
تعدادسالنویسندهعنوانردیف

13951حسینی، کمالهشتم تیزهوشان6درس آزمون 1

13951هشتم تیزهوشان5درس آزمون 2

13951هشتم تیزهوشان1درس آزمون 3

13951هشتم تیزهوشان4درس آزمون 4

13951داودی، خسرودوره اول متوسطه- سوال های سه گانه ریاضی و علوم پایه هشتم5

13931علیمرادی، هوشنگریاضی هشتم دوره ی اول متوسطه کتاب کار6

13951قاسمی مرز بالی، رقیه(از مجموعه مرشد)مسابقات علوم هشتم 7

13931ممتحنی، ویداکتاب کار و فناوری ششم دبستان8

13911انوشه پور، ابوالفضلآموزش قرآن چهارم دبستان9

13951آیت اللهی، مینوفرهنگ و هنر پایه هشتم دوره اول متوسطه10

13951نصرت زاد، رضاریاضی هشتم پرسمان11

13941تفکر و سبک زندگی پایه هفتم زندگی12

13911داودی، محمداخالق اسالمی مبانی و مفاهیم13

13961نقیه، مجید( نکته کاربردی برای معلمان و اساتید725)ظرافت های معلمی14

13931غیاث، عبدالرحمننمازی که از ما خواسته شده15

13891کلهر، حمیدرضاآئینه غدیر16

13831انصاری، حمید...حدیث بیداری نگاهی به 17

(97مرداد ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای منصور مقصودی  



13921حکیمی، محمدزندگی و اقتصاد (ع)امام رضا 18

13851گیالن غرب19

13921بهرامی، زین العابدینفضایل و خواص آیه الکرسی20

13891رجب، اسدالهتزریق انسولین قبل از وعده های غذایی برای انعطاف بیشتر در درمان با انسولین21

13901رجب، اسدالهخود مهاری در کنترل استرس22

13941قبادی، سارابی تو تمام عاشقانه های دنیا بوی مرگ می دهند23

13851چمران، مصطفیعلی زیباترین سروده ی هستی24

13891شعرانی، عبدالمحمدقصه ی کوچک ترین مدرسه ی دنیا25

13951قبادی، ساراشانه هایم گل داده اند26

13931خامنه ای، علیمطلع عشق27

9013901تقویم جیبی 28

1 کارت50فلش کارت فارسی ششم دبستان 29

1 کارت75فلش کارت ریاضی ششم دبستان 30

 نسخه16: خمیری

13931انصاری، محمدباقراولین میراث مکتوب از واقعه غدیر1

13921صوفی جراح، احمدشفاء االمه2

13691 باربو، ریمونخوب بخورید و جوان بمانید3

13832 (1و5کتاب کار شماره )دوره مقدماتی آموزش فناوری اطالعات4

13941بانوی کرامت 5

13781چشم براه سپیده6

13911هیدن، پلموفقیت فردی7

1فارسی، جالل الدینحقوق بین الملل اسالمی8

13891وکیلی، شروینجنگجو9



13891پاسنر، کیتمدیریت پروژه10

1امام خمینی، روح اهللاحکام ویژه مسابقات فرهنگیان بخش ششم11

13921از نگاه رهبر فرزانه انقالب (ع)غریب پیروز زندگی حضرت رضا12

13851احمدی زارع، حیدرتغذیه در دوره امتحانات و کنکور13

13921بهروزی، مژدهچرا با حجاب شدم؟14

13881مویدعلویان، سیدکمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی15

13751بی آزار شیرازی، عبدالکریممناسک حج16

13901سنگری، محمدرضاتافا+گلبرگ ها 17

13591امام خمینی، روح اهلل حاوی فتاوای حضرت آیت اهلل العظمی امام خمینی2رساله نوین  تحریر الوسیله مسائل اقتصادی 18

13881رضا داد، عبداهللپیامی از سراپرده غیب19

13951قرائتی، محسننیم قرن تدریس و تبلیغ20

13891قهرمانی نژاد شایق، بهاء الدین(زندگی نامه مادران چهارده معصوم ع)مادران آسمانی21

13671جزایری، غیاث الدین(1جلد)زبان خوراکیها22
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