
تعدادسالنویسندهعنوانردیف

13921خاکبازان فرد، مصطفیمرجع کامل پرسش های چهار گزینه ای عربی کنکور1

13911خاکباز، سهیالمجموعه کتاب های طبقه بندی شده چهار درس در چهار کتاب2

13891جمالی، زهرهدوره پیش دانشگاهی1مجموعه کتاب های طبقه بندی شده ادبیات فارسی3

13911اشتهاردی، محمد سال دوم دبیرستان2مجموعه طبقه بندی شده ریاضیات 4

13951بازرگانی، بهمن2پرسش های چهار گزینه ای شیمی5

13941جوکار، محمد(سال دوم، سوم و پیش دانشگاهی)زبان و ادبیات فارسی کنکور 6

13921براری جیرندهی، عباس(همه رشته ها) 3زبان فارسی7

13921کریم زاده نقشینه، رقیه2زبان فارسی 8

13931احدی، حمیدکار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه9

13851فرهادی پور، سعیدکتاب ریاضی108

13921مجموعه سواالت امتحانی با پاسخ تشریحی امتحان آخر سال11

13952(1-2جلد)مجموعه سوال عمومی30پاسخ نامه ی12

13931توانا، محسناشتباهات متداول چهارم دبیرستان رشته تجربی13

13931احمدی، افشین و آزمایشگاه2شیمی14

13932انوشه، محمدحسین سال سوم دبیرستان 3مجموعه ی طبقه بندی شده شیمی15

13931بازرگانی، بهمن 3پرسش های چهار گزینه ای شیمی 16

13921بهمن آبادی، مسلمجامع دین و زندگی17

13941علمداری، علیرضا(آزمون)شیمی پایه18

(97مرداد ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای احمد شیخ محمدی 



13931سمیعی عارف، زهرا(1جلد)دین و زندگی دوم، سوم و پیش دانشگاهی19

13921آزادی، پرویزششم دبستان (تعلیم و تربیت اسالمی)هدیه های آسمان20

13921انوشه پور، ابوالفضلآموزش قرآن ششم دبستان21

13921ممتحنی، ویداکتاب کار و فناوری ششم دبستان22

13901عزیزی قهرودی، مهدی 2ریاضیات 23

13921نظری، مهدی(تجربی-ریاضی)پاسخ های تشریحی ادبیات میکرو ادبیات 24

13941اختیاری، حامدزیست جمع بندی25

1نوری، محمدرضا2دفتر تفکیک26

13901پارسا نسب، محمد2و1 (عمومی)زبان و ادبیات فارسی27

13901اعتصامی، محمدمهدی دین و زندگی1قرآن و تعلیمات دینی28

13902میرحاجی، حمیدرضا سال اول دبیرستان1عربی29

13901تاکی، مسعود سال اول دبیرستان1ادبیات فارسی30

13901اعتصامی، محمدمهدی دین و زندگی سال سوم دبیرستان 3قرآن و تعلیمات دینی31

13811قمی، عباسکلیات مفاتیح الجنان32

1قرآن کریم سلطانی33

13911امیدوار، عباس دوم دبیرستان2دو ساالنه ریاضی 34

13901تابش، رضا3ریاضی 35

13911زارع کاریزی، سعداهلل2و زبان فارسی2ادبیات فارسی36

13931ترکمان، مهرانعربی کنکور از سیر تا پیاز37

13921عبدالمحمدی، علیرضاکتاب جامع ادبیات و زبان فارسی+ پرسش های چهار گزینه ای 38

13921جابری، علیرضازبان انگلیسی جامه کنکور39

13911باقری، احمد3مجموعه طبقه بندی شده زبان انگلیسی 40

13911باقری، احمد2مجموعه طبقه بندی شده زبان انگلیسی 41

13901نعمتی مقدم، رضاکتاب جامع زبان انگلیسی42



13921نصری، ابوذرژنتیک مندلی43

13912نصری، ابوذر2و1زیست شناسی و آزمایشگاه44

13931آرام فر، مهدیگویا ژنتیک کنکور45

113901سوال های پرتکرار امتحانی دو ساالنه زیست شناسی و آزمایشگاه46

13951بازرگانی، بهمن1پرسش های چهارگزینه ای شیمی پیش دانشگاهی47

1بهمن آبادی، مسلمپاسخ نامه تشریحی جامع دین و زندگی48

13911مالصالحی، مهداد2سوال های پرتکرار امتحانی سراسر کشور دوساالنه ی شیمی49

13921علی نژاد، احمد3شیمی50

13911اسدالهی، اصغر2سوال های پرتکرار امتحانی سراسر کشور دوساالنه ی فیزیک51

13911حسینی ماهینی، محسنریاضی وفیزیک- سال سوم آموزش متوسطه رشته های تجربی3عربی 52

13911خاکبازان، مصطفی3پرسشهای چهارگزینه ای عربی+آموزش کامل53

13931آیت اللهی، مینوفرهنگ و هنر پایه هفتم دوره اول متوسطه54

13891اصغری تاری، محسن سال سوم متوسطه3مجموعه کتاب های طبقه بندی شده زبان فارسی55

13891کاظمی، کاظممجموعه کتاب های طبقه بندی شده آرایه های ادبی سال سوم متوسطه56

13901مجموعه پرسشها و پاسخهای تشریحی آزمون عمومی و اختصاصی درس زبان عربی57

13921اکبری شلدره، فریدون(مهارت های نوشتاری)فارسی ششم دبستان58

13921فضلعلی، محمدحسن1کاربرگ دین و زندگی 59

13901حسینی ماهینی، محسن(سال اول، دوم و سوم دبیرستان)عربی عمومی کنکور60

13901کارخانه، علی1مجموعه کتاب های طبقه بندی شده عربی61

13911ابراهیمی، درویشعلی2مجموعه طبقه بندی شده عربی62

13931آهنگر، محمد(3و1،2شامل مباحث فیزیک )فیزیک پایه 63

13921جهانگیرزاده، علیرضا(رشته های ریاضی و فیزیک)3فیزیک 64

13911خوشخو، میالد(رشته های ریاضی و فیزیک) سال دوم دبیرستان 2فیزیک 65

13921مصالیی، احمدریاضی (پیش دانشگاهی) 1فیزیک 66

13931خاکبازان فرد، مصطفیمرجع کامل پرسش های چهار گزینه ای عربی کنکور67



13931آهنگر، محمد(3و1،2شامل مباحث فیزیک)پاسخ های تشریحی فیزیک پایه 68

13921نصری، ابوذر2زیست شناسی پیش دانشگاهی69

13911نصری، ابوذر1زیست شناسی و آزمایشگاه70

13901ارغوانی فرد، خسرو1مجموعه طبقه بندی شده ی فیزیک 71

13921ارغوانی فرد، خسرو2جلد (پیش دانشگاهی ریاضی)سال کنکور فیزیک 30پاسخ نامه ی 72

13901فاضل، نصراهلل2مجموعه ی طبقه بندی شده ی فیزیک 73

13931اناری، شهابزبان انگلیسی جامع کنکور74

13921امرایی، روح اهلل1آموزش مفهومی زیست شناسی گردش مواد در جانداران کتاب 75

13921امرایی، روح اهلل4آموزش مفهومی زیست شناسی پروتئین سازی و تنظیم بیان ژن کتاب 76

13921امرایی، روح اهلل5آموزش مفهومی زیست شناسی شارش انرژی در جانداران کتاب 77

13921امرایی، روح اهلل6آموزش مفهومی زیست شناسی ویروس ها و باکتری ها کتاب 78

13921امرایی، روح اهلل7آموزش مفهومی زیست شناسی آغازیان کتاب 79

13921امرایی، روح اهلل8آموزش مفهومی زیست شناسی قارچ هاکتاب 80

13641الفبا م مقدمه (1جلد)قرآن مکتب 81

13601معینی، کمالروش تدریس قرآن برای دوره ابتدائی82

13711آموزش ساده روخوانی قرآن مجید83

1آموزش قرآن84

13771امین زاده، محمدرضااسالم و ارضای غریزه جنسی85

13811آشنایی با بسیج86

21فلش کارت زسیت شناسی 87


