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13951سیف الهی، سعیدمبانی علم رایانه سال سوم آموزش متوسطه1

13951کامیار، شبنمو آزمایشگاه  (3)شیمی : مجموعه کمک  آموزشی و درسی 2

13941هیات علمی مبتکران(ریاضی و تجربی)دوم دبیرستان  (4)پرسش های آزمون 3

13941حبیبی، مهدیکلیه رشته ها (2)زبان فارسی 4

13942هیات علمی مبتکران(ریاضی و تجربی)دوم دبیرستان  (6)پرسش های آزمون 5

13941هیات علمی مبتکران(ریاضی و تجربی)دوم دبیرستان  (2)پرسش های آزمون 6

13952هیات علمی مبتکران(ریاضی و تجربی)دوم دبیرستان  (8)پرسش های آزمون 7

1نمونه سواالت امتحان نهایی درس جبر و احتمال سوم  ریاضی فیزیک8

13941عزیزی، مهدیسال دوم دبیرستان (2)ریاضیات 9

13951جویبار، تیمورجبر واحتمال سوم متوسطه 10

13951پیرو اولیاء، محمودحسابان: مجموعه کمک  آموزشی و درسی 11

13951فراهانی، ابوطالب(3)عربی : مجموعه کمک  آموزشی و درسی 12

13951پیرو اولیاء، محمود(2)هندسه : مجموعه کمک  آموزشی و درسی 13

13951بنی هاشمی خامنه، میرکریمو آزمایشگاه (3)فیزیک : مجموعه کمک  آموزشی و درسی 14

13951فراهانی، ابوطالب (3)دین وزندگی : مجموعه کمک  آموزشی و درسی 15

13951فکور، علیرضا (3)زبان انگلیسی : مجموعه کمک  آموزشی و درسی 16

13951تهرانی، خاطره (3)ادبیات فارسی  :  مجموعه کمک  آموزشی و درسی 17

(97مرداد ماه )لیست منابع اهدایی موسسه فرهنگی گلها  



13961بازرگانی، بهمن پیش دانشگاهی1پرسش های چهارگزینه ای شیمی 18

13921رهنما، حمیدسوم متوسطه علوم ریاضی (2)هندسه 19

13941یوسف زاده، علیرضاسال دوم دبیرستان (2)سوال های پرتکرار زبان انگلیسی 20

13921سپهری، نیما(کتاب کار) 2شیمی 21

1ادبیات سال سوم22

13961آهنگر، محمد3 و 2 ، 1فیزیک پایه شامل مباحث فیزیک 23

13941پورقاضی، اعظمو آزمایشگاه (2)فیزیک 24

13941محمدبیگی، حسن ...1پرسش های چهارگزینه ای ، پاسخ های کامال تشریحی هندسه + خالصه ی درس 25

13921جوادی، اکبرگلبرگ حسابان سال سوم متوسطه علوم ریاضی26

13951پوراحمدی، ترانه(مبانی علم رایانه)کتاب کار دانش آموز 27

13921مرادی حقیقی، حمیدرضاو آزمایشگاه علوم ریاضی سوم متوسطه (3)گلبرگ فیزیک 28

13921شاه محمدی، محمدگلبرگ جبر و احتمال سوم متوسطه علوم ریاضی29

13961نامی، فرزاد(کتاب کار) ام 9علوم 30

13961سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیکار و فناوری پایه نهم دوره اول متوسطه31

13961آقاپور، سعید دوره اول متوسطه9کتاب کار عربی 32

13961جعفری، مصطفیگلبرگ پیام های آسمان نهم دوره اول متوسطه33

13941حسینی، حسینموج آزمون تیزهوشان34

13961سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیفرهنگ و هنر پایه نهم دوره اول متوسطه35

36Oxford Word S killsGairns، Ruth20081

21ادبیات فارسی 37

13961عبدالمحمدی، علیرضا...پرسش های چهارگزینه ای ، پاسخ های کامال تشریحی جامعه ادبیات کنکور + خالصه ی درس 38

13962احمدی، افشین2 و 1. ج (پایه+ پیش دانشگاهی )شیمی 39

13951عبدی پور، علیحسابان سال سوم دبیرستان40



13961ترکمان، مهرانعربی کنکور ازسیر تا پیاز41

1پاسخنامه ی تشریحی عربی42

13961گروه مولفان2 و1. ج ( دوره کنکورهای عمومی 36) ساعت 4دور دنیا در 43

13951صابریان، فرشته 3زبان فارسی 44

13961عظیمی، ارشاد(پیش دانشگاهی و سال سوم)زبان کنکور 45

13941بازرگانی، بهمن(2)پرسشهای چهارگزینه ای شیمی 46

13971اردستانی، وحیدعربی47

13971اردستانی، وحیدادبیات فارسی48

1غوغای سکوت49

13951متقی زاده، عیسیسال سوم آموزش متوسطه (3)عربی 50

13941ایرانمنش، علیسال دوم دبیرستان (2)ریاضیات 51

13961سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیآموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه52

13961اکبری شلدره، فریدوننگارش پایه نهم دوره اول متوسطه53

13811صداقت، سیدعلی اکبر...روح وریحان 54

13951بهجو، بهنوشچگونه جوان و شاداب بمانیم و از پیری زودرس جلوگیری کنیم ؟55

13951رحیمیان، علیرضاچراغ خلوتیان56

13951هراتی، علی(ع)پیرامون غربت و مظلومیت امام عصر : دوازده قرن غربت 57

13811منتظر، محمداز حج تا عید غدیر58

13751حجازی، سید جمال الدین(ع)مقام امام زمان 59

13791ضیاء آبادی، سیدمحمدخالصه توسل از دیدگاه عقل ، قرآن و حدیث60

13901آقانجفی، محمدتقی بن محمدباقرپرتوی از عنایات الهی و افاضات رحمانی بر عالم ربانی آیت اهلل آقانجفی اصفهانی61

13851درگاهی، حسین(تذکراتی برای ره یافت به معرفت و معنای حج)ره آوردی از حج برای راهیان حج 62

13801بشارتی، علی محمدغدیر شورانگیزترین حوادث تاریخ63

13801ضیاء آبادی، سیدمحمدصفیر هدایت64



13951بروجردی، اعظممن سین65

13921ضیاء آبادی، سیدمحمدصفیر هدایت66

1(ع)دفتر نشر امام علی نظارت مردمی در نهج البالغه اول متوسطه دختران67

13611دخیل، علی محمد علی(ع)فاطمه دختر امام حسین 68

13951والیتی، علی اکبرتاریخ معاصر ایران سال سوم آموزش متوسطه69

13951حق شناس، علی محمدسال سوم آموزش متوسطه (3)زبان فارسی 70

13941بخشعلی زاده، شهرنازآمار و مدل سازی سال دوم آموزش متوسطه71

13961سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیانگلیسی پایه نهم دوره اول متوسطه72

13961سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیفارسی چهارم دبستان73

13961سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشینگارش فارسی چهارم دبستان74

13961سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیآموزش قرآن چهارم دبستان75

76F irst F riends  Activity Book 3Lannuzzi، Susan1

F irst F riends  S tudent Book 3Lannuzzi، Susan1

13961انصاری، حسین(سوم متوسطه)ریاضی نهم 77

13961آل محمد، علی(تیزهوشان) 9پاسخ های کامال تشریحی علوم + پرسش های چهارگزینه ای + درسنامه 78

13951ترکمان، مهرانواژگان عربی سطر به سطر اول ، دوم و سوم دبیرستان79

13901محمودیان، مهدی(ترجمه و مفاهیم قرآن کریم)قرآن در خانه 80

13921طالقانی، سید هدایت اهلل ...(زیارت ناحیه مقدسه) همره نور 81

13831قرائتی، محسنتفسیر سوره یوسف : یوسف قرآن 82

13841درگاهی، حسینهمتی بدرقه ای راه ، پیشواز ماه رمضان و روز قدر ظهور در آن83

13961رضایی، مهوشواژگان امال و تاریخ ادبیات از پایه تا کنکور84
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