیل، جلیلبرگزیده متون ادب فارسی77

78Oxford E lementary Learners  Crawley، Angela19941

13902مترجم- ناصحی، ناصر (اشتال)پروفایل های ساختمان فوالدی 79

13851معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایرانآموزش جامع قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی80

13861رسولی، شهریارالگوریتم وفلوچارت81

13831سعیدی مهر، محمد1معارف اسالمی 82

13921عیوضی، محمدرحیمدرآمدی تحلیلی بر انقالب اسالمی ایران83

13921پیری، هادیآشنایی باعلوم و معارف دفاع مقدس 84

13621ورن، ژولپنج هفته پرواز با بالون بر فراز آفریقا85

13911کرمعلی، غالمعلیمعادالت دیفرانسیل86

13901سازمان توسعه تجارت ایران ،اداره کل مقررات صادرات و وارداتمقررات صادرات وواردات و آیین نامه اجرایی آن به ضمیمه جداول مقررات صادرات و واردات87


