
لیست کتابهای درسی مربوط به آموزش و پرورش 

شامل کتب درسی مدارس و دانشگاهها
فهرست الفبایی کتوب مربوطه

کد عنوانناشرشماره رده بندیسرشناسهعنوان

 سال کنکور ریاضیات] ده  [10
 علوم تجربی پایه و پیش

 -2ریاضیات : دانشگاهی 
-هندسه - 3ریاضیات 

9422کانون فرهنگی آموزش1664/378

 سال کنکور فیزیک پایه10
 و2و 1( شامل مباحث فیزیک 

 کنکورهای سراسری و آزاد) 3
84-73سال های (

9383کانون فرهنگی آموزش1664/378

9335انتشارات بین المللی گاج1664/378کتاب عمومی 11

کتاب مرجع عمومی 11
/1664ی 16

7010کانون گسترش علوم378

 کلیه: کتاب مرجع عمومی  11
 فنی حرفه ای کاردانش(رشته ها

 کاردانی پیوسته و علمی
)کاربردی

/1664ی 16
7010کانون گسترش علوم378

10680انتشارات بین المللی گاج1664/378-1356دادخواه ، عباس ، کتاب علوم انسانی 13

9329انتشارات بین المللی گاج238076/373کتاب علوم انسانی 14

9331انتشارات بین المللی گاج238076/373کتاب علوم انسانی 14

9333انتشارات بین المللی گاج238076/373کتاب علوم انسانی 14

 کتاب کنکوراختصاصی علوم17
 تست2463:تجربی 

 کنکوردانشگاه های دولتی
...وآزاد

076ک  748
238/373

 موسسه فرهنگی
 انتشاراتی پیش

 گزینه های(دانشگاهیان 
)برتر

6861

 کنکور اختصاصی علوم 17
 ریاضیات ،: تجربی شامل 

...فیزیک 

076ک  748
238/373

 موسسه فرهنگی
 انتشاراتی پیش

 گزینه های(دانشگاهیان 
)برتر

6861

 آزمون تفکیک و طبقه 2000
بندی شده دوم راهنمایی

-1332دهسرا، اکبر، 
076د 845د

9779دهسرا236/373

 آزمون تیزهوشان 2000
 تفکیک و طبقه بندی شده سوم

راهنمایی
-1332دهسرا، اکبر، 

/076د  845د 
9868دهسرا373

 آزمون تیزهوشان دوم 2000
راهنمایی

-1332دهسرا، اکبر، 
/076د  845د 

9868دهسرا373

 آزمون تیزهوشان شامل 2000
 همه دروس با پاسخنامه جداگانه

سوم راهنمایی
-1332دهسرا، اکبر، 

/076د  845د 
9868دهسرا373

9779دهسرا076د 845د-1332دهسرا، اکبر،  آزمون دوم راهنمایی 2000



 تفکیک و طبقه بندی شده از
...جدیدترین کتابها

236/373

 آزمون هوشیار صیانت 20
...ویژه کنکور تیزهوشان 

10981نشر صیانت95/371-1337کاشانی ، سلیمان ، 

076ب  943 کنکور ریاضی فیزیک 20
7061انتشارات بین المللی گاج238/373

9338انتشارات بین المللی گاج1664/378 کنکور ریاضی فیزیک20

 کنکورریاضی فیزیک20
 سوالت عمومی واختصاصی

 کنکورهای سراسری وآزادداخل
خا88تا83کشور

 
076ب  943

7035انتشارات بین المللی گاج238/373

 کنکورریاضی فیزیک20
 سوالت عمومی واختصاصی

 کنکورهای سراسری وآزادداخل
خا88تا83کشور

 
076ب  943

7061انتشارات بین المللی گاج238/373

 کنکورریاضی فیزیک20
 سوالت عمومی واختصاصی

 کنکورهای سراسری وآزادداخل
خا88تا83کشور

 
076ب  943

7112انتشارات بین المللی گاج238/373

 کنکورریاضی فیزیک20
 سوالت عمومی واختصاصی

 کنکورهای سراسری وآزادداخل
خا88تا83کشور

 
076ب  943

7114انتشارات بین المللی گاج238/373

 کنکورریاضی فیزیک20
 سوالت عمومی واختصاصی

 کنکورهای سراسری وآزادداخل
خا88تا83کشور

 
076ب  943

9848انتشارات بین المللی گاج238/373

076ب  943 کنکور علوم انسانی 20
7095انتشارات بین المللی گاج238/373

076ب  943 کنکور علوم انسانی 20
7103انتشارات بین المللی گاج238/373

9332انتشارات بین المللی گاج1664/378 کنکور علوم انسانی 20

 سوالت:کنکورعلوم انسانی 20
 عمومی واختصاصی کنکورهای

تا82سراسری وآزادداخل کشور
خ88

076ب  943 
7095انتشارات بین المللی گاج238/373

 سوالت:کنکورعلوم انسانی 20
 عمومی واختصاصی کنکورهای

تا82سراسری وآزادداخل کشور
خ88

076ب  943 
7103انتشارات بین المللی گاج238/373

 سوالت:کنکورعلوم انسانی 20
 عمومی واختصاصی کنکورهای

تا82سراسری وآزادداخل کشور
خ88

076ب  943 
12854انتشارات بین المللی گاج238/373

076ب  943 کنکور علوم تجربی 20
7056انتشارات بین المللی گاج238/373

7113کانون فرهنگی آموزشب  943 1387 مجموعه سوال عمومی 20



1664/378

10676کانون فرهنگی آموزش1664/378 مجموعه سوال عمومی 20

 پرسش چهارگزینه ای 2500
 دروس عمومی با پاسخهای تستی

 سراسری ، آزاد... (و تشریحی 
...)و

9213کتابخانه فرهنگ1664/378-1340مهدوی ، مهدی ، 

 پرسش چهارگزینه ای 2500
 کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

 همراه با) دورس عمومی (
پاسخهای تستی و

 ،-1340مهدوی ، مهدی ، 
گردآورنده

8689کتابخانه فرهنگ1664/378

8622فاطمی238/373 مساله ی ترکیبیات 250

8598فاطمی238/373 مساله ی نظریه ی اعداد 250

 سال کنکور ریاضیات رشته 30
 -2ریاضیات : ی تجربی 
 -1هندسه - 3ریاضیات 

ریاضی عمومی

9418کانون فرهنگی آموزش1664/378 

 سال کنکور فیزیک پیش 30
 )2و 1( دانشگاهی ریاضی 

 کنکورهای سراسری و آزاد
85(تا 55سال های (

9362کانون فرهنگی آموزش1664/378 

 سال کنکور فیزیک پیش 30
 )2و 1( دانشگاهی ریاضی 

 کنکورهای سراسری و آزاد
85(تا 55سال های (

9532کانون فرهنگی آموزش1664/378 

 سال کنکور فیزیک پیش 30
 )2و 1( دانشگاهی ریاضی 

 کنکورهای سراسری و آزاد
85(تا 55سال های (

10697کانون فرهنگی آموزش1664/378 

 سال کنکور فیزیک پیش 30
 )2و 1( دانشگاهی ریاضی 

 کنکورهای سراسری و آزاد
85(تا 55سال های (

10780کانون فرهنگی آموزش1664/378 

 :مجموعه سوال عمومی  30
 قابل استفاده تمام داوطلبان

...کنکور
9339کانون فرهنگی آموزش1664/378 

9334کانون فرهنگی آموزش1664/378 سال کنکور علوم انسانی 4

 نکته در مجموعه 5000
 سوالت کنکور حسابداری فنی و

 کاردانش کاردانی- حرفه ای 
...پیوسته 

 ابراهیم قزوینی ، علیرضا،
8578اندیشه عصر فارابی1355-1664/378

 نکته درباره مطالعه ، 500
برای دانش آموزان و دانشجویان

6320 16/378م-1944ریس ، فیلیپ ، 

9474ایران سنجش1664/378 آزمون جامع زیست شناسی 50

 آزمون جامع و استاندارد 50
زیست شناسی

10824ایران سنجش1664/378-1350پناهی شایق ، علی ، 

7161گاج762380/373یادگاری راضیهآزمون عربی 60



 سال کنکور رشته علوم 6
تجربی

076ش  458 
7115کانون فرهنگی آموزش238/373

076ش  485 سال کنکور ریاضی فیزیک 6
7081کانون فرهنگی آموزش238/373

9402کانون فرهنگی آموزش1664/378 سال کنکور ریاضی فیزیک 6

076ش  485 سال کنکور علوم تجربی 6
7110کانون فرهنگی آموزش238/373

 سال کنکور ریاضی] شش  [6
فیزیک

10682کانون فرهنگی آموزش378//1664 

 سال کنکور ریاضی] شش  [6
فیزیک

10727کانون فرهنگی آموزش378//1664 

 سال آزمون ورودی مدارس 7
دبیرستان های نمونه

8790کالج برتر236076/373 

 سال آزمون ورودی مدارس 7
راهنمایی نمونه

11021کالج برتر076/372 

9425انتشارات بین المللی گاج1664/378-1350فرهادی پور، سعید، کتاب ریاضی 8

10678انتشارات بین المللی گاج1664/378-1350فرهادی پور، سعید، کتاب ریاضی 8

10734انتشارات بین المللی گاج1664/378-1350فرهادی پور، سعید، کتاب ریاضی 8

American GET READY10955دردانش بهمن6/372هاپکینز، فیلسیتی

HEadstart: student's 
book: beginner

740اشتیاق372//6بیون ، براینی

Headstart: student's 
book: beginner

740اشتیاق372//6بیون ، براینی

The tests of 
organizational behavior

 دلوی اصفهانی ، محمدرضا
1349d-^

815فراز اندیش سبز378//1664

The tests of 
organizational behavior

 دلوی اصفهانی ، محمدرضا
1349d-^

815فراز اندیش سبز378//1664

شکری ، زهراآرایه های ادبی
238076//
373

10641پیشروان: مبتکران 

 آزمون اصول روابط بین الملل و
 مشتمل بر: سیاست خارجی 

 تست تالیفی همراه با560
پاسخهای

6484میزان1664/378-1345نیکنام ، جواد، 

9714صیانت076/372-1336اسراری ، احمد، آزمون اندیشمندان

9726صیانت076/372-1336اسراری ، احمد، آزمون اندیشمندان

 آزمون تکلیف های هفتگی
چهارم دبستان

 موسسه خدمات علمی و076/372-1345نهرجو، هاشم ، 
آموزشی رزمندگان اسلم

10968

 آزمون حقوق بین الملل عمومی
 نشر: نشر میزان 378//1664-1339موسی زاده ، رضا، )آزمونهای سراسری - تالیفی (

دادگستر
8732

 آزمون حقوق بین الملل عمومی
همراه با پاسخهای تحلیلی

 نشر: نشر میزان 378//1664-1339موسی زاده ، رضا، 
دادگستر

8732

 پرسش های: آزمون رشد
 چهارگزینه ای طبقه بندی شده

آزمون های ورودی
-1340واحدی ، جمشید، 

076و 134آ
9796اسرار دانش236/373

9646اسرار دانشو 134آ-1340واحدی ، جمشید،  پرسشهای: آزمون رشد



 چهارگزینه ای طبقه بندی شده
 آزمونهای ورودی دبیرستان های

نمونه دولتی همراه
236076/373

 آزمون سازی رشته زبان
8653سپاهان1664/378-1328مصلی نژاد، پرویز، ...انگلیسی 

 آزمون مسابقات علمی دانش
آموزان نمونه پایه پنجم ابتدایی

 فرمهینی فراهانی ، محسن ،
9650اسرار دانش373//1343-24076

 آزمون مسابقات علمی سال پنجم
ابتدایی

 فرمهینی فراهانی ، محسن ،
9650اسرار دانش373//1343-24076

5759تخته سیاه238076/373 )10(آزمون نامه 

11939تخته سیاه238076/373 )11(آزمون نامه 

11281تخته سیاه238076/373 )12(آزمون نامه 

 سال تحصیلی) 1(آزمون نامه 
86 -1385

5758تخته سیاه23806/373 

5754تخته سیاه23806/373 )2(آزمون نامه 

 سال تحصیلی) 3(آزمون نامه 
86 -1385

5755هم راه238076/373 

 )4(آزمون نامه 
238076//
5762تخته سیاه373

 سال تحصیلی) 5(آزمون نامه 
86 -1385

5761تخته سیاه238076/378 

 سال تحصیلی) 6( آزمون نامه 
86 -1385

5760تخته سیاه238076/373 

 )7(آزمون نامه 
238076//
5757تخته سیاه373

5756تخته سیاه238076/373 )8(آزمون نامه 

11940تخته سیاه238076/373 )9(آزمون نامه 

 آزمون و نمونه سوالت انگلیسی
 دوره پیش دانشگاهی شامل1

 صدها سوال و پرسش
چهارگزینه ای در زمینه

11267حدید238076/373-1336تاجیک ، پرویز، 

 آزمونهای استعدادهای درخشان
هوش چهارم ابتدایی

8764نشر جماران: کیا 372-1333احمدی ، چهره ، 

 آزمونهای تکمیلی زبان انگلیسی
) =فراگیر پیام نور(عمومی 

Tests of general 
english

9221حمزه1664/378نجفدری ، رضا

 آزمون های کارشناسی ارشد
 کتابداری و اطل ع رسانی
 پزشکی و دکترای مدیریت

اطلعات بهداشتی

8713کتابدار1664/378 

 مجموعه: آزمونهای کاوش 
...تستهای موضوعی فیزیک 

10690سیرنگ378//1664-1336صادقی پور، کاوه ، 

 آزمون های ورودی دبیرستانهای
...نمونه 

 ابراهیمی اسکی ، بیژن ،
1334-

076الف  137
9794کسرایی24/372



 آزمون هوشمند برای دانش
 آموزان پنجم ابتدایی جهت

 شرکت در مسابقات علمی و
آزمونهای ورودی به

11024نشانه076/372-1332ظاهری ، اسکندر، 

 آشتی با حرفه و فن اول
راهنمایی

10899آموزش علوم236076/373 

 آشتی با حرفه و فن دوم
راهنمایی

10878آموزش علوم113/370 

 آشتی با حرفه و فن سوم
راهنمایی

10895آموزش علوم236076/373 

9711آموزش علوم236076/373اصفهانی ، بهدادآشتی با علوم دوم راهنمایی

9655آموزش علوم236076/373اصفهانی ، بهدادآشتی با علوم سوم راهنمایی

 آشنایی با رشته ها و هنرستانهای
 فنی و حرفه ای شهر تهران"

83-82سال تحصیلی 
انوری مقدم ، علیرضا

0955الف  899
10059روستا113/370

 آشنایی مقدماتی با المپیادهای
 ریاضی ویژه دانش آموزان
 سالهای اول و دوم و سوم

دبیرستان

 ،- 1314دارابی ، ابراهیم ، 
گردآورنده

8568مبتکران: 238/373

 آشنایی مقدماتی با المپیادهای
 ریاضی ویژه دانش آموزان
 سالهای اول و دوم و سوم

دبیرستان

 ،- 1314دارابی ، ابراهیم ، 
گردآورنده

8911مبتکران: 238/373

 آشنایی مقدماتی با المپیادهای
 ریاضی ویژه دانش آموزان
 سالهای اول و دوم و سوم

دبیرستان

 ،- 1314دارابی ، ابراهیم ، 
گردآورنده

8674مبتکران238/373

 آمادگی برای کنکور کارشناسی
 ارشد ریاضیات عمومی رشته

 های اقتصاد، مدیریت و
حسابداری

8624نگاه دانش13481664/378- محمودیان ، امید، 

 آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان
کلیه ی رشته ها

 سازمان پژوهش و برنامه
 دفتر برنامه. ریزی آموزشی 

ریزی و تالیف کتابهای 

076س  158
238/373

 شرکت چاپ و نشر
کتابهای درسی ایران

6854

 آموزش پیش از دبستان کتاب
 پاییز کتاب اول ویژه مربیان

]طرح آزمایشی [

^-1338dکی منش ، خسرو
1466گنج معرفت372//2107

 آموزش حرفه و فن پایه ی دوم
راهنمایی

 کاظم زاده ، حمید رضا،
1343-

ک 222ک 2
9869ورای دانش113/370

 آموزش حرفه و فن سال دوم
راهنمایی

 کاظم زاده ، حمید رضا،
1343-

ک 222ک 2
9869ورای دانش113/370

 آموزش دروس طلیی پیش
 دانشگاهی ، ریاضی زبان

 -2و 1بینش اسلمی - انگلیسی 
-2و 1زبان فارسی 

10752کانون گسترش علوم373 

(آموزش سریع زیست شناسی 
fast book (پایه و پیش 

9475ژرف اندیشان1664/378-1364صادقیان ، ایمان ، 



دانشگاهی

 به روش) 1(آموزش شیمی 
پرسش و پاسخ

9458مدرسه238076/373 

 آموزش مبانی کامپیوتر قابل
 دانش آموزان فنی و: استفاده ی 

 :حرفه ای و کاردانش شامل 
شرح درس به

10621کانون فرهنگی آموزش1664/378 

 آموزش مبانی کامپیوتر قابل
 دانش آموزان فنی و: استفاده ی 

 :حرفه ای و کاردانش شامل 
شرح درس به

10631کانون فرهنگی آموزش1664/378 

 پاسخ(آموزش مهارتهای زبانی 
)به پرسشهای معلمان 

 صفارپور، عبدالرحمان ،
1321-

282ص  653
5215مدرسه30/371

 آموزش نشانه ها ویژه اولیاء
 دانش آموزان و همکاران

فرهنگی دوره ابتدایی
9728نشر آخر607/372-1350پیغمبرزاده ، ملیحه ، 

 آموزش نکته به نکته دروس
 کنکور حسابداری فنی و حرفه

...کاردانش - ای 

 ابراهیم قزوینی ، علیرضا،
10591اندیشه عصرفارابی1355-1664/378

 آموزش نکته به نکته دروس
 کنکور حسابداری فنی و حرفه

 کاردانی... کاردانش - ای 
پیوسته

 ابراهیم قزوینی ، علیرضا،
8924اندیشه عصرفارابی1355-1664/378

 آموزش نکته به نکته سخت
 افزار تستهای طبقه بندی شده

 برای شرکت کنندگان در کنکور
کاردانی کاردانش فی حرفه ای

.یگانه علی
238076//
8709اندیشه عصر فارابی373

 آموزش نکته به نکته کنکور
 کامپیوتر کاردانی به کارشناسی

 زبان برنامه نویسی ویژوال
...بیسیک 

8581چهارخونه1664/378-1357یگانه ، علی ، 

 آموزش نکته به نکته مبانی
 کار- کامپیوتر فنی و حرفه ای 
دانش کاردانی پیوسته

9288اندیشه عصر فارابی1664/378-1357یگانه ، علی ، 

 آموزش نکته ها و روش ها جبر
 آموزش نکته ها و: و احتمال 

 روش ها تمرین های تشریحی
پرسش های

9490کانون فرهنگی آموزش1664/378 

 :آموزش نکته ها و روش ها
 پرسش... حساب دیفرانسیل 

 های چهارگزینه ای از
کنکورهای سراسری ، آزاد و

9602کانون فرهنگی آموزش1664/378 

 آموزش نکته ها و روش های
...حسابان 

8785کانون فرهنگی آموزش378//1664 

 آموزش و راهنمای فیزیک پایه
 ر بر)پیام نور) (مکانیک (1

 اساس تالیف هریس بنسون
:مشتمل بر 

-1355بابایی ، لیل، 
1750955/

11059آیین روز378



 آموزش همراه با تمرین ها و
 نمونه سئوالت عربی اول

راهنمایی
11012آزمون نوین236076/373-1324درویش ، حبیب ال ، 

 رشته مترجمی زبان(آواشناسی 
)انگلیسی 

1320- نیلی پور، رضا، 
5540955/

8634دانشگاه پیام نور378

 آیامی دانید درحریم کلس اول
 ویژ اولیاآ،(چه می گذرد؟ 

 معلمان ، دانش آموزان و
دانشجویان تربیت

8920سامان دانش13531102/372- محمدی ، راحله ، 

 بانک سوالت: آینده درخشان 
 آزمون مسابقات علمی قابل

...استفاده دانش آموزان 

 فرمهینی فراهانی ، محسن ،
9650اسرار دانش373//1343-24076

9313کلک معلم ساجدی1664/378-1353ساجدی ، علی ، ادبیات جامع اختصاصی انسانی

9314کلک معلم ساجدی1664/378-1353ساجدی ، علی ، ادبیات جامع اختصاصی انسانی

 ادبیات جامع انسانی شامل آرایه
 های ادبی ، متون نظم و نثر،

 نقد ادبی ،- قافیه و عروض 
تاریخ

10638کلک معلم ساجدی1664/378-1353ساجدی ، علی ، 

 (ادبیات جامع ویژه ی کنکور 
 ریاضی ، تجربی و- عمومی 
 آزمون40شامل ) انسانی 

...موضوعی و تالیفی 

10581ژرف اندیشان238076/373-1335تیموری ، بهزاد، 

 کریم زاده نقشینه ، رقیه ،)3(ادبیات فارسی 
9322انتشارات بین المللی گاج1336-238076/373

-1340ولیان ، مریم ، اول نظری- ادبیات فارسی 
238076//
8791سنجش روز373

10515کلک معلم ساجدی13431664/378شیرانی زهرا ادبیات فارسی سال دوم راهنمایی

10515کلک معلم ساجدی13431664/378شیرانی زهرا ادبیات فارسی سال دوم راهنمایی

10640همت جاودان1330d-^1664//378یزدی ، عزت ال ادبیات و زبان فارسی

 کتاب(ادبیات و زبان فارسی 
)های جامع آزمون 

10640همت جاودان1330d-^1664//378یزدی ، عزت ال 

 رشته(ارزشیابی شخصیت 
)روانشناسی 

-1325شریفی ، حسن پاشا، 
1750955/

8595دانشگاه پیام نور378

801انتشارات حوا: 1412/371فاطمه فرهمنداسترس و فرسودگی در معلمان

8076الف  545 اشتباهات متداول اول دبیرستان
7069کانون فرهنگی آموزش23/373

 اشتباهات متداول درس های
 اختصاصی اول دبیرستان شامل

...سوال های دام دار
8076الف  545 

7069کانون فرهنگی آموزش23/373

 اشتباهات متداول درس های
 اختصاصی پیش دانشگاهی

 ریاضی شامل سوالت دام دار
دروس اختصاصی آزمون های

9345کانون فرهنگی آموزش238076/373 

 اصول حسابداری رشته
حسابداری و مدیریت

مجتهدزاده ، ویدا
1750955//

9193دانشگاه پیام نور378

9193دانشگاه پیام نور//1750955مجتهدزاده ، ویدا علوم تربیتی(اصول حسابداری 



(378

5923مشعل371//4شرتزر، بروساصول راهنمائی

تنها، جعفر]یک [1اصول کامپیوتر 
1750955//

8715دانشگاه پیام نور378

 اصول و مبانی برنامه ریزی
آموزشی

 خلیلی شورینی ، سیاوش ،
 موسسه چاپ و انتشارات371//1323-207

یادواره کتاب
850

8856انتشارات بین المللی گاج1664/378نصیری کاشانی ، حمیدسال دوم دبیرستان2اقتصاد 

 رشته مدیریت(اقتصاد خرد 
)دولتی و حسابداری 

-1352مرادی ، بهنام ، 
1750955//

8700استادی378

 رشته مدیریت(اقتصاد خرد 
)دولتی و حسابداری 

-1324پژویان ، جمشید، 
1750955//

9141دانشگاه پیام نور378

 مدیریت: اقتصاد خرد رشته 
کلیه گرایشها

822نگاه دانش378//1664-1342نظری ، محسن ، 

 اقتصاد خرد رشته مدیریت کلیه
 شامل درس اقتصاد: گرایشها

...خرد
822نگاه دانش378//1664-1342نظری ، محسن ، 

9315ایران سنجش1664/378-1334بسحاق ، حمیدرضا، اقتصاد ده استاد

اقتصاد سال دوم دبیرستان
 نصیری کاشانی ، حمید،

9302انتشارات بین المللی گاج1358-1664/378

 اقتصاد قابل استفاده ی دبیران
 محترم اقتصاد و دانش آموزان

 سال دوم و پیش دانشگاهی رشته
علوم انسانی

12640مبتکران پیشروان1664/378جعفری نسرین

 اقتصادکلن رشته مدیریت کلیه
 سوالهاوپاسخ تشریحی:گرایشها

 آزمون کارشناسی
 ارشددانشگاههای دولتی

81وآزادسالهای 

9191نگاه دانش378//1664-1342نظری ، محسن ، 

 اقتصاد کلن رشته مدیریت
 مجموعه سوالهای طبقه بندی شده
 آزمون ورودی کارشناسی ارشد

دانشگاههای دولتی و آزاد

9191نگاه دانش378//1664-1342نظری ، محسن ، 

 طراحی ، اجرا،(اقدام پژوهی 
888رشد370//7مک نیف ، جین)ارزشیابی 

 دروس(اگر من طراح بودم 
 )اختصاصی رشته ریاضی 

 تست تالیفی از1600شامل 
دروس ریاضیات ، فیزیک و

الف 696 
10674راه اندیشه کانون فرهنگی238076/373

 دروس: اگر من طراح بودم 
 اختصاصی رشته ی انسانی

تست تالیفی از1400شامل 
 

الف 696/ چ
076238/373

 :کانون فرهنگی آموزش 
راه اندیشه

7062

 اگرمن طراح بودم دروس
 اختصاصی رشته ی انسانی

 تست تالیفی از1400شامل 
...دروس 

 راه اندیشه ، کانون238076/373 
فرهنگی آموزش

10679

7059 کانون: راه اندیشه 076الف 696 /  دروس: اگر من طراح بودم 



 :اختصاصی رشته ی تجربی 
تست تالیفی از1500شامل 

فرهنگی آموزش238/373

 اگرمن طراح بودم دروس
 اختصاصی رشته ی تجربی

 تست تالیفی از1500شامل 
...دروس 

 راه اندیشه ، کانون238076/373 
فرهنگی آموزش

10649

 اگرمن طراح بودم دروس
 اختصاصی رشته ی تجربی

 تست تالیفی از1500شامل 
...دروس 

 راه اندیشه ، کانون238076/373 
فرهنگی آموزش

10683

 اگرمن طراح بودم
 ازنگاه86کنکورسراسری ...

 استادان تهران دروس
اختصاصی رشته ی انسانی

الف 696/ چ 
076238/373

 :کانون فرهنگی آموزش 
راه اندیشه

7062

 امتحانات نهایی سال سوم
 :دبیرستان رشته علوم انسانی 

 دوره امتحانات نهایی منتخب6
استانی و

10681گل واژه238076/373 

 اندازه گیری ، سنجش و
ارزشیابی آموزشی

1588دوران371//264-1320سیف ، علی اکبر، 

 اندازه گیریهای روانی و تربیتی
 و فن تهیه تست با تجدیدنظر کلی

و افزوده ها
1319سلسله371//26-1311هومن ، حیدرعلی ، 

 پرسش های: اندیشه سازان 
 با) 1(چهارگزینه ای حسابان 

پاسخ های واقعا تشریحی
-1346نونهال ، رضا، 

238076//
8780اندیشه سازان373

 پرسش های: اندیشه سازان 
 با) 1(چهارگزینه ای حسابان 

پاسخ های واقعا تشریحی
-1346نونهال ، رضا، 

238076//
8780اندیشه سازان373

 پرسش های: اندیشه سازان 
 چهارگزینه ای حساب دیفرانسیل

 با پاسخهای واقعا) 1(و انتگرال 
تشریحی

-1346نونهال ، رضا، 
238076//
9613اندیشه سازان373

 پرسشهای: اندیشه سازان 
 با) 2(چهارگزینه ای ریاضیات 

پاسخهای واقعا تشریحی
-1354صادقی ، عطاءال ، 

238076//
10731اندیشه سازان373

 پرسش های: اندیشه سازان 
3((چهارگزینه ای ریاضیات 

-1346نونهال ، رضا، 
238076//
10750اندیشه سازان373

 پرسش های: اندیشه سازان 
 چهارگزینه ای ریاضیات گسسته

!با پاسخهای واقعا تشریحی 
 اندیشه سازان ، تمدن378//1664-1347جوادی ، فرزاد، 

نوین
9597

 پرسش های: اندیشه سازان 
3چهارگزینه ای شیمی 

9538پیشروان: مبتکران 1349d-^238076/373بازرگانی ، بهمن 

 پرسشهای: اندیشه سازان 
 چهارگزینه ای علوم زمین پیش

دانشگاهی
-1354چلجور، محمد، 

238076//
10836اندیشه سازان373

9523اندیشه سازان//238076-1346نونهال ، رضا،  پرسش های: اندیشه سازان 



 چهارگزینه ای هندسه تحلیلی و
 جبر خطی با پاسخهای واقعا

تشریحی
373

 .3عربی : اندیشه سازان 
ریاضی- تجربی 

-1349بوذری ، پیمان ، 
238076//
8835اندیشه سازان373

 انقلب فرهنگی در آموزش و
پرورش

 -1312باهنر، محمدجواد، 
1360.

ب  295الف 
10264انجام کتاب1934/370

10831نسل فردا: ارجمند378//1664 انگل شناسی و قارچ شناسی

 سال سوم) 3(انگلیسی 
دبیرستان

معتمدی ، کامران
238076//
8831بین المللی گاج373

 سال سوم) 3(انگلیسی 
 دبیرستان ، نظام جدید آموزش

...متوسطه 
-1320کامکار، ویکتوریا، 

238076//
8788میرسعیدی فراهانی373

 سال سوم) 3(انگلیسی 
 دبیرستان ، نظام جدید آموزش

متوسطه
-1320کامکار، ویکتوریا، 

238076//
8788میرسعیدی فراهانی373

معتمدی ، کامران)1(انگلیسی پیش دانشگاهی 
238076//
8833انتشارات بین المللی گاج373

 انگلیسی سال دوم دوره ی
راهنمایی تحصیلی

9681فاطمی236076/373-1341قاسمی نژاد، بهرام ، 

10834نسل فردا: ارجمند378//1664 ایمنی شناسی و سرم شناسی

 فعالیت های: بازی و تفریح 
 تا3حرکتی مناسب برای کودکان 

ساله5
044ب 215 

5078مدرسه86/372

 فعالیت های: بازی و ورزش 
 تا5حرکتی مناسب برای کودکان 

ساله7
044ب  216 

3588مدرسه86/372

9169شبقره^bقلم علم 1664/378-1352بهادر، عباس ، باکتری شناسی پزشکی

 بانک تست دیفرانسیل و انتگرال
و ریاضیات پایه

-1335رضوی ، مجید، 
238076//
9583اندیشه فائق373

 بانک تست دیفرانسیل و انتگرال
و ریاضیات پایه

-1335رضوی ، مجید، 
238076//
9605اندیشه فائق373

7188مبتکران1664/378عباسپور مهردادبانک تست ریاضیات کنکور

^-1335dقمری ، بهمن بانک تست فیزیک
238076//
10698اندیشه فائق373

 بانک سوالت آزمون مسابقات
علمی پنجم راهنمایی

 فرمهینی فراهانی ، محسن ،
9650اسرار دانش373//1343-24076

 بانک سوالت آزمون های
 ورودی دبیرستان های نمونه

دولتی
9685شباهنگ236076/373-1340واحدی ، جمشید، 

 بانک سوالت آزمونهای ورودی
 دبیرستانهای نمونه مردمی و

دولتی
9706اسرار دانش1340236076/373- واحدی ، جمشید، 

 بانک سوالت آزمون های
 ورودی مدارس راهنمایی نمونه

مردمی و دولتی
-1340واحدی ، جمشید، 

 و134ب 1385
12858شباهنگ07624/372



 بانک سوالت المپیادهای ریاضی
 دوم راهنمایی همراه با پاسخ
 تشریحی و آموزش نکات مهم

تستی

9692شباهنگ236076/373-1340واحدی ، جمشید، 

 بانک سوالت المپیادهای ریاضی
 دوم راهنمایی همراه با پاسخ
 تشریحی و آموزش نکات مهم

تستی

9723شباهنگ236076/373-1340واحدی ، جمشید، 

 بانک سوالت المپیادهای ریاضی
 دوم راهنمایی همراه با پاسخ
 تشریحی و آموزش نکات مهم

تستی

10879شباهنگ236076/373-1340واحدی ، جمشید، 

 بانک سوالت المپیادهای ریاضی
 سوم راهنمایی همراه با پاسخ
 تشریحی و آموزش نکات مهم

تستی

9694شباهنگ236076/373-1340واحدی ، جمشید، 

 بانک سوالت مسابقات علمی
سوم ابتدایی

 ربیعی فراهانی ، فریده ،
11018شباهنگ1354-076/373

^-1335dقمری ، بهمن بانک سوال فیزیک
238076//
10698اندیشه فائق373

 ببین ، فکر کن ، بنویس کلس
اول

9643مبتکران: فائق 372//24ناصح مشفق ، علی

 راهنمای: بپرس تا بگویم 
 آموزش مفاهیم علوم کلس اول

دبستان مخصوص اولیاء
غیاثی ، محمدناصر

/35غ  93ب 
9898یاران372

 بررسی سئوالت عمومی
 واختصاصی کنکورهای
 سراسری باپاسخ تشریحی

 آیندگان کنکورهای سراسری
7-76-75علوم تجربی 

 اخلصمند منفرد، علیرضا،
 موسسه فرهنگی آیندگان378//1346-1664

نکته1000
10773

 برنامه ریزی تحصیلی و شغلی
درس انتخابی کلیه رشته ها

-1339زندی پور، طیبه ، 
/28130ز  63

371
 شرکت چاپ و نشر
کتابهای درسی ایران

12659

 بسته های نرم افزاری
 ]کتابهای درسی [2

 رشته ی کامپیوتر358/69
 گروه تحصیلی کامپیوتر زمینه ی

خدمات

 
/ک69/358

9180فاطمی373

 به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن
فیبر، ادل2((

0230973//
881معانی371

 بهتر، بیشتر و سریعتر مطالعه
1613الهام371//30281تنکابنی ، فاطمه)آموزش نوجوانان (کنیم 

1233سازمان بهزیستیکشور372 به کودکان بیاموزیم

 بیست آزمون دروس چهارم
 :ابتدائی همراه با پاسخ تشریحی 

 آزمون... آمادگی جهت شرکت 
های سنجش

 خدادادی اسکی ، بیژن ،
9641مبتکران372//1334-24076

9644قاطع البرهان236076/373مجید سرپرست بیست آفرین سال دوم راهنمای



 تمام آن چه برای یک: شامل 
 دوره آموزش و سنجش مطلوب

به آن نیاز

 :بیشتر بخوانیم تا بهتر بنویسیم 
 براساس نکات دستور زبان( 

 فارسی پایه پنجم بخوانیم و
بنویسیم

 076/372

 وزارت آموزش و
 معاونت- پرورش 
 موسسه. پرورشی 

فرهنگی منادی تربیت

9745

 فمی تفرشی ، بهروز،)تا اطل ع ثانوی (بی نام 
1340-

281ف  857
10293گاج170/378

10835نسل فردا: ارجمند378//1664لطفی کیان ، علیرضابیوشیمی و بیوشیمی بالینی

 پاسخ تشریحی کنکور جامع
 -1375( کاردانی پیوسته 

 دروس پایه ریاضی ،) 1383
فیزیک ، شیمی قابل

8741شهرآب: بهار کتاب 1664/378یحیی ابراهیم زاده

 سال] سی  [30پاسخ نامه 
 کنکور فیزیک پیش دانشگاهی

 کنکورهای) 2و 1( ریاضی 
 سال های(سراسری و آزاد 

تا55

10724کانون فرهنگی آموزش378//1664 

 مجموعه سوال 30پاسخ نامه 
عمومی

076س  968 
7034کانون فرهنگی آموزش238/373

 سال کنکور 6پاسخ نامه 
ریاضی فیزیک

ش  485/ ر 
7075کانون فرهنگی آموزش1664/378

 پاسخ نامه عربی پایه اختصاصی
 )3و 2( علوم انسانی عربی 

ترجمه و تعریب- درک مطلب 
9298کانون فرهنگی آموزش1664/378 

 کنکور علوم 20پاسخ نامه ی 
تجربی

076ب  943 
7112انتشارات بین المللی گاج238/373

 مجموعه سوال20پاسخنامه ی 
عمومی

ب  943 1387 
7113کانون فرهنگی آموزش1664/378

 سال] سی [30پاسخ نامه ی 
 و2و 1( کنکور فیزیک پایه 

 شامل پاسخ تشریحی سوال) 3
های جلد اول

10784کانون فرهنگی آموزش378//1664 

 مجموعه سوال30پاسخ نامه ی 
عمومی

076س  968 
7034کانون فرهنگی آموزش238/373

 سال کنکور6پاسخ نامه ی 
ریاضی فیزیک

ش  485/ ر 
7075کانون فرهنگی آموزش1664/378

 سال کنکور6پاسخ نامه ی 
ریاضی فیزیک

10682کانون فرهنگی آموزش378//1664 

 سال کنکور6پاسخ نامه ی 
ریاضی فیزیک

10727کانون فرهنگی آموزش378//1664 

 سال کنکور علوم6پاسخ نامه ی 
تجربی

076ش  485 
7110کانون فرهنگی آموزش238/373

 سال کنکور علوم6پاسخ نامه ی 
تجربی

076ش  458 
7115کانون فرهنگی آموزش238/373



 سال کنکور علوم6پاسخنامه ی 
تجربی

ش  485 1387 
7116کانون فرهنگی آموزش1664/378

 سال کنکور علوم6پاسخ نامه ی 
تجربی

9343کانون فرهنگی آموزش1664/378 

 پاسخ نامه ی کتاب نوروز پیش
 :دانشگاهی ریاضی 

 تست برگزیده از درس1000
...های اختصاصی 

9424کانون فرهنگی آموزش238076/373 

 پاسخ نمونه سوالت هماهنگ
 سال سوم دبیرستان رشته ی

)کشوری(تجربی 
خسرو جردی علی

/36خ 476ن
7136مگستان373

 سال کنکور علوم 6پاسخهای 
تجربی

ش  485 1387 
7116کانون فرهنگی آموزش1664/378

 کنکور 20پاسخ های تشریحی
ریاضی فیزیک

076ب  943 
7035انتشارات بین المللی گاج238/373

 کنکور20پاسخ های تشریحی 
ریاضی فیزیک

076ب  943 
7035انتشارات بین المللی گاج238/373

 کنکور20پاسخ های تشریحی 
ریاضی فیزیک

076ب  943 
7061انتشارات بین المللی گاج238/373

 کنکور20پاسخ های تشریحی 
ریاضی فیزیک

076ب  943 
7112انتشارات بین المللی گاج238/373

 کنکور20پاسخ های تشریحی 
ریاضی فیزیک

076ب  943 
7114انتشارات بین المللی گاج238/373

 کنکور 20پاسخهای تشریحی
ریاضی فیزیک

076ب  943 
9848انتشارات بین المللی گاج238/373

 کنکور20پاسخ های تشریحی 
ریاضی فیزیک

076ب  943 
9848انتشارات بین المللی گاج238/373

 کنکور20پاسخ های تشریحی 
علوم انسانی

9330انتشارات بین المللی گاج1664/378 

 کنکور20پاسخ های تشریحی 
علوم انسانی

9337انتشارات بین المللی گاج1664/378 

 کنکور 20پاسخ های تشریحی 
علوم انسانی

076ب  943 
12854انتشارات بین المللی گاج238/373

 کنکور 20پاسخهای تشریحی 
علوم تجربی

076ب  943 
7114انتشارات بین المللی گاج238/373

 سال 4پاسخهای تشریحی 
کنکور علوم انسانی

7120کانون فرهنگی آموزش1664/378 

 پاسخهای تشریحی دروس
عمومی

7152گاج1664/378 

 پاسخهای تشریحی فیزیک پیش
10737انتشارات بین المللی گاج238076/373احمد جوکار1.2دانشگاهی 

 :پانصد مسئله تخصصی آبیاری 
 پرسشهای چهارگزینه ای و

 ... (پاسخنامه تشریحی 
1383(لغایت 1379

8722نشر علوم کشاورزی378//1664-1349رحیمی ، ابوبکر، 

1931موزون378//16م- 1944ریس ، فیلیپ ، پانصد نکته برای محصلین



 پانصد نکته درباره مطالعه ،
برای دانش آموزان و دانشجویان

378//16ریس ، فیل
 سازمان پژوهش و برنامه

 ریزی آموزشی ،
انتشارات مدرسه

1582

 گنجینه سوالت: پرتو دانش 
 طبقه بندی شده نوین علوم سوم

راهنمایی
9645گنجینه دانش373//23607قیطانی ، مریم

غیاثی ، محمدناصرپرسش و پاسخ
/35غ  93ب 

9898یاران372

 پرسش های چهارگزینه ای
عمومی- سال سوم ) 3(ادبیات 

10653ژرف اندیشان1356d-^1664//378قاسمی ، علیرضا 

 پرسش های چهارگزینه ای
 و زبان3، 2ادبیات فارسی 

 عمومی بر اساس3فارسی 
آخرین تغیرات کتاب و

-1348معصومی ، رسول ، 
238076//
10625مهرتابان373

 پرسش های چهارگزینه ای
 سال سوم) 3( ادبیات فارسی 

دبیرستان
10637ژرف اندیشان1664/378-1356قاسمی ، علیرضا، 

 پرسش های چهارگزینه ای
 استاندارد آشنایی با فلسفه اسلمی

...پیش دانشگاهی شامل 
8659استادی238076/373-1337طالب زاده ، حمید، 

 پرسش های چهارگزینه ای
 استاندارد آشنایی با فلسفه اسلمی

...پیش دانشگاهی شامل 
-1337طالب زاده ، حمید، 

238076//
8714استادی373

 پرسش های چهارگزینه ای
 استاندارد آشنایی با فلسفه اسلمی

...پیش دانشگاهی شامل 
-1337طالب زاده ، حمید، 

238076//
9190استادی373

 پرسش های چهارگزینه ای
 و) 1(استاندارد ادبیات فارسی 

 رشته- پیش دانشگاهی ) "2(
علوم انسانی با

8570استادی1345238076/373- ذوالفقاری ، حسن ، 

 پرسش های چهارگزینه ای
 و5( استاندارد ادبیات فارسی 

 -سال سوم نظام جدید ) (6
با پاسخ) انسانی 

-1345ذوالفقاری ، حسن ، 
238076//
10651استادی373

 پرسشهای چهارگزینه ای
 سال(استاندارد روان شناسی 

 رشته ادبیات و- سوم دبیرستان 
با) علوم انسانی 

-1328اوحدی ، محمود، 
238076//
8871استادی373

 پرسشهای چهارگزینه ای
 سال(استاندارد روان شناسی 

 رشته ادبیات و- سوم دبیرستان 
با) علوم انسانی 

-1328اوحدی ، محمود، 
238076//
10570استادی373

 پرسشهای چهارگزینه ای
 سال(استاندارد روان شناسی 

 رشته ادبیات و- سوم دبیرستان 
با) علوم انسانی 

-1328اوحدی ، محمود، 
238076//
10575استادی373

9471استادی238076/373 -استادی جعفری ، علی ،  پرسش های چهارگزینه ای



 استاندارد زیست شناسی و
 سال سوم دبیرستان(2آزمایشگاه 

رشته علوم- 
1342

 پرسش های چهارگزینه ای
 )تست ها، نکته ها و روش ها(

 پیش) 2و 1( فیزیک 
دانشگاهی گروه علوم تجربی و

10774منشور دانش378//1664صوتی وحید

 پرسش های چهارگزینه ای
 و1فیزیک (تکمیلی فیزیک پایه 

 تست تالیفی از50شامل ) 3و 2
...

9533کانون فرهنگی آموزش238076/373 

 پرسشهای چهارگزینه ای جبر و
احتمال

1354- ابوالقاسمی ، فرهاد، 
807623//

9477مبتکران373

 پرسش های چهارگزینه ای
-1346نونهال ، رضا، )1(حسابان 

238076//
8780اندیشه سازان373

 پرسش های چهارگزینه ای
-1346نونهال ، رضا، )1(حساب دیفرانسیل و انتگرال 

238076//
9613اندیشه سازان373

 پرسش های چهارگزینه ای
-1354صادقی ، عطاءال ، 2ریاضیات 

238076//
10731اندیشه سازان373

 پرسشهای چهارگزینه ای
-1346نونهال ، رضا، )3(ریاضیات 

238076//
10750اندیشه سازان373

 پرسشهای چهارگزینه ای
-1346نونهال ، رضا، 5((ریاضیات 

238076//
10750اندیشه سازان373

 پرسش های چهارگزینه ای
ریاضیات گسسته

9596مبتکران1664/378فرزاد جوادی

 پرسش های چهارگزینه ای
ریاضیات گسسته

 اندیشه سازان ، تمدن378//1664-1347جوادی ، فرزاد، 
نوین

9597

 پرسشهای چهارگزینه ای زبان
)2(انگلیسی پیش دانشگاهی 

8820پیشروان^bمبتکران 238076/373 

 پرسش های چهارگزینه ای زبان
 و ادبیات فارسی با پاسخ

تشریحی
10669سامان دانش378//1664-1326صالحی ، پرویز، 

 پرسش های چهارگزینه ای
زیست شناسی پیش دانشگاهی

9476خانه زیست شناسی1664/378 

 پرسشهای چهارگزینه ای زیست
شناسی پیش دانشگاهی

10498تابش اندیشه238076/373 

 پرسشهای چهارگزینه ای زیست
شناسی پیش دانشگاهی

10498تابش اندیشه238076/373 

 پرسشهای چهارگزینه ای زیست
 شناسی جانوری با پاسخهای

واقعا تشریحی
10821تخته سیاه378//1664-1348میثمی ، فرهاد، 

 پرسش های چهارگزینه ای
 زیست شناسی دوره پیش

دانشگاهی

 کهندل گرگری ، منصور،
1339-

238076//
10843آزمون373

 پرسش های چهارگزینه ای
 سال سوم(زیست شناسی 

//238076شعیبی ، محمود
373

10828مبتکران



)دبیرستان 

 پرسش های چهارگزینه ای
 نظام(زیست شناسی گیاهی 

)جدید
10821تخته سیاه378//1664-1348میثمی ، فرهاد، 

 پرسشهای چهارگزینه ای زیست
2شناسی و آزمایشگاه 

 پویان پهنه کلئی ، مصطفی ،
10853خانه زیست شناسی378//1351-1664

 پرسشهای چهارگزینه ای زیست
2شناسی و آزمایشگاه 

 پویان پهنه کلئی ، مصطفی ،
10857تابش اندیشه378//1351-1664

 پرسشهای چهارگزینه ای زیست
 سال سوم2شناسی و آزمایشگاه 
تجربی

 پویان پهنه کلئی ، مصطفی ،
10853خانه زیست شناسی378//1351-1664

 پرسشهای چهارگزینه ای زیست
 سال سوم2شناسی و آزمایشگاه 
تجربی

 پویان پهنه کلئی ، مصطفی ،
10857تابش اندیشه378//1351-1664

 پرسش های چهارگزینه ای
 -2زیست شناسی و آزمایشگاه 

سال سوم دبیرستان

 پویان پهنه کلئی ، مصطفی ،
10853خانه زیست شناسی378//1351-1664

 پرسش های چهارگزینه ای
 -2زیست شناسی و آزمایشگاه 

سال سوم دبیرستان

 پویان پهنه کلئی ، مصطفی ،
10857تابش اندیشه378//1351-1664

 پرسش های چهارگزینه ای
11139پیشروان1664/378-1349بازرگانی ، بهمن ، 2شیمی 

 پرسشهای چهارگزینه ای شیمی
11153مبتکران1664/378-1349بازرگانی ، بهمن ، )2(

 پرسش های چهارگزینه ای
9538پیشروان: مبتکران 1349d-^238076/373بازرگانی ، بهمن )3(شیمی 

 پرسش های چهارگزینه ای
11141مبتکران238076/373-1349بازرگانی ، بهمن ، 3شیمی 

 پرسش های چهارگزینه ای
9450اندیشه سازان1664/378-1349بازرگانی ، بهمن ، )1(شیمی پیش دانشگاهی 

 پرسشهای چهارگزینه ای طبقه
 بندی شده آزمونهای ورودی
دبیرستانهای نمونه دولتی

-1340واحدی ، جمشید، 
076و 134آ

9796اسرار دانش236/373

 پرسشهای چهار گزینه ای طبقه
 بندی شده دروس عمومی

 کاردانی به(کارشناسی ناپیوسته
)کارشناسی

12095نشر آزمون1664/378 

 پرسشهای چهارگزینه ای طبقه
 بندی شده زبان و ادبیات فارسی

 سال کنکور طبقه بندی شده10: 
بر اساس

9323نشر آزمون1664/378-1328برکچی ، محمدعلی ، 

 پرسش های چهارگزینه ای طبقه
 بندی شده کنکور کارشناسی

 ناپیوسته رشته بهداشت عمومی
سال کنکور10

10660نشرآزمون1664/378-1354محبوبی ، رهیما، 

 پرسشهای چهارگزینه ای طبقه
 بندی شده کنکور کارشناسی

8749آزمون1664/378-1360محبوبی ، نسیما، 



 کاردانی به کارشناسی(ناپیوسته 
رشته) 

 پرسشهای چهارگزینه ای طبقه
 بندی شده کنکور کارشناسی

 کاردانی به کارشناسی(ناپیوسته 
رشته) 

10597نشرآزمون1664/378-1352محبوبی ، فریبا، 

 پرسشهای چهارگزینه ای طبقه
 بندی شده کنکور کارشناسی

 کاردانی به کارشناسی(ناپیوسته 
رشته) 

10619آزمون1664/378-1360محبوبی ، نسیما، 

 پرسشهای چهارگزینه ای عربی
-1349بوذری ، پیمان ، )3(

238076//
8835اندیشه سازان373

 پرسشهای چهارگزینه ای عربی
9296اندیشه سازان1349238076/373- بوذری ، پیمان ، )3(

 پرسش های چهارگزینه ای علوم
زمین پیش دانشگاهی

-1354چلجور، محمد، 
238076//
10836اندیشه سازان373

 پرسش های چهارگزینه ای
 معارف اسلمی دین و زندگی
 :دوم ، سوم و پیش دانشگاهی 

این کتاب شامل خلصه

8766گل واژه238076/378-1339زاده گرمی ، عیسی ، 

 پرسش های چهارگزینه ای
 معارف اسلمی دین و زندگی
 :دوم ، سوم و پیش دانشگاهی 

این کتاب شامل خلصه

8773گل واژه238076/378-1339زاده گرمی ، عیسی ، 

 پرسشهای چهارگزینه ای مکمل
 سال اول دبیرستان 1ریاضیات 

 تست تالیفی 750جلد دوم شامل 
همراه با پاسخ تشریحی

7202کانون فرهنگی آموزش762380/373 

 پرسشهای چهارگزینه ای و
 پاسخهای تشریحی دستور زبان

 و2فارسی و آئین نگارش ا و 
نظام4و 3

صادقی ، محمدرضا
238076//
373

 وزارت آموزش و
 پرورش ، معاونت

 آموزش متوسطه ، دفتر
 آموزشهای نظری و پیش

دانشگاهی

583

 پرسشهای چهار گزینه ای و
 سوالت المپیاد زبان انگلیسی

سال سوم راهنمایی
-1340واحدی ، جمشید، 

236076//
8823اسرار دانش373

 پرسش های چهارگزینه ای
)2(هندسه 

 ابوالقاسمی ، فرهاد
1354d-^

9529اندیشه سازان: مبتکران 378//1664

 پرسش های چهارگزینه ای
 با پاسخهای واقعا) 2(هندسه 

تشریحی

 ابوالقاسمی ، فرهاد
1354d-^

9529اندیشه سازان: مبتکران 378//1664

 پرسش های چهارگزینه ای
هندسه تحلیلی و جبر خطی

9498اندیشه سازان1346238076/373- نونهال ، رضا، 

 پرسش های چهارگزینه ای
هندسه تحلیلی و جبر خطی

-1346نونهال ، رضا، 
238076//
9523اندیشه سازان373

 پنج بحث زبان فارسی قابل
 استفاده دانش آموزان و داوطلبان

 عبدالمحمدی ، علیرضا،
1355-

9328الگوی توسعه نمونه1664/378



 کنکور دانشگاهها آموزش کامل
+

 ): ع (پیام امام امیرالمومنین 
 شرح تازه و جامعی بر نهج

البلغه
محمدی ، منصور

238076//
10912محراب قلم373

 :پیشگاه حقیقت کربل و عاشورا
راه ها و انتخاب ها

 ،- 1314دارابی ، ابراهیم ، 
گردآورنده

8911مبتکران: 238/373

 )1(حسابان : پیک گل واژه 
نظام جدید

-1344محمدامینی ، شعله ، 
238076//
8781نشر گل واژه373

 زیست شناسی: پیک گل واژه 
گیاهی

 استادی جعفری ، علی ،
1342-

238076//
10807نشر گل واژه373

 پیش) 1(شیمی : پیک گل واژه 
دانشگاهی

-1345قهرمانی ، علی ، 
238076//
9564نشر گل واژه373

 )1(هندسه : پیک گل واژه 
نظام جدید

 صاحب الزمانی ، مهدی ،
1341-

238076//
9514نشر گل واژه373

 کلیه رشته ها غیر(تاریخ اسلم 
بخشی کشتلی ، محمد)راز رشته الهیات 

5540955//
8705آدنا378

 از مجموعه: تاریخ شناسی 
 کتابهای هدفدار کنکور علوم

انسانی
-1347تمنا، وحید، 

238076//
8863مشاوران آموزش373

-1347تمنا، وحید، پیش دانشگاهی: تاریخ شناسی 
238076//
8863مشاوران آموزش373

 انتشارات بین المللی: 238076/373فاطمه رفیعیان)پیش دانشگاهی ( تاریخ شناسی 
گاج

10568

10567انتشارات بین المللی گاج1664/378 تاریخ کنکور

 تجارت کارآمد تربیتی اولیا و
مربیان

 انجمن اولیاء و مربیان15/370-1337محمدقلیها، بهروز، 
جمهوری اسلمی ایران

866

 تربیت به کجا ره می سپرد؟ به
ضمیمه تحول روشهای آموزشی

 -1896پیاژه ، ژان ، 
.م 1980

/15پ864ت 
9841آموزش370

 تربیت طبیعی در مقابل تربیت
عاریه ای

 -کریمی ، عبدالعظیم ، 
1334

370/ک 516ت
 سازمان انجمن اولیاآ و

 مربیان جمهوری اسلمی
ایران

1572

 تربیت طربناک ذهن انگیر و دل
انگیز

370//157-1334کریمی ، عبدالعظیم ، 
 وزارت آموزش و
 پرورش ، موسسه

فرهنگی منادی تربیت
1383

 رشته(ترجمه متون ساده 
)مترجمی زبان انگلیسی 

-1320نیلی پور، رضا، 
1750955//

9150دانشگاه پیام نور378

تستس آو ارگانیزیشنال بیهیویر
 دلوی اصفهانی ، محمدرضا

1349d-^
815فراز اندیش سبز378//1664

 ،1383تستهای احتمالی کنکور 
کنکور آزمایشی تجربی

روستایی مریم
076ک  748

12039فیاض بخش238/373

 82تستهای احتمالی کنکور 
روستایی مریم)رشته تجربی(ریاضی 

076ک  748
12039فیاض بخش238/373

10584کانون فرهنگی آموزش1339d-^1664//378خاکبازنژاد، سهیل تست های طبقه بندی شده قلم چی

10588کانون فرهنگی آموزش1339d-^1664//378خاکبازنژاد، سهیل تست های طبقه بندی شده قلم چی



 تست های طبقه بندی شده کنکور
کاردانی پیوسته حسابداری

 عبد راسخی ، مژگان ،
9484شهرآب1359-1664/378

 تست های طبقه بندی شده ی
 و زبان3و 2ادبیات فارسی 

 عمومی براساس آخرین3فارسی 
تغییرات کتاب کنکور

-1348معصومی ، رسول ، 
238076//
10625مهرتابان373

 مجموعه: تستهای کاوش 
...تستهای موضوعی فیزیک 

10690سیرنگ378//1664-1336صادقی پور، کاوه ، 

 مبانی(تعلیم و تربیت اسلمی 
 دوره کاردانی تربیت) روشها

معلم
 18/230/373

 وزارت آموزش و
 پرورش ، شرکت چاپ و
نشر کتابهای درسی ایران

9159

 مبانی(تعلیم و تربیت اسلمی 
 ]:کتابهای درسی ) [روشها

1000
 18/230/373

 وزارت آموزش و
 پرورش ، شرکت چاپ و
نشر کتابهای درسی ایران

1978

9683کریم کرمی1349236076/373- کرمی ، کریم ، تکالیف سوم راهنمایی

9698کریم کرمی1349236076/373- کرمی ، کریم ، تکالیف سوم راهنمایی

558رسش30281/371کیدول ، ویکتوریاتکلیف خانه

8751مدرسان شریف1664/378سعیداوی ، ایوبتکنولوژی کارگاه برق

 تلش برای جمله نویسی دوم
دبستان

9620دانش آفرین1345d-^372فرهادی ، گلزار 

 تلش برای جمله نویسی دوم
 براساس کتاب فارسی: دبستان 

بخوانیم و بنویسیم
9253دانش آفرین6076/372-1339فرهادی ، گلزار، 

 تلش برای جمله نویسی دوم
 براساس کتاب فارسی: دبستان 

بخوانیم و بنویسیم
9746دانش آفرین6076/372-1339فرهادی ، گلزار، 

 تلش و کوشش کلس اولیها
 دفتر تمرین فارسی کلس اول(

)دبستان 
موذن ، عباس

/24م 831ت
8919مرکز نشر فرهنگی رجا372

 تمرینات و نمونه سوالت عربی
دوم راهنمایی

10903آزمون نوین236076/373-1324درویش ، حبیب ال ، 

 تمرینات و نمونه سوالت عربی
مخصوص سال سوم راهنمایی

9666آزمون نوین236076/373-1324درویش ، حبیب ال ، 

 تمرینات و نمونه سوالت عربی
مخصوص سال سوم راهنمایی

9670آزمون نوین236076/373-1324درویش ، حبیب ال ، 

 تمرین کار ریاضی پنجم ابتدایی
 شامل نمونه ی سوالت متنو ع: 

 نوبت اول و- میان نوبت ... (
)دوم 

9629طلو ع دانش1352d-^24076/372حسینی ، سهیل 

 تمرین گام به گام ریاضی سال
 دوم راهنمایی سوالت امتحانی

...طبقه بندی شده بر اساس 

 قاری نیت ، علی اکبر،
11019نشر آزمون1333-236076/373

 تمرین های تشریحی و
 و1چهارگزینه ای فیزیک 

 آزمایشگاه رشته های علوم
ریاضی و تجربی

-1349شهریاری ، فرید، 
238076//
10708فرید شهریاری373



 تمرین های تکمیلی و پرسش
 )1(های چهارگزینه ای فیزیک 

 دوره ی پیش دانشگاهی رشته
های علوم ریاضی و

10687فرید شهریاری1349d-^373شهریاری ، فرید 

 تمرین های تکمیلی و پرسش
 های چهارگزینه ای فیزیک

 دوره ی پیش دانشگاهی رشته2
های علوم ریاضی و

^-1349dشهریاری ، فرید 
238076//
10715فرید شهریاری373

 تمرین های تکمیلی و پرسش
 )2(های چهارگزینه ای فیزیک 

 دوره ی پیش دانشگاهی رشته
های علوم ریاضی و

10746فرید شهریاری: 238076/373فرید شهریاری

 تمرین های تکمیلی و پرسش
 و2های چهارگزینه ای فیزیک 

 آزمایشگاه رشته های علوم
ریاضی و علوم تجربی

10722فرید شهریاری1349d-^373شهریاری ، فرید 

 تمرین های تکمیلی و پرسش
 و2های چهارگزینه ای فیزیک 

 رشته ریاضی(آزمایشگاه نظری 
)و علوم تجربی 

10722فرید شهریاری1349d-^373شهریاری ، فرید 

 تمرین های تکمیلی و پرسش
 و3های چهارگزینه ای فیزیک 

 رشته ریاضی(آزمایشگاه نظری 
فیزیک و علوم

10706فرید شهریاری1349d-^373شهریاری ، فرید 

 درس(توشه های ماندگار 
 گفتارهای تربیتی برگرفته از
 خاطرات مربیان پرورشی

)منتخب سراسر کشور

سعیدی موسی
9554220/

5521رسانه تخصصی371

 درس: توشه های ماندگار
 گفتارهای تربیتی برگرفته از
 خاطرات مربیان پرورشی

منتخب سراسر کشور

-1340سعیدی ، موسی ، 
4220955/

7389رسانه تخصصی371

جامع ترین قواعد زبان عربی
 -محمدی ، محمدصدیق ، 

1349
9264دانش پرور1664/378

 جامعه شناسی کنکور دوم ، سوم
و پیش دانشگاهی

8860انتشارات بین الملی گاج1664/378حمید نصیری کاشانی

 سال دوم( جامعه شناسی کنکور 
)، سوم و پیش دانشگاهی 

 نصیری کاشانی ، حمید،
9304انتشارات بین المللی گاج1358-1664/378

 ) :رشته ریاضی (1جبر 
...مطابق با 

8594سپاهان1664/378-1358اعظمی ، شاهرود، 

 ):رشته ریاضی (جبر خطی 
 مطابق با آخرین تغییرات کنکور

...کارشناسی ارشد درس 
9233سپاهان1664/378-1358اعظمی ، شاهرود، 

9483انتشارات بین المللی گاج238076/373-1350حقانی ، میلد، جبر و احتمال

9485انتشارات بین المللی گاج238076/373-1350حقانی ، میلد، جبر و احتمال

9491انتشارات بین المللی گاج238076/373-1350حقانی ، میلد، جبر و احتمال

9482گل واژه238076/373ساعتی ، حمیدرضا جبر و احتمال سال سوم آموزش



)ریاضی و فیزیک (متوسطه 

 کتابهای درسی[جبر و احتمال 
 سال سوم آموزش2/ 258]: 

متوسطه رشته ریاضی و فیزیک
 

ک13812/258
/373

 شرکت چاپ و نشر
کتابهای درسی ایران

11184

 جدیدترین آزمون و نمونه
 سوالت انگلیسی مخصوص سوم

 شامل بیش از: راهنمایی 
سوال در2300

9252نشر تاجیک236076/373-1333تاجیک ، پرویز، 

 جدیدترین تمرینات درس به
 درس و نمونه سوالت استاندارد
 پویندگان خزائی ریاضی پایه

سوم

9709خزائی236076/373-1338اسدبیگی ، مهوش ، 

 جدیدترین تمرینات درس به
 درس و نمونه سوالت استاندارد
 پویندگان خزائی علوم تجربی

پایه اول

9702خزائی1358236076/373- خزائی ، طیبه ، 

 جدیدترین تمرینات درس به
 درس و نمونه سوالت استاندارد
 پویندگان علوم تجربی سال سوم

راهنمایی

9687خزائی236076/373-1358خزائی ، طیبه ، 

 جزوات برتر فراگیر دانشگاه پیام
نور زبان تخصصی مدیریت

وکیلی محمد
9704750/

378

 پویندگان دانشگاه
 جهاددانشگاهی واحد-

علوم پزشکی تهران
7118

 جعبه ی سیاه پرسش های
 چهارگزینه ای فیزیک پیش

 آزمون های2و 1دانشگاهی 
...سراسری و

10721فرید شهریاری1664/378-1349شهریاری ، فرید، 

9310انتشارات بین المللی گاج238076/373-1335رفیعیان ، فاطمه ، جغرافیا

 پرسش های) 1(جغرافیا
 چهارگزینه ای با پاسخ های

تشریحی

 -حبیبی سلماس ، فریبا، 
1345

9308مدرسه238076/373

 پرسش های) 1(جغرافیا
 چهارگزینه ای با پاسخ های

تشریحی

 حبیبی سلماس ، فریبا
1345d-^

238076//
10574مدرسه373

 جغرافیا دوره پیش دانشگاهی
 سوالت امتحانی: شامل "

 سالهای گذشته به صورت فصل
...به فصل 

9311پیک گل واژه238076/373حسین پور، بهنام

 رشته(جغرافیای شهری ایران 
)جغرافیا

-1319نظریان ، اصغر، 
1750955//

9148دانشگاه پیام نور378

 سال دوم ،( جغرافیای کنکور 
)سوم و پیش دانشگاهی 

9309انتشارات بین المللی گاج1664/373 

 جمع بندی دروس اختصاصی
 پایه ریاضی همراه با پاسخ

تشریحی
9403کانون فرهنگی آموزش238076/373 

 جمع بندی زیست کنکور قابل
 استفاده برای دانش آموزان و

 موسسه الگوی توسعه1664/378رضا اربابیان
نمونه

10840



داوطلبین کنکور

 جمع بندی نیم سال اول چهارم
ریاضی همراه با پاسخ تشریحی

9344کانون فرهنگی آموزش238076/373 

جمعیت و تنظیم خانواده
 سلطانی ملیعقوبی ، نسرین ،

1346-
1750955//

8868استادی378

10745تخته سیاه1664/378محمد نوکندهچکیده ی فیزیک پایه

 چگونه با آرامش درس بخوانیم ؟
 ویژه ی دانش آموزان مقاطع

راهنمایی و
آقازاده ، جمیله

/28130آ  651
371

5042پیشروان: مبتکران 

 چگونه با فرزندمان همراه
 باشیم ؟ نگاهی کوتاه به
(روانشناسی نوجوانان 

 محمدی روزبهانی ، کیانوش ،
1345-

/28130م  354
5199مبتکران371

 چگونه باوالدین دانش آموزان
 برخورد شایسته ای داشته

باشیم ؟

 ^-1941dملک یوان ، ایلین 
م

 انجمن اولیا و مربیان371//103
جمهوری اسلمی ایران

842

371//1-1303رشیدپور، مجید، چگونه باید تربیت کرد
 سازمان انجمن اولیاء و

 مربیان جمهوری اسلمی
ایران

1573

-1303رشیدپور، مجید، چگونه باید تربیت کرد؟
/1ر  547چ 

9836انتشارات کعبه371

 چگونه بهتر درس بخوانیم ؟
 روش های مطالعه و تنظیم(

ویژه دانش آموزان) وقت 

 محمدی روزبهانی ، کیانوش ،
1345-

/28130م  354
5043مبتکران371

 چگونه بهتر درس بخوانیم ؟
 روش های مطالعه و تنظیم(

ویژه دانش آموزان) وقت 

 محمدی روزبهانی ، کیانوش ،
1345-

/28130م  354
6183مبتکران371

 :چگونه ، بهتر یاد بگیریم ؟
 مهارت های یادگیری و شرکت(

 ویژه دانش آموزان) در امتحان 
مقاطع

 محمدی روزبهانی ، کیانوش ،
3179مبتکران1345-30281/371

 چگونه فرزندمان را در تحصیل
 مهارت های(یاری کنیم ؟ 

)پشتیبانی تحصیلی 

 محمدی روزبهانی ، کیانوش ،
1345-

/28130م  354
3657مبتکران371

 چگونه کارآفرین باشیم ؟ ویژه ی
 دانش آموزان مقاطع راهنمایی و

دبیرستان

 محمدی روزبهانی ، کیانوش ،
1345-

/28130م  354
371

5044پیشروان: مبتکران 

 چگونه مدیریت و رهبری
 کارکنان موجب بهبود عملکرد

مدارس می گردد

 برنهام ، جان- وست 
1946d -^م

1665جهان نو371//201

 انتشارات سازمان انجمن371//1-1303رشیدپور، مجید، چگونه می توان تربیت کرد؟
اولیاء و مربیان

882

 چگونه یک دانش آموز موفق
 سیمای یک دانش آموز: باشیم 

...برتر چگونه در مطالعات 
834نخستین371//30281تاکور، آبهیشک

 تمرین ریاضی: چهارم ابتدایی 
طبقه بندی شده گام نو

 موسسه فرهنگی منشور372//24076-1336رکنی ، ایراندخت ، 
دانش

9640



 چهل آزمون شیمی همراه با پاسخ
تشریحی

9453آموزش و سنجش1664/378-1342سلطانی ، حسن ، 

 با پاسخ"نظام جدید ) 1(حسابان 
 سوالت: شامل ": تشریحی 

 امتحانی سالهای گذشته به
صورت فصل به

-1344محمدامینی ، شعله ، 
238076//
8781نشر گل واژه373

 حسابان سال سوم آموزش
...متوسطه 

8796گل واژه238076/373 

 حسابان سال سوم آموزش
متوسطه

9411گل واژه238076/373جلل ، زهرا

9413ایران سنجش1664/378 حسابان و ریاضی پایه

 انتشارات بین المللی: 238076/373ایمان صلبیگیحساب دیفرانسیل و انتگرال
گاج

9591

 انتشارات بین المللی: 238076/373ایمان صلبیگیحساب دیفرانسیل و انتگرال
گاج

9604

10789انتشارات بین المللی گاج238076/373سعید فرهادی پور)2(حساب دیفرانسیل و انتگرال 

 حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش
)1(دانشگاهی 

9590انتشارات بین المللی گاج238076/373 

 حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش
 دانشگاهی و علوم پایه مرتبط با

آن
^-1348dشفیع زاده ، حسین 

238076//
9588خوشخوان373

 حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش
)2(دنشگاهی 

9589انتشارات بین المللی گاج238076/373 

 حساب دیفرانسیل و انتگرال و
ریاضیات پایه جلد دوم

12476مبتکران238076/373طیوب پیام ناصر

 حکمت های گم شده در تربیت
1567عابد370//11-1334کریمی ، عبدالعظیم ، )نگاهی تازه به متون دیرینه (

 ره(حکومت اسلمی امام خمینی 
(

 موسسه تنظیم374//955 
ونشرآثارامام خمینی

2684

 خزانه سوالت ریاضی سال دوم
راهنمایی

10905بیگی1304236076/373- وحیدی ، حسین ، 

 خلصه درس و راهنمای مبانی
کامپیوتر و برنامه نویسی

جباری قادر
9551750/

5514دبیزش378

 مخصوص(خلقیت و یادگیری 
 اولیا و دانش آموزان کلس پنجم

ویژه ی نوروز) دبستان 
10954مدرسه076/372قشقایی ، عباسعلی

371//80955خالصی ، عباسخودآموز ویژه والدین

 وزارت آموزش و
 پرورش ، معاونت تربیت
 بدنی و تندرستی ، دفتر

تحقیقات و توسعه

887

 آموزش: دارم بزرگتر می شوم 
 های پیش از دبستان کتاب پاییز

 طرح[کتاب اول ویژه مربیان 
]آزمایشی 

1466گنج معرفت1338d-^2107//372کی منش ، خسرو

 دانش آموزان استثنایی ، مقدمه
ای بر آموزش ویژه

.م - 1944هالهان ، دانیل ، 
/928هـ  328د 

5034نشر ویرایش371



 دانشگاه وابسته یعنی چه ؟ از
 واژگونی نظام فاسد دانشگاهی تا

انقلب فرهنگی
 

الف  865د 
1934/370

 جهاد دانشگاهی ، دفتر
مرکزی

10489

 دانشگاه وابسته یعنی چه ؟ از
 واژگونی نظام فاسد دانشگاهی تا

انقلب فرهنگی
 

الف  865د 
1934/370

 جهاد دانشگاهی ، دفتر
مرکزی

10489

 رشته) (2(درآمدی بر ادبیات 
)مترجمی زبان انگلیسی 

-1338پاینده ، حسین ، 
1750955//

9149دانشگاه پیام نور378

 درآمدی بر اردوهای دانش
آموزی

شکرائی محمد
955ف 248م

12003سازمان بسیج دانشجویی380/371

 در خانه مدرسه با کودکان
چگونه سخن بگوییم تا بیاموزند

فیبر، ادل
0230973//

881معانی371

 مباحثی در: در روشنای زندگی 
تعلیم و تربیت

-1347علی پور، محمدجواد، 
/1 ع  848د 

3569سینا370

 پیش) 1(درس آزمون 
)عمومی (دانشگاهی 

 
076د  449
238/373

7094پیشروان: مبتکران 

 سال دوم) 2(درس آزمون 
)ریاضی و تجربی (دبیرستان 

 
076د  449
238/373

7098پیشروان: مبتکران 

 سال سوم) 2(درس آزمون 
)تجربی (دبیرستان 

 
/80723د  449

373
7071پیشروان: مبتکران 

 سوم دبیرستان2درس آزمون 
)تجربی (

 
/80723د  449

373
7071پیشروان: مبتکران 

 پیش) 3(درس آزمون 
)تجربی (دانشگاهی 

 
076د  449
238/373

7211پیشروان: مبتکران 

 دوم دبیرستان3درس آزمون 
رشته ریاضی و تجربی

076د  449 
238/373

7100پیشروان: مبتکران 

 دوم دبیرستان3درس آزمون 
ریاضی و تجربی

076د  449 
238/373

7100پیشروان: مبتکران 

 سال دوم) 3(درس آزمون 
)ریاضی و تجربی (دبیرستان 

 
076د  449
238/373

7100پیشروان: مبتکران 

د  449 4 پنجم ابتدایی) 4(درس آزمون 
9877پیشروان2407/372

 پیش دانشگاهی4درس آزمون 
اختصاصی تجربی

076د  449 
238/373

7051پیشروان: مبتکران 

 پیش) 4(درس آزمون 
)تجربی (دانشگاهی 

 
076د  449
238/373

7051پیشروان: مبتکران 

 سال دوم) 4(درس آزمون 
)ریاضی و تجربی (دبیرستان 

 
076د 449/ رد

238/373
7099پیشروان: مبتکران 

 سال سوم) 4(درس آزمون 
ابتدایی

د  449 4 
9877پیشروان2407/372

 پیش دانشگاهی5درس آزمون 
اختصاصی تجربی

076د  449 
238/373

7050پیشروان: مبتکران 

 پیش) 5(درس آزمون 
)تجربی (دانشگاهی 

 
076د  449
238/373

7050پیشروان: مبتکران 

9934مبتکرانخ 368د 1383 خدادادی اسکی ، بیژن ،چهارم ابتدایی5درس آزمون 



1333-07624/372

 دوم دبیرستان5درس آزمون 
)ریاضی و تجربی (

 
/80723د  449

373
6864پیشروان: مبتکران 

 سال دوم) 5(درس آزمون 
)ریاضی و تجربی (دبیرستان 

 
/80723د  449

373
6864پیشروان: مبتکران 

 پیش دانشگاهی6درس آزمون 
اختصاصی تجربی

076د  449 
238/373

7070پیشروان: مبتکران 

 پیش) 6(درس آزمون 
)تجربی (دانشگاهی 

 
076د  449
238/373

7070پیشروان: مبتکران 

چهارم ابتدایی6درس آزمون 
 خدادادی اسکی ، بیژن ،

1333-
خ 368د/ چ

9933مبتکران07624/372

 سال دوم) 6( درس آزمون 
)ریاضی و تجربی (دبیرستان 

9346پیشروان238076/373 

 پیش دانشگاهی7درس آزمون 
اختصاصی تجربی

076د  449 
238/373

7068پیشروان: مبتکران 

 پیش) 7(درس آزمون 
)تجربی (دانشگاهی 

 
076د  449
238/373

7068پیشروان: مبتکران 

 سال دوم7درس آزمون 
)ریاضی و تجربی (دبیرستان 

9342پیشروان238076/373 

 پیش دانشگاهی8درس آزمون 
اختصاصی تجربی

076د  449 
238/373

7072پیشروان: مبتکران 

 پیش) 8(درس آزمون 
)تجربی (دانشگاهی 

 
076د  449
238/373

7072پیشروان: مبتکران 

 سال دوم) 8(درس آزمون 
)ریاضی و تجربی (دبیرستان 

9341پیشروان238076/373 

 پیش) 9(درس آزمون 
)تجربی (دانشگاهی 

 
807د 449/ ج

7073مبتکران23/373

د  449 4 درس آزمون سوم ابتدایی
9877پیشروان2407/372

 درس آزمون سوم دبیرستان
رشته تجربی

/80723د  449 
373

7071پیشروان: مبتکران 

 درس نامه ی اختصاصی رشته
 ی ریاضی ویژه ی داوطلبان

کنکور
 

076ف  182
9822خوشخوان238/373

 :درس و کنکور کتاب فیزیک 
 فیزیک جدید و مکانیک

کوانتومی زبان تخصصی

 شکری ، علی اصغر،
 خدمات فرهنگی کانون1353-1664/378

کتاب دانشگاهی شریف
9245

 درس و مجموعه سوالت طبقه
 بندی شده و بانک سئوالت

 پیام نور، زبان عمومی- فراگیر 
با پاسخ های

 حبیب وند، محمدرضا
1349d-^

1750955//
803مهر خاور378

 درس و مجموعه سوالهای طبقه
 بندی شده آزمون ورودی

 کارشناسی ارشد دانشگاههای
دولتی و آزاد

822نگاه دانش378//1664-1342نظری ، محسن ، 

8737راه اندیشه378//1664خسروی ، بهزاد درک عمومی هنر مخصوص



 دانش آموزان و داوطلبان کنکور
رشته هنر

10643انتشارات بین المللی گاج1664/378محمدرضا ملک محمدیدرک مطلب ادبیات فارسی

 دروس طلیی پیش دانشگاهی
 زبان و ادبیات فارسی ،: انسانی 

فلسفه ، دین و
/80723د  486 

373
 :کانون گسترش علوم 

مرجع کنکور
10005

/80723د  486 دروس طلیی دوم انسانی
373

 :کانون گسترش علوم 
مرجع کنکور

10006

 کامل ترین: دروس طلیی 
 گام به گام دوم: راهنمای دروس 

...انسانی 
/80723د  486 

373
 :کانون گسترش علوم 

مرجع کنکور
10006

076م 432 دوم دبیرستان2دروس عمومی 
238/373

 موسسه فرهنگی نوآوری
های آموزشی مرآت

7043

 دروس عمومی سال سوم
راهنمایی

10893راه سبحان236076/373 

 دفتر برنامه ریزی به روش قلم
چی

-1334قلم چی ، کاظم ، 
281ق 732د

12642مهرگان توس30/371

 دفتر برنامه ریزی درسی
دبیرستان و پیش دانشگاهی

/3028د 584 
371

7101پیشروان: مبتکران 

دفتر تمرین ریاضی اول دبستان
 احمدی نسب ، مریم

1351d-^
9635کیا372//24076

 دفترچه ی شبیه ساز کنکور
گروه تجربی- 84سراسری 

 
 1384/ ت

/1664ش 366
378

 کانون: همگامان 
فرهنگی آموزش

7052

 سال دوم 2دوسالنه ریاضیات 
 دبیرستان منطبق بر کتاب درسی

1388سال 
7201کانون فرهنگی آموزش762380/373 

 سال دوم) 2(دو سالنه فیزیک 
 سوال با250دبیرستان شامل 

...پاسخ تشریحی 
9393کانون فرهنگی آموزش238076/373 

 شامل 2دوسالنه فیزیک 
سوال با پاسخ تشریحی و240
 سوال مشابه با پاسخ کوتاه240

جهت تمرین بیشتر

7212کانون فرهنگی آموزش762380/373 

 دوسالنه متون نظم و نثر شامل
سوال با پاسخ تشریحی250

7142کانون فرهنگی آموزش076238/373 

 :دوسالنه ی جبر و احتمال 
 سوال امتحانی با100شامل 

...پاسخ تشریحی 
9488کانون فرهنگی آموزش238076/373 

 دوسالنه ی حسابان شامل
 ...سوال با پاسخ تشریحی 250

238076//
8774کانون فرهنگی آموزش373

 دوسالنه ی حسابان شامل
 ...سوال با پاسخ تشریحی 250

238076//
8784کانون فرهنگی آموزش373

 دوسالنه ی حسابان شامل
 ...سوال با پاسخ تشریحی 250

238076//
10792کانون فرهنگی آموزش373

9603کانون فرهنگی آموزش373//238  دوسالنه ی حساب دیفرانسیل و



 دویست و[250انتگرال شامل 
 سوال با پاسخ تشریحی] پنجاه 

در صفحات(

 سال) 1(دوسالنه ی ریاضی 
 سوال200اول دبیرستان شامل 

 در صفحات(با پاسخ تشریحی 
200و ) زوج 

9414کانون فرهنگی آموزش238076/373 

 سال) 2(دوسالنه ی ریاضیات 
 دوم دبیرستان منطبق بر کتاب

1388... درسی سال 
9404کانون فرهنگی آموزش238076/373 

 دو سالنه ی ریاضی عمومی
 شامل: پیش دانشگاهی تجربی 

 سوال با پاسخ تشریحی200
و) در صفحات زوج (

 
238076//
9507کانون فرهنگی آموزش373

 )2(دوسالنه ی زیست شناسی 
 شامل: سال سوم تجربی 

...سوال با پاسخ 150
-1319حسینی نژاد، پیروز، 

238076//
10814کانون فرهنگی آموزش373

 سال اول) 1(دوسالنه ی شیمی 
 سوال با250شامل : دبیرستان 

 سوال250و ... پاسخ تشریحی 
مشابه بدون

 
238076//
9562کانون فرهنگی آموزش373

 سال) 1(دوسالنه ی فیزیک 
 اول دبیرستان ، شامل

...سوال با پاسخ تشریحی 200
9392کانون فرهنگی آموزش238076/373 

 سال) 3(دوسالنه ی فیزیک 
 سوال250شامل : سوم ریاضی 

 سوال مشابه250و ... با پاسخ 
بدون پاسخ

 
238076//
10725کانون فرهنگی آموزش373

 سوم) 3(دوسالنه ی فیزیک 
ریاضی

 
238076//
10725کانون فرهنگی آموزش373

 دوسالنه ی فیزیک پیش
 :دانشگاهی ریاضی شامل 

...ل با پاسخ 1سو300
9371کانون فرهنگی آموزش238076/373 

 دو سالنه ی هندسه تحلیلی و
 سوال230شامل : جبر خطی 

...
9500کانون فرهنگی آموزش23807/373کشیشیان ، آرتور

 ریاضی و تجربی(دوم دبیرستان 
2درس آزمون ) 

 
076د  449
238/373

7098پیشروان: مبتکران 

 ده آزمون امتحانات نهایی ادبیات
 سال سوم آموزش3فارسی 

 رشته های(متوسطه نظری 
ادبیات و علوم

10650گل واژه238076/373 

-1335رضوی ، مجید، دیفرانسیل و انتگرال
238076//
9583اندیشه فائق373

-1335رضوی ، مجید، دیفرانسیل و انتگرال
238076//
9605اندیشه فائق373

9583اندیشه فائق//238076-1335رضوی ، مجید،  دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات



373پایه

 دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات
پایه

-1335رضوی ، مجید، 
238076//
9605اندیشه فائق373

 :اول دبستان ) کتاب کار(دیکته 
 قابل استفاده ی مربیان ، معلمان
 و اولیای دانش آموزان کلس

اول

11023فائق مبتکران632044/373ناصح مشفق ، علی

 :دیکته ی شب سوم دبستان 
 راهنمای اولیا بر اساس کتاب

های بخوانیم و بنویسیم
-1339کریمی ، اشرف ، 

/ک516د1389
10958قدیانی6076/372

9365راه اندیشه238076/373-1327عربشاهی ، علیرضا، دینامیک و حرکت دایره ای

7159پیک نخبگان1664/378اسماعیلی خیرالدین وزندگی

8772اتنشارات بین المللی گاج238076/373رئوف علیی)3(دین و زندگی 

 پرسشهای: دین و زندگی 
 چهارگزینه ای قابل استفاده برای
 دانش آموزان سال دوم و سوم

دبیرستان و

 موسسه الگوی توسعه1664/378-1351بهمن آبادی ، مسلم ، 
نمونه

8763

 دین و زندگی دوم ، سوم و پیش
دانشگاهی

8767انتشارات بین المللی گاج23076/373-1356رضائیان ، حسین ،

10663مدرسان شریف1664/378-1352نامی ، محمدرضا، ذخیره و بازیابی اطلعات

371//1-1303رشیدپور، مجید، راه تربیت
 سازمان مرکزی انجمن

 اولیاء و مربیان جمهوری
اسلمی ایران

1575

 راهکارهای نوین در حل مساله
 ویژه ی(ریاضی دوم ابتدایی 

)معلمان و اولیای دانش آموزان 
 دانش- رشد اندیشه 7044/372-1339دادخواه ، حمزه ، 

آفرین
9625

 راهکارهای نوین در حل مساله
 ویژه ی(ریاضی دوم ابتدایی 

)معلمان و اولیای دانش آموزان 
 دانش- رشد اندیشه 7044/372-1339دادخواه ، حمزه ، 

آفرین
9627

 راهنما و بانک سوالت امتحانی
 اقتصاد خرد براساس تالیف دکتر
جمشید پژویان دانشگاه پیام نور

-1352مرادی ، بهنام ، 
1750955//

8700استادی378

 راهنما و بانک سوالت امتحانی
 زبان انگلیسی عمومی بر اساس
 تالیف محمود علیمحمدی ، حسن

خلیلی

 ذوالفقاری ، علی اصغر،
1350-

1750955//
8809استادی378

 راهنما و بانک سئوالت امتحانی
 جمعیت و تنظیم خانواده براساس

 تالیف مهندس پریوش حلم
سرشت و

 سلطانی ملیعقوبی ، نسرین ،
1346-

1750955//
8868استادی378

 راهنما و خود آموز گام به گام
 دروس سال دوم دبیرستان رشته

-ی تجربی 
ر 298 1384 

12860کسرائی076238/373

 راهنما و مجموعه سوالت
دروس عمومی فراگیر پیام نور

-1346قمری ، محمدرضا، 
238076//
9162فراسوی علم373

8705آدنا//5540955بخشی کشتلی ، محمد راهنما و نمونه سوالت تاریخ



 برای دانشجویان غیر از: اسلم 
الهیات براساس کتاب آقای دکتر

378

 راهنمای آزمون یار دروس
عمومی

8680منتشران238076/373 

 راهنمای آشنایی با رشته های
 دانشگاهی گروه آزمایشی علوم

ریاضی و فنی
 

160955//
732ماوشما378

 راهنمای آموزش مفاهیم علوم
 کلس اول دبستان مخصوص

اولیاء و مربیان
غیاثی ، محمدناصر

/35غ  93ب 
9898یاران372

 راهنمای تخصصی زبان بر
 New bridging theاساس 

gap
8838آموزش و سنجش238076/373 

 راهنمای تفکیکی دروس سال
1387- 88اول دبیرستان 

807ر  298 
9806منتشران23/373

 راهنمای تفکیکی دروس سال
 دوم دبیرستان رشته ریاضی و

تجربی
 

ر 298/ د
10007منتشران238076/373

 راهنمای تفکیکی دروس سال
 دوم دبیرستان رشته ریاضی و

تجربی
 

ر 298/ د
10008منتشران238076/373

 راهنمای تفکیکی دروس سال
 دوم دبیرستان عمومی

 واختصاصی ویژه رشته ریاضی
وتجربی

 
ر 298/ د

10007منتشران238076/373

 راهنمای تفکیکی دروس سال
 دوم دبیرستان عمومی

 واختصاصی ویژه رشته ریاضی
وتجربی

 
ر 298/ د

10008منتشران238076/373

 راهنمای تفکیکی دروس سال
 دوم دبیرستان ویژه رشته ی

ریاضی و تجربی
 

ر 298/ د
10007منتشران238076/373

 راهنمای تفکیکی دروس سال
 ویژه رشته ی(دوم دبیرستان

)ریاضی و تجربی
 

ر 298/ د
10008منتشران238076/373

 راهنمای تفکیکی دروس سال
1387-88سوم دبیرستان 

076ر  298 
12917منتشران238/373

 راهنمای تفکیکی دروس سال
 ویژه رشته ی(سوم دبیرستان 

)ریاضی 
 

076ر  298
12917منتشران238/373

 راهنمای جامع آیین زندگی
اخلق کاربردی:

زاده گرمی عیسی
9551750/

7175کتاب پرستو378

 خدایاری کاشانی ، پرستو،1راهنمای جامع اندیشه اسلمی 
1349-

1750955/
8812پویندگان دانش378

 راهنمای جامع ریاضیات پایه
دانشگاه پیام نور

-1350کمالی ، بابک ، 
1750955/

10782منتشران378

10665مهرخاور//1750955 ابراهیمی ، علی اکبر راهنمای جامع موضوعی و



 بانک سوالت طبقه بندی شده
 فارسی: پیام نور- فراگیر 

عمومی ،
1339d-^378

 آموزش و(راهنمای دروس 
 :سال سوم راهنمایی ) تمرین 

 شامل علوم ، ریاضی ، تاریخ
...

 
236076//
373

 موسسه فرهنگی منشور
دانش

8762

 راهنمای دروس اختصاصی و
 )رشته ی علوم انسانی (عمومی 

 منطبق) (دوره پیش دانشگاهی (
بر آخرین

بیگی ، محمدرضا
238076//
8716منشاء دانش373

 راهنمای دروس سال سوم
راهنمایی

 
236076//
373

 موسسه فرهنگی منشور
دانش

8762

 راهنمای دروس گام به گام سوم
 شامل) رشته انسانی (دبیرستان 

حل تمرین های
076ر 298/ ز 

238/373
 موسسه انتشاراتی معلمان

تهران
12526

 راهنمای دروس گام به گام سوم
 شامل) رشته ریاضی (دبیرستان 

حل تمرینهای
076ر 298/ م 

238/373
 موسسه انتشاراتی معلمان

تهران
10004

 راهنمای طلیی روانشناسی
تربیتی

-1359مهدوی تبار، ساناز، 
/15س  939ر 

5388پویندگان دانشگاه370

 راهنمای طلیی روانشناسی
 قابل استفاده برای کلیه:تربیتی 

دانشپذیران ودانشجویان پیام
-1359مهدوی تبار، ساناز، 

/15س  939ر 
5388پویندگان دانشگاه370

 راهنمای گام به گام دروس اول
 دبیرستان دین وزندگی همراه

بانمونه سوالت امتحانی
 

807ر  298
9806منتشران23/373

 راهنمای گام به گام دروس پیش
دانشگاهی رشته ی علوم انسانی

807ر  298 
12891منتشران23/373

 راهنمای گام به گام دروس
 شامل ریاضی ،: چهارم ابتدایی 

علوم ، مدنی ،
-1353صفرنیا، معصومه ، 

ص  722ر 
6767منتشران2407/372

 راهنمای گام به گام دروس دوم
راهنمایی

607ر  298 
12636منتشران23/373

 راهنمای گام به گام دروس سال
سوم دبستان

-1348سالم ، ابوالفضل ، 
076س  225
9896منتشران24/372

 راهنمای گام به گام دروس سوم
 ابتدایی هدیه های آسمان

 جمله سازی همراه)...کار(
بانمونه س

-1348سالم ، ابوالفضل ، 
076س  225
9896منتشران24/372

 راهنمای گام به گام دروس سوم
 دبیرستان رشته ی ریاضی

(..(وفیزیک دین وزندگی 
مبانی علم ر.3

 
076ر  298

12917منتشران238/373

 راهنمای گام به گام دروس سوم
 رشته ی علوم- دبیرستان 

تجربی
11207منتشران238076/373 



 رسیدن به اعتماد به نفس و
توانایی وال

-1326محمدی ، عبدال ، 
م  352ر 

3168معبود1523/370

-1349شامانی ، معصومه ، رموز موفقیت در کنکور
170281//
10612همایش دانش378

7340یسطرون13252/371- میرکمالی ، محمد، روابط انسانی در آموزشگاه

 روابط دانشجویان آمریکایی یا
غیر آمریکایی

 انتشارات علمی فرهنگی783/378حیدری احمد
)عج(صاحب الزمان 

10524

 روابط دانشجویان آمریکایی یا
غیر آمریکایی

 انتشارات علمی فرهنگی783/378حیدری احمد
)عج(صاحب الزمان 

10524

11392ایران سنجش1664/378-1334بسحاق ، حمیدرضا، روانشناسی

1299اطلعات370//15نوازه ، ژرژروان شناسی ارزشیابی تحصیلی

لفرانسوا، گای روانشناسی برای آموزش
/15ل  534ر 

5110رشد370

 رشته(روان شناسی پویایی گروه 
)روان شناسی 

-1312گلشن ، محمدرسول ، 
1750955//

8701دانشگاه پیام نور378

-1359مهدوی تبار، ساناز، روانشناسی تربیتی
/15س  939ر 

5388پویندگان دانشگاه370

8862ایران سنجش1664/378-1334بسحاق ، حمیدرضا، روانشناسی علوم انسانی

-1321گنجی ، حمزه ، روانشناسی عمومی
1750955//

8827دانشگاه پیام نور378

 روشهای اندازه گیری و
ارزشیابی آموزشی

1588دوران371//264-1320سیف ، علی اکبر، 

 روشهای صحیح مطالعه و
یادگیری

1617انتشار371//30281قلی زاده ، فرض ال

 روش های صحیح موفقیت در
امتحان

پهلوانیان ، نجمه
/264پ861ر 

3214سلسله371

 روش های مطالعه و تنظیم وقت
 ویژه دانش آموزان مقطع

راهنمایی

 محمدی روزبهانی ، کیانوش ،
1345-

/28130م  354
5043مبتکران371

 روش های مطالعه و تنظیم وقت
 ویژه دانش آموزان مقطع

راهنمایی

 محمدی روزبهانی ، کیانوش ،
1345-

/28130م  354
6183مبتکران371

 فنی و) پودمانی ) (3(ریاضی 
 حرفه ای و کار و دانش برای

 تمام رشته های زمینه ی صنعت
و رشته ی

 وزارت آموزش و1664/378بابلیان اسماعیل
پرورش

9287

 سال دوم دبیرستان 2ریاضیات 
 رشته های ریاضی و تجربی
 آموزش گام به گام به روش

پرسش و پاسخ

7119امتحان1356076238/373قلی بیگی الهام 

-1346نونهال ، رضا، اندیشه سازان) 3(ریاضیات 
238076//
10750اندیشه سازان373

 سال سوم آموزش) 3(ریاضیات 
متوسطه

 طاهری تنجانی ، محمدتقی ،
11319گل واژه1342-238076/373

 سال سوم آموزش) 3(ریاضیات 
متوسطه تجربی

 طاهری ، محمدتقی
1340d-^

10714گل واژه373



 ریاضیات پایه دوره ی پیش
 ادبیات و علوم(دانشگاهی 

)انسانی 
10699گل واژه238076/373شفیع زاده دیزجی ، شهرزاد

 رشته(ریاضیات پایه 
 حسابداری ، مدیریت و علوم

)اجتماعی 
-1329فرخو، لیدا، 

1750955//
8696دانشگاه پیام نور378

 رشته(ریاضیات پیش دانشگاهی 
)های علوم انسانی 

 خوش دل ، شمس الملوک ،
1344-

1750955//
8745دانشگاه پیام نور378

 پیش(ریاضیات تجربی 
)دانشگاهی و سوم 

9356ایران سنجش1664/378 

 ریاضیات جامع ویژه ی کنکور
 از سال اول تا پیش( تجربی 

 شامل نکات کلیدی) دانشگاهی 
...

 عظیمی اوریمی ، حسن ،
9357ژرف اندیشان1344-1664/378

 سال اول(ریاضیات علوم انسانی 
)، دوم ، سوم و پیش دانشگاهی 

 محمدی نژاد، مرتضی ،
9348انتشارات بین المللی گاج1348-1664/378

 ریاضیات علوم انسانی سال اول
دوم سوم وپیش دانشگاهی

9349انتشارات بین المللی گاج1664/378مرتضی محمدی نژاد

 سال اول(ریاضیات علوم انسانی 
)،دوم ،سوم وپیش دانشگاهی 

 محمدی نژاد، مرتضی ،
9398انتشارات بین المللی گاج1348-1664/378

 )2و 1( ریاضیات عمومی 
معلم یار دوره پیش دانشگاهی

8584فیض دانش238076/373-1346چگینی ، مریم ،

 فعالیتهای: ریاضیات کودکستانی 
 ریاضی برای کودکان سنین قبل

از دبستان
 شرکت انتشاراتی و372لیلی انگجی/منوچهر ترکمان

آموزشی کودک آموز
1254

 ریاضیات گسسته دوره ی پیش
دانشگاهی

9586گل واژه238076/373-1340طاهری ، محمدتقی ، 

 ریاضیات گسسته کنکورهای
 سراسری و آزاد همراه با تست

با پاسخ تشریحی82های کنکور 
9587کانون فرهنگی آموزش378//1664 

 ریاضیات گسسته و جبر و
احتمال

 منصف شکری ، علی
1354d-^

9608انتشارات بین المللی گاج378//1664

 ریاضیات گسسته و جبر و
احتمال

 منصف شکری ، علی
1354d-^

11935انتشارات بین المللی گاج378//1664

 ریاضیات گسسته و جبر و
احتمال

 منصف شکری ، علی
1354d-^

12152انتشارات بین المللی گاج378//1664

 ریاضیات و کاربرد آن در
 رشته های مدیریت و: مدیریت 

حسابداری
^-1329dفرخو، لیدا 

1750955//
9157دانشگاه پیام نور378

 ریاضی امتحانی سال اول
راهنمایی

9677کریم کرمی326076/373-1349کرمی ، کریم ، 

 ریاضی امتحانی سال اول
 سوالهای امتحانی:راهنمایی 

...بدون پاسخ 
10904کریم کریمی236076/373-1349کرمی ، کریم ، 

 ریاضی امتحانی سال دوم
 سوال های امتحانی: راهنمایی 

9688کریم کرمی236076/373-1349کرمی ، کریم ، 



...بدون پاسخ 

 درس با: ریاضی اول راهنمایی 
 مثال سئوال با پاسخ تمرین بدون

پاسخ
حسین زاده ، مهری

236076//
373

 نقش گستران بهار،
 موسسه کیمیای هنر

فارس
6950

 مرکز نشر فرهنگی372//24076-1312جلیلی ، میرزا، ریاضی پایه پنجم ابتدایی
نشر سنجش روز: رجاء

9628

10685کانون فرهنگی آموزش1664/378 ریاضی پایه تجربی

 ریاضی پایه ی اول دبستان شامل
فعالیت های متنو ع و خلق

8945عصر جوان076/372-1339فاطمی ، مهدی ، 

 ریاضی پایه ی اول دبستان شامل
فعالیت های متنو ع و خلق

9737راه رشد076/372-1339فاطمی ، مهدی ، 

 ریاضی پایه ی پنجم دبستان
شامل فعالیت های متنو ع و خلق

10977ابوعطا076/372طاهری ، افشین

 :ریاضی پایه ی دوم دبستان 
شامل فعالیت های متنو ع و خلق

10976خسرو داودی076/372-1346بلوچ نژاد ، نادر ، 

 :ریاضی پایه ی دوم دبستان 
شامل فعالیت های متنو ع و خلق

10989ابوعطا076/372داودی خسرو

 :ریاضی پایه ی سوم دبستان 
شامل فعالیت های متنو ع و خلق

9732ابوعطا: راه رشد076/372-1359محمدطالبی ، سمیه ، 

10686کانون فرهنگی آموزش1664/378 ریاضی پیش دانشگاهی تجربی

ریاضی خلق اول دبستان
 رئیسی امجد، محمدرضا،

 شرکت تعاونی خدمات372//1348-076
نشر سرمشق

1238

 ریاضی دان کوچک اول دبستان
 شامل تمرین های هماهنگ با

...کتاب درسی 
10969کانون فرهنگی آموزش076/372-1338خوشه چرخ ، زهرا، 

9739انتشارات بین المللی گاج076/372-1339معدنی ،نادره ،ریاضی دوم ابتدایی

 درس:: ریاضی دوم راهنمایی 
 با مثال ، سوال با پاسخ ، تمرین

بدون پاسخ
9649نقش گستران بهار236076/373حسین زاده ، مهری

 :ریاضی سال دوم راهنمایی 
 جدیدترین سوال های درس به
 درس و نمونه آزمون های

استاندارد

 باهمت شیروانه ده ، صفر،
9679استادی1319-236076/373

 درس با: ریاضی سوم راهنمایی 
 مثال ، سئوال با پاسخ ، تمرین

بدون پاسخ
9689نقش گستران بهار238076/373حسین زاده ، مهری

 ریاضی سوم راهنمایی ویژه
تیزهوشان

^-1353dقمی اویلی ، علی 
236076//
9634شباهنگ373

 ریاضی طبقه بندی شده چهارم
 شامل سوالت طبقه: ابتدایی 

 بندی شده براساس موضوعات
درسی

 موسسه فرهنگی منشور372//24076-1336رکنی ، ایراندخت ، 
دانش

9640

 ریاضی طبقه بندی شده سال دوم
 شامل سوالت طبقه: راهنمایی 

 بندی شده بر اساس موضوعات
درسی

 ،-1320امینی ، سعید، 
نویسنده همکار

10908منشور دانش238076/373



 پیش) 1(ریاضی عمومی 
 تست های کنکور: دانشگاهی 

...سراسری 
8579کانون گسترش علوم16664/378-1353خورطلب ، پدرام ، 

 پیش) 1(ریاضی عمومی 
 تست های کنکور: دانشگاهی 

...سراسری 
9409کانون گسترش علوم16664/378-1353خورطلب ، پدرام ، 

 پیش) 2(ریاضی عمومی 
دانشگاهی

9423انتشارات بین المللی گاج238076/373-1358مقدم ، علی ، 

10978آموزشگاه علمی پیشتاز: 076/372شفقتی ، محمدریاضی و هوش پنجم ابتدایی

 سال اول"1زبان انگلیسی 
 شامل" آموزش متوسطه 

 سوالت امتحانی سالهای گذشته
به صورت فصل به فصل

 -شیخیان ، محمدرضا، 
1342

11320گل واژه238076/373

 سال سوم) 3(زبان انگلیسی 
آموزش متوسطه

8836گل واژه238076/373علی هاشمی طاهری

((زبان انگلیسی پیش دانشگاهی 
معتمدی ، کامران1

238076//
8833انتشارات بین المللی گاج373

-1322مفتون ، پرویز، زبان انگلیسی عمومی
1750955//

742دانشگاه پیام نور378

-1322مفتون ، پرویز، زبان انگلیسی عمومی
1750955//

749دانشگاه پیام نور378

-1322مفتون ، پرویز، زبان انگلیسی عمومی
1750955//

8726دانشگاه پیام نور378

زبان انگلیسی عمومی
 ذوالفقاری ، علی اصغر،

1350-
1750955//

8809استادی378

 رشته(زبان انگلیسی عمومی 
)زبان انگلیسی 

 حبیب وند، محمدرضا
1349d-^

1750955//
803مهر خاور378

 رشته(زبان انگلیسی عمومی 
)زبان انگلیسی 

-1328علیمحمدی ، محمود، 
1750955//

378
 دانشگاه پیام نور ، دلیل

ما
8699

 رشته(زبان انگلیسی عمومی 
)زبان انگلیسی 

-1328علیمحمدی ، محمود، 
1750955/

378

 حوزه: دانشگاه پیام نور
 علمیه قم ، مرکز مدیریت

 حوزه های علمیه
 خواهران ، مرکز نشر

هاجر

9178

 زبان انگلیسی کاردانی به
 کاردانی-- کارشناسی سراسری 

 ...به کارشناسی علمی کاربردی 
دارای

10595انتشارات بین المللی گاج1664/378بیژن پسندیده

 زبان انگلیسی کاردانی به
 کاردانی-- کارشناسی سراسری 

 ...به کارشناسی علمی کاربردی 
دارای

10605انتشارات بین المللی گاج1664/378بیژن پسندیده.

 زبان تخصصی رشته کامپیوتر
10662مدرسان شریف1664/378بابک کاظم ارگی)کاردانی به کارشناسی (

 زبان عمومی با پاسخ کامل
تشریحی

 حبیب وند، محمدرضا
1349d-^

1750955//
803مهر خاور378



 زبان عمومی کارشناسی ارشد
 لغات برگزیده زبان عمومی و

 and Clozeمجموعه سوالت 
Test

9203کتابخانه فرهنگ1664/378-1326ونوس ، داور، 

 انتشارات بین المللی: 238076/373 )3(زبان فارسی 
گاج

10668

قاسم پور حسینزبان فارسی اول نظری
238076//
10627سنجش روز373

1583امیری370//11-1316قائمی ، علی ، زمینه تربیت

-1312قاضی ، قاسم ، زمینه مشاوره و راهنمائی
/4ق  243ز 

5037دانشگاه تهران371

 بخوانیم و بنویسیم: زنگ فارسی 
چهارم دبستان

9731ژرف اندیشان632044/372-1353پورنظر، فرزانه ، 

 بخوانیم و بنویسیم: زنگ فارسی 
چهارم دبستان

11010ژرف اندیشان632044/372-1353پورنظر، فرزانه ، 

 بخوانیم و بنویسیم: زنگ فارسی 
سوم دبستان

10869ژرف اندیشان63076/372-1350ذهابی ، مریم ، 

 سال سوم) 2(زیست شناسی 
تجربی

 عالی پور هریسی ، مهرداد،
 :کانون فرهنگی آموزش 378//1349-1664

همگامان
10802

 سال سوم) 2(زیست شناسی 
دبیرستان

10813منشور دانش1339238076/373- ایمانی ، سهراب ، 

 زیست شناسی دوره پیش
دانشگاهی

 کهندل گرگری ، منصور،
1339-

238076//
10843آزمون373

 دوره پیش"زیست شناسی 
 سوالت: شامل " دانشگاهی 

 امتحانی سالهای گذشته به
...صورت فصل به فصل 

رئیس دانا، منصوره
238076//
10849پیک گل واژه373

 سال سوم(زیست شناسی 
شعیبی ، محمود)دبیرستان 

238076//
10828مبتکران373

 سال(زیست شناسی کنکور 
)دوم ، سوم و پیش دانشگاهی 

9352انتشارات بین المللی گاج1664/378-1356رضائیان ، حسین ، 

 گنجینه پرسشهای:زیست شناسی
 طبقه بندی شده از کنکورهای

سراسری و آزاد
7219مبتکران پیشروان762380/373زمان نژاد تیمور

 زیست شناسی گیاهی سال سوم
 :نظام جدید با پاسخ تشریحی 

 شامل سوالت امتحانی سالهای
گذشته به صورت

 استادی جعفری ، علی ،
1342-

238076//
10807نشر گل واژه373

^-1358dنصری ، ابوذر 1زیست شناسی و آزمایشگاه 
338076//
10855سرایی378

^-1358dنصری ، ابوذر 1زیست شناسی و آزمایشگاه 
338076//
10810خیلی سبز378

 و1زیست شناسی و آزمایشگاه 
2

 
238076//
10800ایران سنجش373

 و1زیست شناسی و آزمایشگاه 
2

 
238076//
10817ایران سنجش373



 2زیست شناسی و آزمایشگاه 
238076//
10811ایران سنجش373

10823 238076/373-1357اختیاری ، حامد، 2زیست شناسی و آزمایشگاه 

 زیست شناسی و آزمایشگاه سال
 دوم آموزش متوسطه رشته علوم

تجربی
محمدی ، زهرا

236076//
373

 موسسه نشر فرهنگی
رجاء، سنجش روز

10832

 مولیی ، ، امیرحسین ، ،)1(زیست و آزمایشگاه 
1359- ،078923

10827انتشارات بین المللی گاج238076/373

 سال دوم راهنمایی جدیدترین
 سوال های درس به درس و
 نمونه آزمون های استاندارد

استادی

 با همت شیروانه ده ، صفر،
10892استادی1319-236076/373

 سری تست های جامع زیست
شناسی

10821تخته سیاه378//1664-1348میثمی ، فرهاد، 

 سفر شکوفه ها به دنیای الفبا
نشانه ها سال اول دبستان

5825گنج آزمون63044/372حاجی زاده ، معصومه

198/378-1331محدثی ، جواد، سلوک دانشجویی
 نهاد نمایندگی مقام معظم
 رهبری در دانشگاهها،

دفتر نشر معارف
7596

/1664س 769 سنجش آخر تجربی
10673گاج378

 ]ده [10سوالت امتحان نهایی 
 استان با پاسخ تشریحی زیست

 سال) 2(شناسی و آزمایشگاه 
سوم

^-1346dبن عباس ، طیبه 
238076//
10808نشر امتحان373

 ]ده [10سوالت امتحان نهایی 
(استان با پاسخ تشریحی شیمی 

 و آزمایشگاه سال سوم) 3
-دبیرستان 

^-1345dقهرمانی ، علی 
238076//
9555نشر امتحان373

 سوالت امتحانی طبقه بندی شده
 حرفه وفن سوم راهنمایی همراه

با پاسخ تشریحی
10896کیا236076/373-1356احمدی ، شهل، 

 سوالت امتحانی طبقه بندی شده
 ریاضی اول راهنمایی همراه با

پاسخ تشریحی
9678کیا236076/373جندالهی ، فاطمه

 سوالت و پرسش های
 چهارگزینه ای المپیاد علوم

چهارم دبستان
9727شباهنگ076/372-1342کارخانه ، محمد، 

 سوالت و پرسش های
 چهارگزینه ای المپیادهای علوم

سال اول راهنمایی
9667اسرار دانش238/373-1340تاجیک ، محمدرضا، 

 سوالت و نمونه سوالت آزمون
 مسابقات علمی سوم راهنمایی
دانش آموزان نمونه و ممتاز

 -فرمهینی فراهانی ، محسن ، 
1343

11020اسرار دانش236076/373

 سوالهای امتحانی طبقه بندی شده
 ریاضی اول راهنمایی شامل

 سوالهای طبقه بندی شده براساس

10541منشور دانش23076/373بختیاری شهل



موضوعات درسی

 سوالهای امتحانی طبقه بندی شده
 ریاضی اول راهنمایی شامل

 سوالهای طبقه بندی شده براساس
موضوعات درسی

10541منشور دانش23076/373بختیاری شهل

 سوال های پرتکرار امتحانی
 دوسالنه زیست شناسی و

 سوال با577شامل 1آزمایشگاه 
پاسخ تشریحی

9469کانون فرهنگی آموزش238076/373 

 سوال های پرتکرار امتحانی
 سراسر کشور دوسالنه ی
 حسابان سوم ریاضی شامل

سوال با پاسخ334

11148کانون فرهنگی آموزش238076/373 

 سوال های پر تکرار امتحانی
 سراسر کشور دوسالنه ی

 سوال180شامل ) 3(ریاضی 
...با پاسخ تشریحی 

9408کانون فرهنگی آموزش238076/373 

 سوال های پرتکرار امتحانی
 سراسر کشور دوسالنه ی هندسه

 سوال259: دوم دبیرستان ) 1(
با پاسخ

11179کانون فرهنگی آموزش238076/373 

 سوال های پرتکرار امتحانی
 سراسر کشور دوسالنه ی هندسه

 سوم ریاضی فیزیک2
...سوال 183

11176کانون فرهنگی آموزش238076/373 

 سوالهای طبقه بندی شده جامعه
 سال سوم دبیرستان 2شناسی 

رشته علوم انسانی
7138موفق762380/373پیر حیاتی فاطمه

 سوال های طبقه بندی شده علوم
 شامل: دوم راهنمایی 

 نمونه سوال به صورت1300
تشریحی ، چهارگزینه ای ،

11030کانون فرهنگی آموزش236076/373-1347میرزایی ، مهرداد، 

 سوال های طبقه بندی شده علوم
 شامل: سوم راهنمایی 

 -نمونه سوال تشریحی 700
جای- چهارگزینه ای 

10875کانون فرهنگی آموزش236076/373 

 سی سال کنکور فیزیک پایه
 و2و 1( شامل مباحث فیزیک 

 کنکورهای سراسری و آزاد) 3
تا53سال های (

10784کانون فرهنگی آموزش378//1664 

10623مدرسان شریف1664/378-1350سلمی ، مهرداد، سیستم عامل

 تکریم شخصیت ،: سیمای معلم 
 صلحیتها، مهارتها، خاطرات و

تجارب معلمان
371//1-1316صافی ، احمد، 

 سازمان انجمن اولیاء و
 مربیان جمهوری اسلمی

ایران
1385

 شب کنکور علوی ، خلصه کلیه
دروس اختصاصی

10675علوی فرهیخته1664/378 

-84شبیه ساز کنکور سراسری 
گروه تجربی 87

 1384/ ت 
/1664ش 366

 کانون: همگامان 
فرهنگی آموزش

7052



378

 شبیه ساز کنکور گروه رشته
90تا88سال های / ریاضی 

9340همگامان1664/378 

9548همت جاویدان238076/373غلم رضا آراستهشیمی

9443ایران سنجش378//1664 "پیش دانشگاهی ) " 1(شیمی 

 با"پیش دانشگاهی ) 1(شیمی 
 شامل سوالت" پاسخ تشریحی 

 امتحانی سالهای گذشته به
صورت فصل به

-1345قهرمانی ، علی ، 
238076//
9564نشر گل واژه373

9455انتشارات بین المللی گاج238076/373-1337زار ع ، جلیل ، سال اول دبیرستان) 1(شیمی 

9456انتشارات بین المللی گاج23607/373-1353احمدی ، افشین ، سال اول دبیرستان) 1(شیمی 

9557محراب قلم1664/378 پیش دانشگاهی2و 1شیمی 

9460ایران سنجش1664/378 2شیمی 

9442ایران سنجش1664/378 پیش دانشگاهی2شیمی 

 کتاب کار و فعالیت): 2(شیمی 
 های تکمیلی برای دانش آموزان

دوم دبیرستان
11145محراب قلم238076/373-1349نظامی ، محمدامین ، 

9439جوکار238076/373احمدی ، افشین)3(شیمی 

9538پیشروان: مبتکران 1349d-^238076/373بازرگانی ، بهمن 3((شیمی 

9452ایران سنجش1664/378 ]سه [3شیمی 

9430کانون گسترش علوم1664/378-1354غانمی فرد، ستار، وآزمایشگاه) 3(شیمی 

9433جوکار238076/373احمدی ، افشین)1(شیمی پیش دانشگاهی 

9437انتشارات بین المللی گاج238076/373-1353احمدی ، افشین ، )1(شیمی پیش دانشگاهی 

12153انتشارات بین المللی گاج238076/373-1353احمدی ، افشین ، )1( شیمی پیش دانشگاهی 

9435کانون گسترش علوم1664/378-1354غانمی فرد، ستار، 2(و1(شیمی پیش دانشگاهی 

9438انتشارات بین المللی گاج238076/373-1353احمدی ، افشین ، )2(شیمی پیش دانشگاهی 

9451انتشارات بین المللی گاج238076/373-1353احمدی ، افشین ، )2(شیمی پیش دانشگاهی 

 شیمی جامع ویژه ی کنکور
 شامل پرسش های چهارگزینه ای

 طبقه بندی شده ی موضوعی
-آزاد- سراسری (

 نادری تبریزی ، محمدرضا،
9448ژرف اندیشان1353-1664/378

 دوره ی(شیمی سوم دبیرستان 
)کتاب تمرین جامع 

9543همت جاودان238076/373-1353قائمی ، علی ، 

9228پردازش1664/378نیک پور نزهتی مهشید)شیمی آلی ( شیمی 

 مجموعه) شیمی آلی ( شیمی 
سوالت کارشناسی ارشد

8660پردازش1664/378نیک پور نزهتی مهشید

8663پوران پژوهش1664/378-1346عابدین ، علیرضا، شیمی فیزیک

 طراحان گنجینه تست های
 مفهومی هندسه تحلیلی و جبر

پیش دانشگاهی ریاضی: خطی 
 موسسه فرهنگی آیندگان1664/378پوراشرفی ، حمیدرضا

نکته1000
11149

 اجرای آزمایشی) (1(طراحی 
 ]:کتابهای درسی ) [

 کلیه رشته ها فنی و92/359
گروه تحصیلی(حرفه ای 

 
/ک92/359

9280مدرسه373



 طرحها و فعالیتهای گروهی
 -ابتدایی (دانش آموزان 

)دبیرستان - راهنمایی 
 

890955//
371

 وزارت آموزش و
 پرورش ، معاونت

 پرورشی ، انتشارات
تربیت

1584

9291گل واژه238076/372-1347سماکار، مهدی ، سال اول دبیرستان) 1(عربی 

 دوره ی) 2( و ) 1(عربی 
پیش دانشگاهی

8855گل واژه238076/373ختام یاقوتی

10587کانون فرهنگی آموزش378//1664 3(و 2و 1( عربی 

سال دوم دبیرستان) 2(عربی 
 حسینی ماهینی ، محسن ،

9704انتشارات بین المللی گاج1359-238076/373

 سال دوم دبیرستان) 2(عربی 
علوم انسانی

سماکار، مهدی
238076//
10562گل واژه373

 دوم(عمومی ) 2(عربی 
)دبیرستان 

8872کانون گسترش علوم238076/373-1354آزاده ، مصطفی ، 

 دوم(عمومی ) 2(عربی 
8910کانون گسترش علوم378//1664مصطفی آزاده)دبیرستان 

 دوم(عمومی ) 2(عربی 
8910کانون گسترش علوم378//1664مصطفی آزاده)دبیرستان 

-1349بوذری ، پیمان ، ریاضی- تجربی . 3عربی 
238076//
8835اندیشه سازان373

 تست: سال سوم ) 3(عربی 
 های کنکور سراسری ، سوالت
 امتحان نهایی ، تست های کنکور

...آزاد

10590کانون گسترش علوم1354d-^1664//378آزاده ، مصطفی 

 تست: سال سوم ) 3(عربی 
 های کنکور سراسری ، سوالت
 امتحان نهایی ، تست های کنکور

...آزاد

10617کانون گسترش علوم1354d-^1664//378آزاده ، مصطفی 

 بیش از: عربی اختصاصی 
تست1730

 ابراهیمی ، درویشعلی ،
8854مشاوران آموزش378//1332-1664

 نکات: عربی جامع ویژه کنکور
 کلیدی ، پرسش های چهارگزینه

ای پاسخ نامه ی تشریحی
10402ژرف اندیشان1339d-^1664//378خاکی ، موسی 

 عربی سال اول راهنمایی
 جدیدترین سوالت درس به درس
 و نمونه آزمون های استاندارد

...

 رحیم پور، روح انگیز،
9509استادی1340-236076/373

 عربی سال دوم راهنمایی
 جدیدترین سوالت درس به درس
 و نمونه آزمون های استاندارد

...

 رحیم پور، روح انگیز،
9510استادی1340-236076/373

 عربی سال سوم دوره ی
راهنمایی

 شعبانی نژاد قاسم آبادی ،
غلمعلی

238076//
9652اسرار دانش373

-1341متقی زاده ، عیسی ، عربی سوم راهنمایی
236076//
9648سنجش روز373

10584کانون فرهنگی آموزش1339d-^1664//378خاکبازنژاد، سهیل  عربی همراه بابرگزیده نکات



 شامل مباحث عربی:مهم درسی 
 ،کنکورهای سراسری3و2و1

 وآزادهمراه باتست های سال
باپا81

 عربی همراه بابرگزیده نکات
 شامل مباحث عربی:مهم درسی 

 ،کنکورهای سراسری3و2و1
 وآزادهمراه باتست های سال

باپا81

10588کانون فرهنگی آموزش1339d-^1664//378خاکبازنژاد، سهیل 

 عربی همراه بابرگزیده نکات
 شامل مباحث عربی:مهم درسی 

 کنکورهای سراسری3و2و1
 وآزادهمراه باتست های سال

وپاسخ82

10561کانون فرهنگی آموزش378//1664-1339خاکبازنژاد، سهیل، 

 پیش دانشگاهی( علوم اجتماعی 
8866انتشارات بین المللی گاج238076/373عباس دادخواه)

9682انتشارات بین المللی گاج236076/373-1349ابراهیمی ، سعید، علوم اول راهنمایی

9707مرآت دانش236076/373 علوم تجربی اول راهنمایی

 سال 6علوم تجربی پاسخ نامه 
کنکور

 ع  822 1384 
6868کانون فرهنگی آموزش1664/378

10983راه رشد35044/372-1328حریرفروش ، زهرا، علوم تجربی پایه ی اول دبستان

9748راه رشد35044/372-1328حریرفروش ، زهرا، علوم تجربی پایه ی دوم دبستان

علوم تجربی پنجم ابتدایی
 شهیدی دلشاد، احمد

1356d-^372
 علی: احمد شهیدی دلشاد

 محمد نبی: اکبر سیدزاده 
زاده

1614

 :علوم را بهتر بیاموزیم 
 فعالیتهای تکمیلی در آموزش

علوم تجربی پنجم ابتدایی

 میرشفیعی لنگری ، داود،
9742رشد اندیشه1334-35044/372

 علوم زمین دوره پیش دانشگاهی
 کتابهای[رشته علوم تجربی 

291/1]: درسی 
 شرکت چاپ و نشر911/373 

کتابهای درسی ایران
10837

 با"علوم سال سوم راهنمایی 
 شامل سوالت": پاسخ تشریحی 

 امتحانی سالهای گذشته به
صورت درس به

9656گل واژه236076/373-1354اشراقی ، مهدی ، 

9645گنجینه دانش373//23607قیطانی ، مریمعلوم سوم راهنمایی

 شامل: فارسی اول ابتدایی 
 تمرین ها فعالیت ها و راه

کارهای خلق
9734کانون فرهنگی آموزش24076/373 

 شامل: فارسی اول ابتدایی 
 تمرین ها، فعالیت ها و راه

کارهای خلق
10988کانون فرهنگی آموزش24076/372 

 کلیه رشته ها(فارسی عمومی 
)غیر از زبان و ادبیات فارسی 

 
40955175/

9531پیام نور378

 درسنامه اختصاصی: 1فام 
 علوم ریاضی ویژه داوطلبان

کنکور
076ف  182 

9822خوشخوان238/373



الفبای المپیادهای ریاضی
 محمدآبادی ، مرتضی ،

10790دانش پژوهان جوان373//1358-238

 وزارت فرهنگ و ارشاد370//95491-1331امیری ، کیومرث ، فرهنگ و نظام آموزشی پاکستان
اسلمی

889

 فعالیت های حرکتی مناسب برای
ساله5تا 3کودکان 

044ب 215 
5078مدرسه86/372

 فعالیت های حرکتی مناسب برای
ساله7تا 5کودکان 

044ب  216 
3588مدرسه86/372

 فعالیت های حرکتی مناسب برای
ساله10تا 8کودکان 

 
/04486م  858

3586مدرسهم 372

 آشنایی با فلسفه ی(فلسفه 
 دوره پیش دانشگاهی) اسلمی 

رشته علوم انسانی
-1337طالب زاده ، حمید، 

ک13791/317
/373

 شرکت چاپ و نشر
کتابهای درسی ایران

8664

فلسفه پیش دانشگاهی
 نصیری کاشانی ، حمید،

9303انتشارات بین المللی گاج1358-1664/378

فلسفه پیش دانشگاهی
 نصیری کاشانی ، حمید،

9317انتشارات بین المللی گاج1358-1664/378

10566انتشارات بین المللی گاج238076/373پروین رئوفیفلسفه پیش دانشگاهی

 "دوره پیش دانشگاهی "فلسفه 
 سوالت امتحانی سالهای: شامل 

 گذشته به صورت فصل به فصل
...

10569پیک گل واژه1345d-^238076/373کوهی ، مژده 

9318انتشارات بین المللی گاج1664/378-1337لطفعلیان ، رقیه ، فلسفه و منطق

 و آزمایشگاه سال) 2(فیریک 
 رشته های- دوم دبیرستان 

...ریاضی و تجربی 
9385امتحان238076/373-1339رئیس نیا، اکبر، 

10739مرآت دانش238076/373علیرضا رمضانیاول دبیرستان1فیزیک 

9366کتاب جوانان238076/373فاضل ، ناهیدپیش دانشگاهی1فیزیک 

10704معین1664/378اقبال شاهینپیش دانشگاهی1فیزیک 

 تجربی پیش) 1(فیزیک 
 :دانشگاهی با پاسخ تشریحی 

 شامل سوالت امتحانی سالهای
گذشته به صورت فصل به

-1333رئیس نیا، اکبر، 
238076//
10710نشر گل واژه373

 دوره ی پیش) 1(فیزیک 
 دانشگاهی رشته های علوم

ریاضی و علوم تجربی
10687فرید شهریاری1349d-^373شهریاری ، فرید 

 پیش) 2(و)1(فیزیک 
دانشگاهی ده استاد

9394ایران سنجش1664/378 

 رشته ی(ده استاد 2و1فیزیک 
)ریای و تجربی

7200ایران سنجش1664/378 

10707انتشارات بین المللی گاج1356d-^1664//378جوکار، احمد 3و 2و 1فیزیک 

 با پاسخنامه ی) 2(فیزیک 
 کامل تشریحی منطبق بر آخرین

 مشترک(تغییرات کتاب درسی 
رشته های تجربی

9363ایران باستان1664/378 



10689ایران سنجش1664/378 پیش دانشگاهی) 2(فیزیک 

 دوره پیش"تجربی ) 2(فیزیک 
 شامل سوالت" دانشگاهی 

 امتحانی سالهای گذشته به
...صورت فصل به فصل 

^-1333dرئیس نیا، اکبر 
238076//
10788پیک گل واژه373

 دوره ی پیش2فیزیک 
 دانشگاهی رشته های علوم

ریاضی و علوم تجربی
^-1349dشهریاری ، فرید 

238076//
10715فرید شهریاری373

9377انتشارات بین المللی گاج238076/373-1356خوشخو، میلد، سال دوم دبیرستان) 2(فیزیک 

 و آزمایشگاه رشته های2فیزیک 
علوم ریاضی و علوم تجربی

10722فرید شهریاری1349d-^373شهریاری ، فرید 

 تجربی پیش) 3(فیزیک 
 :دانشگاهی با پاسخ تشریحی 

 شامل سوالت امتحانی سالهای
گذشته به صورت فصل به

-1333رئیس نیا، اکبر، 
238076//
10770نشر گل واژه373

7170ایران سنجش1664/378 )ده ستاد(3فیزیک 

 رشته ی ریاضی و) 3(فیزیک 
فیزیک

9541انتشارات بین المللی گاج238076/373هادی حمزه پور

 سال سوم آموزش) 3(فیزیک 
 رشته ی ریاضی(متوسطه 

)فیزیک 
9375گل واژه238076/373بدیعی ، رامین

 سال سوم آموزش) 3(فیزیک 
)علوم تجربی (متوسطه 

9390گل واژه238076/373-1354بدیعی ، رامین ، 

 رشته) 3و2و1(فیزیک پایه 
ریاضی فیزیک علوم تجربی

7171گاج1664/378جوکارمحمد

فیزیک پایه شامل مباحث فیزیک
7194گاج762380/373جوکار محمد)ریاضی و تجربی (3و2و1

 فیزیک پایه شامل مباحث فیزیک
 کنکورهای) 3و 2و 1( 

 سال های(سراسری و آزاد 
با پاسخ تشریحی) 83- 53

10784کانون فرهنگی آموزش378//1664 

10735کانون فرهنگی آموزش1664/378 فیزیک پایه ی تجربی

 )1(فیزیک پیش دانشگاهی 
رشته ی ریاضی

10696انتشارات بین المللی گاج238076/373محمدهادی حدادی

 (و1( فیزیک پیش دانشگاهی 
2

9361انتشارات بین المللی گاج1664/378-1356جوکار، احمد، 

 2و1فیزیک پیش دانشگاهی 
مشترک ریاضی و تجربی

9369انتشارات بین المللی گاج1664/378-1356جوکار، احمد، 

10736کانون فرهنگی آموزش1664/378-1355فرقانی فر، فرهنگ ، فیزیک پیش دانشگاهی تجربی

 و1فیزیک جامع پیش دانشگاهی 
)ریاضی و تجربی ( 2

9372کلک معلم ساجدی1664/378-1348فلح شایان ، جمشید، 

 و1فیزیک جامع پیش دانشگاهی 
)ریاضی و تجربی ( 2

9380کلک معلم ساجدی1664/378-1348فلح شایان ، جمشید، 

 فیزیک جامع ویژه ی کنکور
 شامل نکات: ریاضی - تجربی 

 کلیدی پرسش های چهارگزینه

10705ژرف اندیشان1664/378-1341رحیمی ، مسیح ، 



از... ای طبقه بندی 

 فیزیک سال سوم دبیرستان
^-1341dرشدی ، میترا )ریاضی و تجربی (

238076//
10691همت جاودان373

10744انتشارات بین المللی گاج238076/373احمد جوکارفیزیک کنکور

قیام یک برده
 واشینگتن ، بوکر تالیافرو،

1915- ؟ 1859
4048توسن11/378

 کار ریاضی اول راهنمایی شامل
 سوالت امتحانی طبقه بندی: 

...شده 
9754انتشارات معلمان تهران236076/373-1340اظهری ، حمید، 

 )1(کار و مفاهیم ریاضیات 
...شرح درس : شامل 

10732مهررایان238076/373 

 کار و مفاهیم ریاضی دوم
راهنمایی

10906مهر رایان238076/373-1352اعتمادمقدم ، صدیقه ، 

 نکات مهم درسی ،: کامپیوتر 
 سوال های امتحان نهایی و

 تشریحی ، سوال های کنکور و
...گزینه ای 4

8641کانون فرهنگی آموزش1664/378 

 کامل ترین کتاب المپیاد و کنکور
 )1(زیست شناسی و آزمایشگاه 

 شامل پرسشهای چهارگزینه ای
از متن

9470سرافراز1664/378میربهاءهاشمی ، بهزاد

 کتاب آخر آیندگان علوم تجربی
 و75کنکورهای سراسری 

79و 78و 77و 76

 اخلصمند منفرد، علیرضا،
 موسسه فرهنگی آیندگان378//1346-1664

نکته1000
10773

 کتاب آخر آیندگان کنکورهای
سراسری علوم تجربی

 اخلصمند منفرد، علیرضا،
 موسسه فرهنگی آیندگان378//1346-1664

نکته1000
10773

 کتاب آخر کنکورهای سراسری
 -77- 76- 75علوم تجربی 

آیندگان79- 78

 اخلصمند منفرد، علیرضا،
 موسسه فرهنگی آیندگان378//1346-1664

نکته1000
10773

 کتاب آزمون ریاضی اول
راهنمایی

9708محراب قلم236076/373نجفی ، امیرمسعود

 کتاب آزمون ریاضی اول
راهنمایی

11013محراب قلم236076/373نجفی ، امیرمسعود

 کتاب آزمون ریاضی اول
راهنمایی

10884محراب قلم236076/373نجفی ، امیرمسعود

 کتاب آزمون ریاضی پنجم
ابتدایی

 حاجی محمدی ، سیدمرتضی ،
9729محراب قلم1350-076/372

 کتاب آزمون ریاضی پنجم
دبستان

9624محراب قلم076/372مرتضی حاجی محمدی

 کتاب آزمون ریاضی پنجم
دبستان

9638محراب قلم076/372مرتضی حاجی محمدی

 کتاب آزمون ریاضی دوم
راهنمایی

 افشین منش ، میلد،
1360-

11017محراب قلم236076/373

 کتاب آزمون ریاضی سوم
راهنمایی

محمدی ، منصور
238076//
373

10912محراب قلم

10912محراب قلم//238076محمدی ، منصور کتاب آزمون ریاضی سوم



373راهنمایی

 کتاب آزمون سوال ت
 تکمیلی کتاب جامع کنکور

زیست شناسی
7186خانه زیست شناسی1664/378فردی سعید

 کتاب ارشد معادل ت
 دیفرانسیل مهندسی و

علوم پایه ویژه داوطلبان

 حاجی جمشیدی ، فرزین
، گردآورنده- 1330، 

8736پوران پژوهش378//1664

 کتاب تابستان چهارم
 ریاضی برای دانش

 آموزانی که از سال سوم
به سال چهارم

 
807ک  365
23/373

 کانون فرهنگی
آموزش

7060

 کتاب تمرین جامع
ریاضیا ت دوم دبیرستان

رضوی ، شراره
238076//
373

10747همت جاودان

 کتاب تمرین جامع فیزیک
 سال سوم دبیرستان

)ریاضی و تجربی (

 رشدی ، میترا
1341d-^

238076//
373

10691همت جاودان

 کتاب جامع آزمون
سراسری ادبیا ت

 عز ت یزدی ، ذبیح الله ،
1333-

9324همت جاودان1664/378

 کتاب جامع آزمون
سراسری شیمی

 آراسته راد، غلمرضا،
1325-

9444همت جاویدان238076/373

 کتاب جامع تمرین فیزیک
 سال سوم دبیرستان

)ریاضی و تجربی (

 رشدی ، میترا
1341d-^

238076//
373

10691همت جاودان

 فیزیک(کتاب جامع تمرین 
)سوم دبیرستان 

 رشدی ، میترا
1341d-^

238076//
373

10691همت جاودان

 کتاب جامع عمران
)کاردانی به کارشناسی (

 سرمدنهری ، امیر ،
1363-

8755دانش پرور1664/378

 کتاب جامع کنکور زیست
 شناسی سال دوم ، سوم

و پیش دانشگاهی
10825خانه زیست شناسی1664/378 

 کتاب جامع مدارهای
 -کاردانش ( الکتریکی 

)فنی حرفه ای 

 اسماعیلی طاهری ،
منصور

9246دانش پرور1664/378

کتاب ریاضی اول
 احمدی نسب ، مریم

1351d-^
9635کیا372//24076

 زیست: کتاب سبز
 شناسی پیش دانشگاهی

1

 نصری ، ابوذر
1358d-^

338076//
378

10855سرایی

 زیست: کتاب سبز
 شناسی پیش دانشگاهی

1

 نصری ، ابوذر
1358d-^

338076//
378

10810خیلی سبز

 کنکور ت را:کتاب سبز
قور ت بده

 فمی تفرشی ، بهروز،
1336-

10684کتاب سبز166/378

 کتاب طلیی راهنمای
 )2(جامع ریاضی عمومی 

 براساس کتاب ریاضی

 کیانی ، محمدامین ،
1359-

1750955/
378

11060پویندگان دانشگاه



 دانشگاه پیام) 2(عمومی 
نور تالیف

 کتاب کار آموزش حرفه و
 فن پایه ی دوم راهنمایی
بر اساس آخرین تغییرا ت

 کاظم زاده ، حمید رضا،
1343-

ک 222ک 2
113/370

9869ورای دانش

 کتاب کار آموزش حرفه
 وفن پایه ی سوم

 راهنمایی بر اساس آخرین
تغییرا ت کتاب درسی

 کاظم زاده ، حمیدرضا،
1343-

10870ورای دانش113/370

 کتاب کاربرد ریاضی اول
ابتدایی

11097آرادمهر076/372-1340بردانداز، مدینه ، 

 -کتاب کار دانش آموز 
 ادبیا ت فارسی اول

متوسطه
-1340ولیان ، مریم ، 

238076//
373

8791سنجش روز

 -کتاب کار دانش آموز 
 ادبیا ت فارسی اول

متوسطه
9277نشر فرهنگی رجا1340238076/373- ولیان ، مریم ، 

 -کتاب کار دانش آموز 
 ادبیا ت فارسی اول

متوسطه
قاسم پور حسین

238076//
373

10627سنجش روز

 کتاب کار دانش آموز
ریاضی اول راهنمایی

 بخشعلی زاده ، شهرناز،
 -1341

326076/373
 مرکز نشر فرهنگی
رجاآ، سنجش روز

11016

 :کتاب کار دانش آموز
ریاضی پایه پنجم ابتدایی

372//24076-1312جلیلی ، میرزا، 
 مرکز نشر فرهنگی

 نشر سنجش: رجاء
روز

9628

 کتاب کار دانش آموز
ریاضی پایه پنجم ابتدایی

9743سنجش روز076/372-1312جلیلی ، میرزا، 

 کتاب کار دانش آموز
ریاضی پایه چهارم ابتدایی

9753رجا076/372-1312جلیلی ، میرزا، 

 :کتاب کار دانش آموز 
 ریاضی پایه سوم

راهنمایی

 رخ فروز، هوشنگ ،
1329-

9660سنجش روز236076/373

 کتاب کار دانش آموز
 زیست شناسی و

1آزمایشگاه 
محمدی ، زهرا

236076//
373

 موسسه نشر
 فرهنگی رجاء،
سنجش روز

10832

 کتاب کار دانش آموز
 زیست شناسی و

 سال دوم) 1(آزمایشگاه 
 آموزش متوسطه رشته

علوم تجربی

محمدی ، زهرا
236076//
373

 موسسه نشر
 فرهنگی رجاء،
سنجش روز

10832

 -کتاب کار دانش آموز 
عربی سوم راهنمایی

 متقی زاده ، عیسی ،
1341-

236076//
373

9648سنجش روز

 کتاب کاردروس سال
 چهارم ابتدایی شامل

 سوالهای طبقه بندی شده
 باپاسخ تشریحی منطبق

86-85بادرسهای سال

10526موفق13431076/372معرفت فاطمه 



 کتاب کاردروس سال
 چهارم ابتدایی شامل

 سوالهای طبقه بندی شده
 باپاسخ تشریحی منطبق

86-85بادرسهای سال

10526موفق13431076/372معرفت فاطمه 

 کتاب کار ریاضی پایه اول
دبستان

 احمدی نسب ، مریم
1351d-^

9635کیا372//24076

 کتاب کار ریاضی پایه
چهارم ابتدایی

076/372-1352صادقی ، لیل، 
 راهبردهای سنجش

اندیشه
9633

 کتاب کار ریاضی پنجم
دبستان

 باغشاهی ، محسن ،
1340-

076/372
 موسسه علمی

رزمندگان
9736

 کتاب کار ریاضی پنجم
 :محتویا ت کتاب : دبستان 

 جدیدترین و متنوع ترین
...تمرین ها و سوال های 

 میرزاجانی ، مهین ،
1343-

9250گلزار076/372

 کتاب کار ریاضی خل ق
اول دبستان

 رئیسی امجد، محمدرضا،
1348-

076//372
 شرکت تعاونی
 خدما ت نشر

سرمشق
1238

 کتاب کار ریاضی خل ق
اول دبستان

 رئیسی امجد، محمدرضا،
1348-

076/372
 شرکت تعاونی
 خدما ت نشر

سرمشق
9738

 کتاب کار ریاضی خل ق
پنجم دبستان

 مسعودی ، اشرف
-1352السادا ت ، 

076/372
 شرکت تعاونی
 خدما ت نشر

سرمشق
10966

 کتاب کار ریاضی خل ق
چهارم دبستان

10971سرمشق076/372-1344خردور، طاهره ، 

 کتاب کار زبان سوم
راهنمایی

9661طلوع دانش236076/373-1350مظفری ، حیدر، 

 کتاب کار زیست شناسی
 سال سوم) 2(آزمایشگاه 

متوسطه

 الوندی ، حسین ،
1334-

10850مدرسه238076/373

 کتاب کار زیست شناسی
 سال) 1(و آزمایشگاه 

دوم علوم تجربی

 الوندی ، حسین ،
1334-

10842مدرسه238076/373

 کتاب کار علوم اول
دبستان

11026گلزار076/372-1346بابایی ، اشرف ، 

 کتاب کار علوم پایه پنجم
ابتدائی

 -شمس ، اعظم ، 
1354

10974کتاب آرمان076/372

 کتاب کار علوم پایه پنجم
ابتدائی

 -شمس ، اعظم ، 
1354

10984کتاب آرمان076/372

 کتاب کار علوم پنجم
 محتویا ت کتاب: دبستان 

 جدیدترین و متنوع ترین
...تمرین و سوال های 

 عباسیان ، بیت الله ،
1342-

10980گلزار076/372

 کتاب کار علوم پنجم
 محتویا ت کتاب: دبستان 

 جدیدترین و متنوع ترین

 عباسیان ، بیت الله ،
1342-

11028گلزار076/372



...تمرین و سوال های 

 کتاب کار علوم تجربی
پنجم دبستان

 رستگار، طاهره ،
1329-

10973علوم نوین35044/372

 کتاب کار علوم
 تجربی پنجم

دبستان

 رستگار،
-1329طاهره ، 

10987علوم نوین35044/372

 کتاب کار علوم
 تجربی چهارم

دبستان

 رستگار،
-1329طاهره ، 

9724علوم نوین35044/372

 کتاب کار علوم
 تجربی دوم

دبستان

 حسینی ، عز ت
-1335السادا ت ، 

9733علوم نوین35076/372

 کتاب کار علوم
 تجربی سوم

دبستان

 حسینی ، عز ت
-1335السادا ت ، 

10975علوم نوین35044/372

 کتاب کار علوم
 :چهارم دبستان 

 محتویا ت کتاب
 جدیدترین و
 متنوع ترین
 تمرین ها و
...سوالهای 

 سرودی ،
-1338شهناز، 

9752گلزار076/372

 کتاب کار علوم
 :سوم دبستان 

بیشتر بدانیم

 جمالی ، پریزاد،
1333-

10986شباهنگ35076/372

 کتاب کار علوم
 :سوم دبستان 

 :محتویا ت کتاب 

 جدیدترین و- 1
 متنوع ترین
 سوال های

 استاندارد علمی
و

 هادی ، حبیب ،
1346-

9750گلزار076/372



 کتاب کار فارسی
پنجم ابتدایی

 احمدی ، چهره ،
1333-

372
 نشر: کیا 

جماران
8764

 کتاب کار فارسی
پنجم ابتدایی

 احمدی ، چهره ،
1333-

372
 نشر: کیا 

جماران
8764

 کتاب کار فارسی
پنجم ابتدایی

 احمدی ، چهره ،
1333-

076/372
 نشر: کیا 

جماران
10982

 کتاب کار فارسی
چهارم ابتدایی

 سیستانی ،
-1340مریم ، 

076/372
 نشر جماران

کیا: 
9639

 کتاب کار فارسی
 سوم دبستان

 بخوانیم و
بنویسیم

 6044/372

 رشد
 اندیشه ،

دانش آفرین
9621

 کتاب کار فارسی
 سوم دبستان ص

 بخوانیم و
»بنویسیم 

 احمدی ،
محمدرضا

9254دانش آفرین6044/372

 کتاب کار فارسی
 سوم دبستان ص

 بخوانیم و
»بنویسیم 

 احمدی ،
محمدرضا

9716دانش آفرین6044/372

 کتاب کار فلسفه
سال سوم

8857مدرسه238076/373ترابی ، سعید

 کتاب کار فلسفه
سال سوم

8864مدرسه238076/373ترابی ، سعید

 کتاب کار کنکور
 زبان و ادبیا ت

 (فارسی عمومی 

 دوره پیش) 2و 1
دانشگاهی

10644محراب قلم238076/373مصطفی کیانی

 کتاب کار کنکور
 زبان و ادبیا ت

 (فارسی عمومی 

10644محراب قلم238076/373مصطفی کیانی



 دوره پیش) 2و 1
دانشگاهی
 کتاب کار و
 تمرین عربی

 سال سوم دوره
ی راهنمایی

 شعبانی نژاد
 قاسم آبادی ،

غلمعلی

238076//
9652اسرار دانش373

 کتاب کار و
 تمرین عربی

 سال سوم دوره
ی راهنمایی

 شعبانی نژاد
 قاسم آبادی ،

غلمعلی
9722اسرار دانش236076/373

 کتاب کار و
 خودآزمون زبان
 انگلیسی سال
سوم راهنمایی

 غلمپور، سهراب
 ،1334-

9258شورا236076/373

 کتاب کار و
 خودآزمون

 هدفدار ریاضی
 سال سوم
راهنمایی

 هاشملو، عذرا،
1334-

10911شورا236076/373

 کتاب کار و
 خودآزمون

 هدفدار علوم
 سال دوم
راهنمایی

 حریرفروش ،
-1328زهرا، 

10871شورا236076/373

 کتاب کار و
 خودآزمون

 هدفدار فارسی
 سال سوم
راهنمایی

 وزیرنیا، سیما،
1328-

11029شورا236076/373

 کتاب کار و
 سوال های

 استاندارد میکرو
 طبقه بندی شده

 محسنیان ،
 محمدحسین ،

1333-

11031حافظ نوین236076/373



 دروس سال
سوم راهنمایی
 کتاب کار همراه
 با تمرین های
 متنوع عربی

 سال اول دوره
 ی راهنمایی

تحصیلی

 پرکاری ،
-1348مهدی ، 

9251علوم نوین236076/373

 کتاب مرجع
1³14انسانی 

 1664/378

 کانون
 گسترش

 :علوم 

 موسسه
 فرهنگی

 انتشاراتی
مرجع کنکور

10677

 کتاب مشاوره و
 برنامه ریزی

آیندگان

 اخلصمند
 منفرد، علیرضا،

1346-

الف  316
28130/371

 موسسه
 فرهنگی
 آیندگان

نکته1000

7000

 کتاب
 قرابت(مفهوم
 در ادبیا ت)معنایی

 قابل: فارسی
 استفاده برای
 دانش آموزان

 سال دوم
 دبیرستان و

داوطلبین کنکور

 علیرضا
عبدالمحمدی

1664/378

 موسسه
 الگوی توسعه

نمونه
10635

 کتاب مفهوم
 قرابت معنایی(

 در ادبیا ت
 قابل):فارسی

 استفاده برای

 عبدالمحمدی ،
-1355علیرضا، 

 موسسه1664/378
 الگوی توسعه

نمونه

10666



 دانش آموزان
 سال دوم

 دبیرستان و
داوطلبین کنکور
 کتاب نوروز پیش

 دانشگاهی
 :تجربی 

 تست1000
...برگزیده 

076ک  376 
238/373

 کانون
 فرهنگی
آموزش

6789

 کتاب نوروز پیش
 دانشگاهی

 :تجربی 

 تست1000
...برگزیده 

076ک  376 
238/373

 کانون
 فرهنگی
آموزش

7065

 کتاب نوروز پیش
 دانشگاهی

 :تجربی 

 تست1000
...برگزیده 

076ک  376 
238/373

 کانون
 فرهنگی
آموزش

7067

 کتاب نوروز
چهارم دبیرستان

076ک  376 
238/373

 کانون
 فرهنگی
آموزش

6789

 کتاب نوروز
 چهارم دبیرستان
 :رشته ی تجربی 

 پرسش1000
چهارگزینه ای

076ک  376 
238/373

 کانون
 فرهنگی
آموزش

7067

 کتاب نوروز
 چهارم دبیرستان
 :رشته ی ریاضی 

 پرسش1000
چهارگزینه ای

076ک  376 
238/373

 کانون
 فرهنگی
آموزش

7065

10852 کانون//238076 حسینی نژاد، کتاب های طبقه



 بندی شده کاظم
قلم چی

373-1319پیروز، 
 فرهنگی
آموزش

 الکترونیک
 ):1(عمومی 

 کنکور کاردانی
 پیوسته فنی
 -حرفه ای 

 کاردانش شامل
 نکته های مهم

کنکوری

 مسعود
عبدالحمیدی

1664/378

 پیش
 دانشگاهیان
 گزینه های

برتر

8850

 الکترونیک
 کنکور) 2(عمومی 

 کاردانی پیوسته
 -فنی حرفه ای 

 :کاردانش شامل 

 نکته های مهم
...کنکوری 

 عبدالحمیدی ،
-1353مسعود، 

1664/378

 پیش
 (دانشگاهیان 

 گزینه های
)برتر

9279

کلس اولی ها
 ایمانی ،

-1336محسن ، 
30281/371

 انجمن اولیا و
 مربیان

 جمهوری
 اسلمی
ایران

843

 کنکور اختصاصی
 درک: هنر

 عمومی هنر،
 درک عمومی

...ریاضی 

 شایان ، امیر،
1359-

10616اسرار دانش378//1664

 کنکور
 استعدادهای

 پایه: درخشان 
چهارم ابتدایی

 ربیعی فراهانی ،
 ،-1354فریده ، 

گردآورنده

ر 351
24076/372

8765شباهنگ

 کنکور الکترونیک
 همراه با

 رضازاده ، یدالله
 ،1331-

 کتابخانه378//1664
فرهنگ

9167



 0/0پاسخهای 

 (تشریحی 100
1379) -1375

 کنکور تیزهوشان
 سال سوم
راهنمایی

 -عباسی ، ناصر، 
1335

2306076/
10866بهزاد373

 کنکور تیزهوشان
 سال سوم
 :راهنمایی 

 کنکورهای
 آزمایشی

 استعدادهای
درخشان

 حسینی ، زهرا،
1344-

11025شباهنگ236076/373

 کنکور تیزهوشان
 مقطع راهنمایی(

 کنکورهای) "
 آزمایشی

 استعدادهای
 "درخشان 

 تیزهوشان ،
...المپیاد

 
2306076/

10873آسیم373

 کنکور جامع
ساخت و تولید

 صادقی
 شهرستانی ،

1347- فرشاد، 

9275دانش پرور1664/378

 کنکور جامع
 کارشناسی
 »حسابداری 

 کاردانی به
 کارشناسی سال

86تا75

 اقدم ، یعقوب ،
1360-

8586دانش پرور1664/378

 کنکور جامع
 فنی(کامپیوتر 

 حرفه ای کار

 فرامرزی ،
 محمدتقی ،

1349-

840دانش پرور378//1664



)دانش 

 کنکور جامع
 فنی(کامپیوتر 

 حرفه ای کار
)دانش 

 فرامرزی ،
 محمدتقی ،

1349-

9164دانش پرور378//1664

 کنکورجامع
 کامپیوترکاردانش
 وفنی حرفه ای
 به همراه نکا ت
 وپاسخ تشریحی

 شامل دروس:
 ،مبانی)3(ریاضی 

رایانه ،سیست

 فرامرزی ،
 محمدتقی ،

1349-

840دانش پرور378//1664

 کنکورجامع
 کامپیوترکاردانش
 وفنی حرفه ای
 به همراه نکا ت
 وپاسخ تشریحی

 شامل دروس:
 ،مبانی)3(ریاضی 

رایانه ،سیست

 فرامرزی ،
 محمدتقی ،

1349-

9164دانش پرور378//1664

 کنکور جامع
 کودکیاری شامل

 سوال ت
 76سراسری سل 

 سوال ت آزاد 85تا 
84تا76

 تیموری ، خدایار
1360d-^

8721دانش پرور378//1664

 کنکور جامع
 (کودکیاری 

 کاردانش فنی
)حرفه ای 

 تیموری ،
-1360خدایار، 

9231دانش پرور1664/378

 کنکور حسابداری
 -فنی و حرفه ای 

 ابراهیم
 قزوینی ،

 اندیشه عصر1664/378
فارابی

9144



 اصول- کاردانش 
 -2حسابداری 

 مفاهیم و روش
 های آماری
کاردانی

-1355علیرضا، 

 کنکور دین و
 :3و 2و 1زندگی 

 تشریح دروس ،
 نکته و تست

 ویژه داوطلبان
 سال اول و دوم

و سوم

 ندیمی ، خداداد ،
1355-

8629چهارخونه238076/373

 کنکور عمومی و
 تستهای(پایه 

 طبقه بندی
 شده ، دروس
 عمومی و پایه

 کنکور سراسری
75- (81و آزاد 

 1664//378
 اندیشه عصر

فارابی
8730

 کنکور
 کارشناسی ارشد

شیمی معدنی

 رضایی راد،
علیرضا

9134سپاهان378//1664

 کنکور
 کارشناسی ارشد

شیمی معدنی

 رضایی راد،
علیرضا

9760آزاده378//1664

 کنکور مکاتبه ای
 آمار اختصاصی: 

 ادبیا ت و علوم
انسانی

 توفیقی ،
هوشنگ

40955/374

 موسسه
 علمی آینده

سازان
9487

 کنکورهای
 استاندارد دروس
 اختصاصی رشته

تجربی

 محمدحسین
متولی

238076/373
 الگوی توسعه

نمونه
10672



 کودکان استثنایی
 ، مقدمه ای بر
آموزشهای ویژه

 هالهان ، دانیل ،
.م - 1944

هـ  328د 
928/371

5034نشر ویرایش

 کودکان عقب
مانده ذهنی

 الف637کعابدینی ، هادی
9/371

 1591

 گام به گام
 دروس طلیی

 پیش دانشگاهی
 انسانی ،زبان

 وادبیا ت فارسی
 ،دین وزندگی2و1

سوا...+

807د  486 
23/373

 کانون
 گسترش

 مرجع: علوم 
کنکور

10005

 گامی تا
 فرزانگان پنجم

 ورودی(ابتدایی 
 به مدارس نمونه

)کشور

 ابوالحسنی ،
-1335پرویز، 

076/372
 گامی تا
فرزانگان

9749

 گسترشی بر
 المپیادهای

 کامپیوتر ایران در
 برگیرنده ی

 مرحله های یکم
 و دوم از نخستین

دوره

 احمدی فولدی ،
1358- یاسر، 

9199فراهنگ238/373

 گنج آزمون
 :انگلیسی 

 جدیدترین
 تمرینا ت و نمونه
 سوال ت انگلیسی

 مخصوص اول
 به: راهنمایی 
همراه

 -خزائی ، حمید، 
1332

10909جماران238076/373

//236076خزایی ، حمید گنج آزمون
373

7978نشر جماران



 انگلیسی
 مخصوص دوم

 :راهنمایی 

 جدیدترین
 و77تمرینا ت 

 نمونه سوال ت
 شامل: انگلیسی 

صدها
 گنج آزمون
 انگلیسی

 مخصوص سوم
 :راهنمایی 

 جدیدترین
 تمرینا ت و نمونه
 سوال ت انگلیسی

شامل صدها: 

 -خزایی ، حمید، 
1332

9665نشر جماران236076/373

 گنج آزمون اول
 فارسی: دبستان 

ریاضی- علوم - 

 سربازی ، مسلم
 ،1339-

9637گنج آزمون372//076

 گنج آزمون دوم
 فارسی(دبستان 

 )ریاضی - علوم - 

 جدیدترین
 تمرینا ت و نمونه

 سوال ت
مخصوص دوم

 سربازی ، مسلم
 ،1339-

9256گنج آزمون076/372

 :گنجازمون 

 جدیدترین
 تمرینا ت و نمونه
 سوال ت انگلیسی

 مخصوص دوم
راهنمایی

//236076خزایی ، حمید
7978نشر جماران373

10536مبتکران1664/378محمودی محمود Bگنجینه 



 پرسشهای طبقه
 بندی شده از
 کنکورهای

 سراسری و آزاد
 دیفرانسیل و
ریاضیا ت پایه

 Bگنجینه 
 پرسشهای طبقه

 بندی شده از
 کنکورهای

 سراسری و آزاد
 دیفرانسیل و
ریاضیا ت پایه

10536مبتکران1664/378محمودی محمود

 هندسه Bگنجینه 
 شامل 1.2

 پرسشهای طبقه
 بندی از

 کنکورهای
 سراسری داخل
 و خارج کشور و

آزاد

 شعاعی ،
 محمدطاهر،

1345-

11177پیشروان1664/378

 پرسشBگنجینه 
 های طبقه بندی

 شده از
 کنکورهای

 سراسری و آزاد
شیمی

 امینی ، حسام ،
1317-

9445پیشروان238076/373

 آزمون Dگنجینه 
 های جامع کنکور
رشته ی تجربی

11204پیشروان1664/378 

 آزمونDگنجینه 
 های جامع کنکور
رشته ی ریاضی

9336پیشروان1664/378 



 گنجینه آزمونهای
 جامع کنکوررشته

2ریاضی جلد

 076238/373
 مبتکران
پیشروان

7166

 گنجینه آزمون
 های جامع کنکور
رشته ی تجربی

گ  685 
1664/378

 :مبتکران 

پیشروان
6858

 گنجینه آزمون
 های جامع کنکور
رشته ی تجربی

گ  685 
1664/378

 :مبتکران 

پیشروان
7042

 گنجینه آزمون
 های جامع کنکور
رشته ی تجربی

گ  685 
1664/378

 :مبتکران 

پیشروان
7102

 گنجینه آزمونهای
 جامع کنکور

 رشته ی ریاضی
جلد اول

 076238/373
 مبتکران
پیشروان

7168

 گنجینه آزمون
 های زبان
انگلیسی

8839مبتکران238076/373شهاب اناری

 گنجینه اسرار
 شفاء و: معنوی 

 درمان با آیا ت
 قرآن ، ادعیه و
اذکار مجرب

 فاطمی ،
-1339مهدی ، 

8945عصر جوان076/372

 گنجینه پرسش
 های طلیی

 آیندگان زیست
 شناسی پیش
دانشگاهی

 دلگشا، مجید،
1351-

1664//378

 موسسه
 فرهنگی
 آیندگان

نکته1000

10841

 گنجینه پرسشهای
 طلیی آیندگان

و1فیزیک 
 فنی-دبیرستان (2

 موسسه276238/373مداحی فرج الله
 فرهنگی
 آیندگان

نکته1000

7172



-حرفه ای

)کاردانش

 گنجینه سوال ت
 امتحانی طبقه
 بندی شده نوین
 ریاضی کلس
 دوم راهنمایی
...شامل سوال ت 

 فصیحیانی فرد،
-1334مریم ، 

9703تبلور دانش236076/373

 گنجینه سوال ت
 طبقه بندی شده

 نوین ریاضی
 کلس پنجم

 ابتدایی شامل
 سوال ت طبقه

...بندی شده 

 جللی ، نصرالله
 ،1336-

9744مهد دانش076/372

 گنجینه سوال ت
 طبقه بندی شده

 نوین علوم
 تجربی کلس
 :دوم راهنمایی 

 شامل سوال ت
 طبقه بندی شده

...

 بابایی ،
حسینعلی

9662مهد دانش236076/373

 گنجینه سوال ت
 طبقه بندی شده

 نوین علوم
 تجربی کلس

 سوم راهنمایی
...شامل 

11022گنجینه دانش236076/373قیطانی ، مریم

 گنجینه سوال ت
 طبقه بندی شده
 نوین علوم کلس
 :سوم راهنمایی 

9645گنجینه دانش373//23607قیطانی ، مریم



 شامل سوال ت
 طبقه بندی شده

براساس
 گنجینه ی آزمون

 های جامع
 کنکورعلوم

:تجربی شامل 

 دوره پرسش15
 های چهارگزینه
ای تالیفی کن

گ  685 
1664/378

 :مبتکران 

پیشروان
6858

 گنجینه ی آزمون
 های جامع
 کنکورعلوم

:تجربی شامل 

 دوره پرسش15
 های چهارگزینه
ای تالیفی کن

گ  685 
1664/378

 :مبتکران 

پیشروان
7042

 گنجینه ی آزمون
 های جامع
 کنکورعلوم

:تجربی شامل 

 دوره پرسش15
 های چهارگزینه
ای تالیفی کن

گ  685 
1664/378

 :مبتکران 

پیشروان
7102

 الگوی تمرین
 های تکمیلی تیپ

 بندی شده ی
 شامل): 1(ریاضی 

 سوال های
 تالیفی و

 دبیرستان های
تهران و

 باقری ، زهرا،
1342-

10701فکور238076/373

10798فکور378//1664 ربانی ، الگوی یادگیری



 تست زیست
 شناسی پیش

 )1(دانشگاهی 

 همراه با مباحث(
 در) مرتبط پایه 

 تیپ شامل63
تست کنکور80

محمدرضا

 الگوی یادگیری
 درس زیست و

 )2(آزمایشگاه 

 سال سوم
دبیرستان

 ابوحمزه ،
-1350مهرشاد، 

10799فکور1664/378

 الگوی یادگیری
 آموزش(کنکور 

 تیپ بندی شده
 عربی) ی 

عمومی کنکور

8875فکور1664/378محسن علیزاده

برچ ، بورلیلوئیس بریل
 ب524/ بس

0924911/
371

 وزار ت
 آموزش و
 پرورش ،
 موسسه
 فرهنگی

منادی تربیت

5191

برچ ، بورلیلوئیس بریل
 ب524/ بس

0924911/
371

 وزار ت
 آموزش و
 پرورش ،
 موسسه
 فرهنگی

منادی تربیت

5420

 مباحثی در تعلیم
و تربیت

 علی پور،
 محمدجواد،

1347-

/1ع  848د 
370

3569سینا

 ^bک 4952  مبانی
373

9145 سازمان



 تصویرسازی
 اجرای آزمایشی(

 کتابهای درسی) [
 رشته495/2]: 

 گرافیک گروه
 تحصیلی هنر

زمینه

 پژوهش و
 برنامه ریزی
 آموزشی ،
 انتشارا ت
 مدرسه
برهان

 مبانی کامپیوتر و
 برنامه نویسی

)رشته کامپیوتر(

378تنها، جعفر
 دانشگاه پیام

نور
9185

 مبانی مدیریت
 واصول برنامه
 ریزی اردوهای

 رسم(جهادی
)هجر ت

ف 248مشکرائی محمد
955380/371

 سازمان
 بسیج

دانشجویی
12003

 المپادهای فیزیک
اول دبیرستان

 افاضل ،
 نصرالله
1339d-^

8792شباهنگ373

 المپادهای فیزیک
اول دبیرستان

 افاضل ،
 نصرالله
1339d-^

10766شباهنگ373

 المپیاد پویا
 ریاضی سوم

راهنمایی

 توکلی ،
-1332غلمرضا، 

9693ورسه238/373

 المپیاد ریاضی در
ایران

 محمودیان ،
-1322عبادالله ، 

238/373

 دانشگاه
 صنعتی
 شریف ،
 موسسه
 انتشارا ت

علمی

8608

 المپیاد ریاضی
 دوره ی راهنمایی
 شامل آموزش

 موسسه238/373 
 نخبگان دانش

 و اندیشه

9701



ایرانیان...مفاهیم و
 :المپیاد ریاضی 

 سال اول
 دبیرستان طبقه

 بندی شده
 براساس مباحث

درسی

9354شباهنگ238/373 

 المپیاد ریاضی
 سال دوم
دبیرستان

8793شباهنگ373 

 :المپیاد شیمی 

 سال اول
دبیرستان

9559شباهنگ373//238 

 المپیاد فیزیک
 مسائل تشریحی
 به همراه پرسش
 های چند گزینه

 ای قابل استفاده
 برای داوطلبین

مرحله

 فنونی ، علی ،
1358-

238/373
 الگوی توسعه

نمونه
1564

 المپیاد فیزیک
 همراه با پاسخ(

 قابل) تشریحی 
 استفاده برای

 دانش آموزان و
 داوطلبان مرحله

اول و

 فنونی ، علی ،
1358-

238/373
 الگوی توسعه

نمونه
8656

 المپیاد فیزیک
 همراه با پاسخ(

 قابل) تشریحی 
 استفاده برای

 دانش آموزان و
 داوطلبان مرحله

 الگوی توسعه238/373علی فنونی
نمونه

9127



اول و
 المپیاد کامپیوتر

 مرحله: در ایران 
اول

 حاجی زاده ،
 رسول
1349d-^

238076//
8824خوشخوان373

 المپیاد کوشا دوم
دبستان

 خسروی ، آمله ،
1326-

9721ورسه076/372

المپیاد نجوم
 کمرپور،

-1345مهران ، 
238076/373

 موسسه
 الگوی توسعه

نمونه
8670

 المپیاد و کنکور
 زیست شناسی و

1((آزمایشگاه 

 محمدی ،
منصور

238076//
10912محراب قلم373

 المپیادهای
 ریاضی سال دوم

دبیرستان
8565شباهنگ238/373 

 المپیادهای
 :زیست شناسی 

 سال دوم
 طبقه(دبیرستان 
)بندی 

10801شباهنگ373//238نصیرپور، لیلی

 المپیادهای شیمی
 از ابتدا تا"ایران 
 دورههای"(کنون 

)اول تا سیزدهم

 نجم زاده ،
-1360محمد، 

238076/373
 دانش

پژوهان جوان
8602

 المپیادهای شیمی
 مرحله: ایران 

اول

 نجم زاده ،
-1360محمد، 

238/373
 دانش

پژوهان جوان
8647

 المپیادهای علوم
 سال دوم
راهنمایی

 دهقان ،
1349- کامران ، 

9668اسرار دانش238/373

 المپیادهای علوم
 سال سوم

 دهقان ،
-1349کامران ، 

9690اسرار دانش236076/373



راهنمایی
 المپیادهای فیزیک

 مرحله- ایران 
اول

 صادقی راد،
علیرضا

238/373
 دانش

پژوهان جوان
8621

 المپیادهای
 مقدماتی ریاضی
 ایران و مرحله

اول

 زائری امیرانی ،
-1358محمد، 

238/373
 دانش

پژوهان جوان
9261

 المپیادهای نجوم
 مرحله: ایران 

اول

 رضایی
 میانرودی ،

جمشید
238/373

 دانش
پژوهان جوان

8603

 متن املی اول
 بر(دبستان 

 اساس کتاب
 فارسی بخوانیم
 و بنویسم ، ویژه
 ی آموزگاران و

اولیا به

 فرهادی ، گلزار،
1339-

6320044/
9715دانش آفرین372

 متن املی دوم
 دبستان براساس

 کتاب فارسی
 بخوانیم و
 بنویسیم

 محمدرضا
 سنگری ویژه ی

آموزگاران و

/6320044فرهادی ، گلزار
9747دانش آفرین372

 آموزش: مثلثا ت 
 نکته ها و روش
 ها، تمرین های

 تشریحی ،
 پرسش های

 چهارگزینه ای از
 کنکورهای

 اشتهاردی ،
-1345محمد، 

 کانون1664/378
 فرهنگی
آموزش

9494



سراسری ،
 مجموع کامل

 آزمونهای
 چهارگزینه ای

(معارف اسلمی 

 دانشگاه پیام) 1
 نور ویژه

دانشجویان و

 مظفری ،
-1342سودابه ،

1664/378
 حقو ق

اسلمی
8711

 مجموعه
 پرسشهای

 چهارگزینه ای
موضوعی فیزیک

 صادقی پور،
-1336کاوه ، 

10690سیرنگ378//1664

 مجموعه
 پرسشهای

 چهارگزینه ای
 موضوعی فیزیک

 دوره20شامل : 
...آزمون ،

 صادقی پور،
-1336کاوه ، 

10690سیرنگ378//1664

 مجموعه تستهای
 طبقه بندی شده

قلم چی

 حامی ، فرهاد،
1346-

1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

8787

 مجموعه تستهای
 طبقه بندی شده

قلم چی

 یوسف زاده ،
-1333علیرضا، 

1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

8834

 مجموعه تستهای
 طبقه بندی شده

قلم چی

 خاکبازنژاد،
-1339سهیل، 

1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10561

 مجموعه تستهای
 طبقه بندی شده

قلم چی

 خاکبازنژاد،
 ،- 1339سهیل، 

گردآورنده
1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10589

 مجموعه تستهای
 طبقه بندی شده

قلم چی

 محمدی ،
-1337حسنعلی ، 

1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10647



 مجموعه تستهای
 طبقه بندی شده

قلم چی
 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10783

 مجموعه تستهای
 طبقه بندی شده
کاظم قلم چی

 
238076//
373

 کانون
 فرهنگی
 :آموزش 

شبقره

8769

 مجموعه تستهای
 طبقه بندی شده
کاظم قلم چی

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10587

 مجموعه تست
 های طبقه بندی
 شده و ترتیبی

 مکانیک ،: فیزیک 
 همراه با تدریس

 جزآ به جزآ
مطالب درسی و

 علی بخشی ،
داود

9481محراب قلم1664/378

 مجموعه سوال ت
الکتروتکنیک

 1664/378
 برگ سبز
ساعی

8609

 مجموعه سوال ت
الکترونیک

 1664/378
 برگ سبز
ساعی

8638

 مجموعه سوال ت
 امتحانی طبقه

 بندی شده ادبیا ت
 پیش) 1(فارسی 

 رشته(دانشگاهی 
)علوم انسانی 

 احمدی آورزمان
، بهروز

10670گل واژه238076/373

 مجموعه سوال ت
 امتحانی طبقه

 بندی شده تاریخ
 شناسی پیش
دانشگاهی

10577گل واژه238076/373مهری ، فرشید

10714گل واژه373 طاهری ، مجموعه سوال ت



 امتحانی طبقه
 بندی شده

 سال) 3(ریاضیا ت 
 سوم آموزش

تجربی- متوسطه 

 محمدتقی
1340d-^

 مجموعه سوال ت
 امتحانی طبقه

 بندی شده عربی
 سال دوم) 2(

 آموزش متوسطه
 ادبیا ت و علوم(

)انسانی 

//238076سماکار، مهدی
10562گل واژه373

 مجموعه سوال ت
 امتحانی طبقه

 بندی شده
 فلسفه دوره

پیش دانشگاهی

 کوهی ، مژده
1345d-^

10569پیک گل واژه238076/373

 مجموعه سوال ت
 امتحانی طبقه

 بندی شده فیزیک
 سال اول) 1(

دبیرستان

 زیرکی ،
محمدعلی

9535گل واژه238076/373

 مجموعه سوال ت
 (امتحانی فیزیک 

 پیش) 2و 1
 دانشگاهی

 ریاضی با پاسخ
تشریحی

 1664/378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

11316

 مجموعه سوال ت
 جامع تیزهوشان

پنجم ابتدایی

 شاهرخی ،
مهدی 

ش  255
07624/372

9926گاج

 مجموعه سوال ت
 چهارگزینه ای

 امینی ،
 محمدمهدی ،

8710دانش پرور1664/378



 طبقه بندی شده
 کاردانی به
 کارشناسی

 آزاد- سراسری (
1371) -1385

1350-

 مجموعه سوال ت
 چهارگزینه ای

 طبقه بندی شده
 ماشین های
 الکتریکی
 کاردانی به
 کارشناسی

 آزاد- سراسری (
71-85

 امینی ،
 محمدمهدی ،

1350-

9189دانش پرور1664/378

 مجموعه سوال ت
 چهارگزینه ای

 فنی و حرفه ای(
 )کاردانش - 

...گرافیک 

 محمودی ،
-1348کوروش ، 

1664/378
 کتابخانه
فرهنگ

8573

 مجموعه سوال ت
 دیفرانسیل و

انتگرال
10537 1664/378خسروتاش دریا

 مجموعه سوال ت
 دیفرانسیل و

انتگرال
10537 1664/378خسروتاش دریا

 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده
 آزمونهای ورودی

 دبیرستان
 سازمان انرژی
 اتمی ایران از

 درس84تا73سال 
ریاضی

 238076/373

 موسسه ی
 الگوی توسعه

ی نمونه
8907

10569پیک گل واژه238076/373 کوهی ، مژده مجموعه سوال ت



 طبقه بندی شده
 امتحانی با پاسخ

تشریحی
1345d-^

 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده
 امتحانی با پاسخ

تشریحی

 رئیس دانا،
منصوره

238076//
10849پیک گل واژه373

 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده

 با پاسخنامه
 تشریحی رشته

گرافیک

 رویائی ، علی ،
1356-

1664//378
 برگ سبز
ساعی

10614

 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده
 زیست شناسی

 دوره پیش
دانشگاهی ی

 رئیس دانا،
منصوره

238076//
10849پیک گل واژه373

 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده
 کامپیوتر کاردانی
به کارشناسی

 هاشمی نژاد،
-1361علی ، 

1664//378
 برگ سبز
ساعی

8754

 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده

 کنکور
 الکتروتکنیک با

 پاسخهای
 تشریحی ویژه ی
 داوطلبان شاخه

ی فنی و

1664/378امیررضا خدایی
 پیام دانش

روز
8756

 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده
 کنکور حسابداری

 کنکور فنی و: 

 ابراهیمی
 قزوینی ، محمد،

1360-

 اندیشه عصر1664/378
فارابی

10594



 -حرفه ای 

 کاردانش برای
شرکت کنندگان
 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده
 کنکور عمومی و
 -پایه کاردانش 

 فنی حرفه ای
 مطابق سر

 فصلهای کنکور
88

 1664/378
 اندیشه عصر

فارابی
11317

 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده
 کنکورعمومی

 وپایه ویژه
 داوطلبان شاخه
-فنی حرفه ای 

کاردانش

 
 م 282 1387

1664/378
7022نوین پژوهش

 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده

 کنکور
 کارشناسی ارشد

 تئوری های
 -1370مدیریت 

 با پاسخ1385
تشریحی

 ونوس ، داور،
1326-

1664/378

 موسسه
 کتاب مهربان

نشر
1670

 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده
 کنکور کامپیوتر
 فنی حرفه ای و

 کاردانش کاردانی
پیوسته

 یگانه ، علی ،
1357-

1664/378
 اندیشه عصر

فارابی
10602

9282 پیام دانش1664/378 علیزاده مجموعه سوال ت



 طبقه بندی شده
 کنکور مکانیک

 خودرو با
 پاسخهای

 تشریحی ویژه ی
 داوطلبان شاخه

ی فنی و

 طباطبایی ،
روزیوسف

 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده
 کنکور نقاشی

 -فنی و حرفه ای 

...کاردانش 

 گودرزنیا، پانته آ،
1357-

1664/378
 اندیشه عصر

فارابی
9284

 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده

 و استاندارد
 نظام) 1(حسابان 

جدید

 محمدامینی ،
-1344شعله ، 

238076//
8781نشر گل واژه373

 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده

 و استاندارد
 ریاضیا ت پایه

 سوم راهنمایی با
 :پاسخ تشریحی 

:شامل 

 رضایی ،
1353- معصومه ، 

9712پیک گل واژه236076/373

 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده

 و استاندارد
 زیست شناسی

 گیاهی سال سوم
نظام جدید

 استادی
 جعفری ، علی ،

1342-

238076//
10807نشر گل واژه373

 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده

 و استاندارد

 قهرمانی ،
-1345علی ، 

238076//
373

9564نشر گل واژه



 پیش) 1(شیمی 
دانشگاهی

 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده

 و استاندارد
 تجربی) 1(فیزیک 

پیش دانشگاهی

 رئیس نیا، اکبر،
1333-

238076//
10710نشر گل واژه373

 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده

 و استاندارد
 تجربی) 1(فیزیک 

پیش دانشگاهی

 رئیس نیا، اکبر،
1333-

238076//
10770نشر گل واژه373

 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده
 ی کنکور عمومی
 و پایه سراسری

-75و آزاد 

 
 م 282 1387

1664/378
7022نوین پژوهش

 مجموعه سوال ت
طراحی و دوخت

 238076/373
 برگ سبز
ساعی

8583

 مجموعه سوال ت
 کاردانی به
 کارشناسی
حسابداری

 هاشمی
 طباطبایی ،

1359- شهریار، 

1664//378
 برگ سبز
ساعی

8580

 مجموعه سوال ت
 کاردانی به
 کارشناسی
معماری

 عامری ، مرسده
 ، -1359

1664//378
 برگ سبز
ساعی

8637

 مجموعه سوال ت
 کاردانی به
 کارشناسی
معماری

 عامری ، مرسده
1359d-^

378
 برگ سبز
ساعی

10656

 مجموعه سوال ت
 کاردانی به

7153ساکو1664/378 



 کارشناسی نرم
 افزار

 کامپیوتردانشگاه
 جامع علمی

 کاربردی از سال
 با پاسخنامه83

تشریحی
 مجموعه سوال ت
 کارشناسی ارشد

 مدیریت
جهانگردی

 1664/378

 موسسه
 کتاب مهربان

نشر
7405

 مجموعه سوال ت
 کنکور آزاد و
 سراسری
 کاردانی به
 کارشناسی

 حسابداری همراه
 با پاسخ تشریحی

1375 -1386

 یعقوبی ، حمید،
 -1357

8585راه فردا1664/378

 مجموعه سوال ت
 کنکور کاردانی به

 کارشناسی
 )حسابداری (

 دانشگاه
85-81سراسری 

 پرچ ، مهرداد،
1356-

1664/378

 موسسه
 کتاب مهربان

نشر
8588

 مجموعه سوال ت
 کنکورکاردانی

 پیوسته سراسری
 وآزاد الکترونیک

 همراه با
 100/0پاسخهای 

 ) -1375(تشریحی 0
1379

 رضازاده ، یدالله
 ، -1331

1664/378
 کتابخانه
فرهنگ

8593

9167 کتابخانه378//1664 رضازاده ، یدالله مجموعه سوال ت



 کنکور کاردانی
 فنی و(پیوسته 

 کار- حرفه ای 
)دانش 

فرهنگ-1331، 

 مجموعه سوال ت
 کنکور کاردانی

 فنی و(پیوسته 
 -حرفه ای 

 دروس) کاردانش 
 دانشگاه(عمومی 

سراسری و

 درگاهی ، زین
-1338العابدین ، 

1664/378
 کتابخانه
فرهنگ

9259

 مجموعه سوال ت
 کنکور کاردانی
 پیوسته فنی و

 -حرفه ای 

 کاردانش طراحی
 ....و دوخت 

همراه با

 238076/373
 کتابخانه
فرهنگ

8712

 مجموعه سوال ت
 کنکور کاردانی

 فنی و(پیوسته 
 کار- حرفه ای 

 مکانیک) دانش 
 دانشگاه(خودرو 

سراسری

 اکبری ، مناف ،
1352 -، 

گردآورنده
1664//378

 کتابخانه
فرهنگ

8693

 مجموعه سوال ت
 :گرافیک 

 مجموعه سوال ت
 طبقه بندی شده

 با پاسخنامه
 تشریحی رشته

گرافیک

 رویائی ، علی ،
1356-

1664//378
 برگ سبز
ساعی

10614

10639 کانون238076/373زارع ، اسدالله مجموعه سوال



 های پرتکرار
 امتحانی زبان و
(ادبیا ت فارسی 

 سال سوم) (3
 علوم) دبیرستان 

...انسانی 

 فرهنگی
آموزش

 مجموعه
 سئوال ت امتحانی
 طبقه بندی شده

 تاریخ معاصر
 ایران سال سوم
 آموزش متوسطه

...

10573گل واژه238076/373مهری ، فرشید

 مجموعه
 سئوال ت امتحانی
 طبقه بندی شده

 تجربی) 2(فیزیک 
پیش دانشگاهی

 رئیس نیا، اکبر
1333d-^

238076//
10788پیک گل واژه373

 مجموعه
 سئوال ت

 چهارگزینه ای
 رشته ی

 کودکیاری همراه
 با نکا ت طلیی

 به1387تا 1376
همراه سوال ت

 بهرامی ،
-1351معصومه ، 

9248سایه گستر1664/378

 مجموعه
 سئوال ت طبقه
 بندی شده و

 استاندارد هندسه
...نظام جدید) 1(

 صاحب
 الزمانی ،

-1341مهدی ، 

238076//
9514نشر گل واژه373

 مجموعه طبقه
 بندی شده

 حامی ، فرهاد،
1346-

 کانون378//1664
 فرهنگی

8787



 آموزش حسابان
 آموزش- 1شامل (

 و توضیح مطالب
...

آموزش

 مجموعه طبقه
 بندی شده

 آموزش زیست
 شناسی پیش
 دانشگاهی به

 روش پرسش و
 :پاسخ شامل 

 آموزش سطر به
سطر

 امیری ، شجاع
-1346الدین ، 

238076/373

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10796

 مجموعه طبقه
 بندی شده

 آموزش زیست
 شناسی پیش
 دانشگاهی به

 روش پرسش و
 :پاسخ شامل 

 آموزش سطر به
سطر

 امیری ، شجاع
-1346الدین ، 

238076/373

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10819

 مجموعه طبقه
 بندی شده

 آموزش زیست
 شناسی پیش
 دانشگاهی به

 روش پرسش و
 :پاسخ شامل 

 آموزش سطر به
سطر

 امیری ، شجاع
-1346الدین ، 

238076/373

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10848

 مجموعه طبقه
 بندی شده ادبیا ت

 فارسی

 کانون1664/373 
 فرهنگی
آموزش

9327



 اختصاصی علوم
 انسانی طبقه

...بندی شده 

 مجموعه طبقه
 بندی شده

 امتحانا ت نهایی
 دروس و رشته

 حسابداری شامل
 دروس

 حسابداری سال
سوم

 واحدی ،
-1340جمشید، 

238076/378
 پیام دانش

روز
8577

 مجموعه طبقه
 بندی شده دین و

 سال) 3(زندگی 
 سوم دبیرستان

 پرسش1000
 چهارگزینه ای از

مولفین ،

 جعفری
 ندوشن ، علی

1337d-^

238076//
373

 کانون
 فرهنگی
 :آموزش 

شبقره

8770

 مجموعه طبقه
 بندی شده

 سال) 2(ریاضیا ت 
 :دوم دبیرستان 

 برگزیده ی نکا ت
...مهم درسی 

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10723

 مجموعه طبقه
 بندی شده زمین
 شناسی سال

 پیش- سوم 
 دانشگاهی
 کنکورهای

 سراسری و آزاد
همراه با

 1664/378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10846

10802 کانون378//1664 عالی پور مجموعه طبقه



 بندی شده
(زیست شناسی 

 سال سوم) 2
تجربی

 هریسی ،
-1349مهرداد، 

 فرهنگی
 :آموزش 

همگامان

 مجموعه طبقه
 بندی شده

(زیست شناسی 

 سال سوم) 2
تجربی

 عالی پور
 هریسی ،

-1349مهرداد، 

1664//378

 کانون
 فرهنگی
 وآموزش
همگامان

10815

 مجموعه طبقه
 بندی شده

(زیست شناسی 

 سال سوم) 2
 شامل: تجربی 

 تست از1000
 کنکورهای

 سراسری ، آزاد
و

 امیری ، شجاع
1346- الدین ، 

1664/378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9473

 مجموعه طبقه
 بندی شده

(زیست شناسی 

 سال سوم) 2
 شامل: تجربی 

 تست از1400
 کنکورهای
...سراسری 

 امیری ، شجاع
-1346الدین ، 

1664/378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9472

 مجموعه طبقه
 بندی شده

 زیست شناسی
(پیش دانشگاهی 

 شامل): 2و 1
 پرسش1800

 چهارگزینه ای با

 عالی
 پورهریسی ،

مهرداد،

 کانون238076/373
 فرهنگی
آموزش

11209



پاسخ
 مجموعه طبقه

 بندی شده
 زیست شناسی
(پیش دانشگاهی 

 شامل): 2و 1
 پرسش1800

 چهارگزینه ای با
پاسخ

 عالی
 پورهریسی ،

مهرداد،
238076/373

 کانون
 فرهنگی
آموزش

12124

 مجموعه طبقه
 بندی شده عربی

 نکته ها) 3و 2، 1(
 و روش ها برای

 شامل: کنکور
 آموزش قواعد و

نکا ت

 اکبری ، رضا،
1347-

1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

8848

 مجموعه طبقه
 بندی شده عربی

 نکته ها) 3و 2، 1(
 و روش ها برای

 شامل: کنکور
 آموزش قواعد و

نکا ت

 اکبری ، رضا،
1347-

1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10586

 مجموعه طبقه
 بندی شده عربی

 نکته ها) 3و 2، 1(
 و روش ها برای

 شامل: کنکور
 آموزش قواعد و

نکا ت

 اکبری ، رضا،
1347-

1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10606

 مجموعه طبقه
 بندی شده عربی

 نکته ها) 3و 2، 1(

 اکبری ، رضا،
1347-

 کانون378//1664
 فرهنگی
آموزش

10626



 و روش ها برای
 شامل: کنکور

 آموزش قواعد و
نکا ت

 مجموعه طبقه
 بندی شده عربی
 پایه اختصاصی
 علوم انسانی

 درک 3و2عربی 
 مطلب ترجمه و

تعریب

 1664/378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

8908

 مجموعه طبقه
 بندی شده عربی

 همراه با: 
 برگزیده نکا ت
 :مهم درسی 

 شامل مباحث
،3و 2و 1عربی 

 خاکبازنژاد،
^-1339dسهیل 

1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10584

 مجموعه طبقه
 بندی شده عربی

 همراه با: 
 برگزیده نکا ت
 :مهم درسی 

 شامل مباحث
،3و 2و 1عربی 

 خاکبازنژاد،
^-1339dسهیل 

1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10588

 مجموعه طبقه
 بندی شده فیزیک

 پیش) 2و 1( 
 دانشگاهی

ریاضی

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10783

 مجموعه طبقه
 بندی شده قرابت

 تناسب(معنایی 

 کانون076238/373 
 فرهنگی
آموزش

7165



 معنایی و قرابت
 ویژه ی) مفهومی

 دانش آموزان
رشته های ادبیا ت
 مجموعه طبقه
 بندی شده نکا ت
 و سوال ت آزمون
کارشناسی ارشد

 حاجی جمشیدی
 ،- 1330، فرزین ، 

گردآورنده
1664//378

 پوران
پژوهش

8736

 مجموعه طبقه
 بندی شده

 واژگان زبان
 سال: (3انگلیسی 

 طبقه): سوم 
 ...بندی شده بر

همراه با سوال ت

 یوسف زاده ،
-1333علیرضا، 

1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

8834

 مجموعه طبقه
 بندی شده هشت

 درس هشت
 کتاب اقتصاد

 سال دوم رشته
علوم انسانی

 1664/378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

7121

 مجموعه طبقه
 بندی شده هشت

 درس هشت
 کتاب اقتصاد

 سال دوم رشته
ی علوم انسانی

 1664/378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

7154

 مجموعه طبقه
 بندی شده ی

 زیست شناسی و
 )2(آزمایشگاه 

 سال سوم
تجربی

 عالی پور
 هریسی ،

-1349مهرداد، 

1664//378

 کانون
 فرهنگی
 :آموزش 

همگامان

10802



 مجموعه کامل
 پرسشهای چهار
 گزینه ای شیمی

 همراه با(المپیاد 
 ):پاسخ تشریحی 

 قابل استفاده
برای

 ظاهری ،
-1365علیرضا، 

238/373

 موسسه
 الگوی توسعه

نمونه
8646

 مجموعه کامل و
 طبقه بندی شده
 پژوهش عملیاتی
 رشته مدیریت

)کلیه گرایشها(

 فدوی ، عارفه ،
1331-

821نگاه دانش378//1664

 مجموعه کتاب
 های دوسالنه

"قلم چی "

 حسینی نژاد،
-1319پیروز، 

238076//
373

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10814

 مجموعه کتاب
 های طبقه بندی
شده قلم چی

 
238076//
373

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9507

 مجموعه کتاب
 های طبقه بندی
شده قلم چی

 
238076//
373

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9562

 مجموعه کتاب
 های طبقه بندی
شده قلم چی

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9587

 مجموعه کتابهای
 طبقه بندی شده

قلم چی
 238//373

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9603

 مجموعه کتابهای
 طبقه بندی شده

قلم چی
 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10682

 مجموعه کتاب
 های طبقه بندی
شده قلم چی

 
238076//
373

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10725



 مجموعه کتابهای
 طبقه بندی شده

قلم چی
 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10727

 مجموعه کتاب
 های طبقه بندی
شده قلم چی

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10781

 مجموعه کتاب
 های طبقه بندی
شده قلم چی

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10784

 مجموعه کتابهای
 طبقه بندی شده
کاظم قلم چی

9504گاج378//1664 

 مجموعه کتابهای
 طبقه بندی شده
کاظم قلم چی

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9519

 مجموعه کتابهای
 طبقه بندی شده
کاظم قلم چی

 1664/378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9602

 مجموعه کتابهای
 طبقه بندی شده
کاظم قلم چی

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10723

 مجموعه کتاب
 های طبقه بندی

 شده کنکور
کاظم قلم چی

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9530

 مجموعه کتاب
 های طبقه بندی

 شده کنکور
کاظم قلم چی

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10787

 مجموعه کتاب
 های طبقه بندی
شده ی قلم چی

 عالی پور
 هریسی ،

-1349مهرداد، 

 کانون378//1664
 فرهنگی
 :آموزش 

10802



همگامان
 مجموعه کتابهای

 تاریخ ،(کاردرس 
 جغرافیا، علوم

 اجتماعی ، حرفه
 سال سوم) و فن 

راهنمایی

236076/373غلمپور هاجر
 ژرف

اندیشان
10872

 مجموعه کتاب
 های هوشیار
 ریاضی اول
راهنمایی

 حسین زاده ،
مهری

236076//
373

 نقش
 گستران بهار،

 موسسه
 کیمیای هنر

فارس

6950

 مجموعه ی درس
 و تست های

 طبقه بندی شده
 پایه(عربی جامع 

 شامل): تا کنکور
 ایستگاه های
...درس و نکته 

 رمضانی ، رضا،
1352-

9289همگامان1664/378

 مجموعه ی
 دروس عمومی
 -ادبیا ت فارسی 

 -زبان انگلیسی 

 اندیشه های
1اسلمی 

 اسماعیلی
خیرالله

1664/378
 مدرسان
شریف

10601

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده

 آموزش دین و
 سال) 3(زندگی 

 :سوم دبیرستان 

 آموزش نکا ت
 مهم درسی ،

ترجمه ی

 
238076//
373

 کانون
 فرهنگی
 :آموزش 

شبقره

8769



 مجموعه ی طبقه
 بندی شده

 آموزش زیست
 شناسی و
 )1(آزمایشگاه 

 سال دوم تجربی
 به روش پرسش

شامل: و پاسخ 

 حسینی نژاد،
-1319پیروز، 

238076//
373

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10852

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده

 (آموزش فیزیک 

 پیش) 2و 1
 دانشگاهی

 آموزش: ریاضی 
 کامل مطالب

درسی همراه با

 1664/378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9384

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده ادبیا ت

 فارسی
 اختصاصی علوم

 شامل: انسانی 
 آرایه های ادبی

سال سوم(

 محمدی ،
-1337حسنعلی ، 

1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10647

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده ادبیا ت

 فارسی سال
 های اول و دوم ،
 کنکور کاردانی

 فنی(پیوسته 
حرفه ای و

 غلمی
 کلیشمی ، باقر،

1352-

1664/378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9285

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده

 سال) 2(ریاضیا ت 

 کانون1664/378 
 فرهنگی
آموزش

9386



 دوم دبیرستان
 کنکورهای

 سراسری و آزاد
با پاسخ تشریحی
 مجموعه ی طبقه

 بندی شده
 ریاضیا ت علوم

 انسانی
 تست شامل1300

 تست از1000
 ...کنکورهای 

همراه با

 1664/378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9416

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده

 ریاضیا ت علوم
 :انسانی 

 کنکورهای
 سراسری و آزاد
 همراه با تست

82های کنکور 

 1664/378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9415

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده

 ریاضیا ت گسسته
 کنکورهای

 سراسری و آزاد
 همراه با تست

 با82های کنکور 
پاسخ

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9587

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده زبان
 و ادبیا ت فارسی

 زبان و: کنکور
 ادبیا ت پیش

 کانون1664/378 
 فرهنگی
آموزش

10652



 دانشگاهی ، زبان
و ادبیا ت

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده زمین
 شناسی سال
 سوم ، پیش
 دانشگاهی
 کنکورهای

 سراسری و آزاد
 همراه با تست

های

 صفایی راد،
-1336محمدرضا، 

1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10845

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده

 زیست شناسی و
 )1(آزمایشگاه 

 سال دوم تجربی
 شامل: 

 پرسش1800
چهارگزینه ای

 عالی
 پورهریسی ،

-1349مهرداد، 

238076/373

 همگامان
b^کانون 

 فرهنگی
آموزش

10847

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده شیمی

 کاردانی): 1(
 فنی و(پیوسته 

 کار و- حرفه ای 
 شامل): دانش 

مطالب مهم

 1664/378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9434

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده شیمی

شامل: 3
 پرسش600

 چهارگزینه ای از
 کنکورهای

 سراسری آزاد و

 کانون1664/378 
 فرهنگی
آموزش

9447



مولفان
 مجموعه ی طبقه
 بندی شده عربی

 شامل تست1
 های کنکورهای
 سراسری و آزاد
 با پاسخ تشریحی

...

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10564

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده عربی

3و 2و 1

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10587

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده عربی

 :اختصاصی 

 عربی اختصاصی
 )2و 1( عربی 

 پیش دانشگاهی
انسانی و مباحث

 1664/378

 کانون: 
 فرهنگی
آموزش

8842

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده عربی

 علوم انسانی
 عمومی و(

 نکته) اختصاصی 
 ها و روش ها
 برای کنکور

شامل

 اکبری ، رضا،
1347-

1664/378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9301

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده عربی
 همراه با برگزیده

 ی نکا ت مهم
 شامل: درسی 

 و1مباحث عربی 
3و 2

 خاکبازنژاد،
-1339سهیل، 

1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10561



 مجموعه ی طبقه
 بندی شده عربی
 همراه با برگزیده

 ی نکا ت مهم
 شامل: درسی 

 و1مباحث عربی 
3و 2

 خاکبازنژاد،
 ،- 1339سهیل، 

گردآورنده
1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10589

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده فیزیک

 سال اول) - 1(
دبیرستان

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9530

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده فیزیک

 سال اول) - 1(
دبیرستان

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10787

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده فیزیک

 سال اول) 1(
 :دبیرستان 

 کنکورهای
 سراسری و آزاد

(تا 53سال های (
83

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10787

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده فیزیک

 سال اول) 1(
 :دبیرستان 

 کنکورهای
 سراسری و آزاد

تا57سال های (
86(

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9530

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده فیزیک

 پیش) 2و 1( 

 کانون378//1664 
 فرهنگی
آموزش

10783



 دانشگاهی
 :ریاضی 

 کنکورهای
 سراسری و آزاد

همراه با
 مجموعه ی طبقه
 بندی شده فیزیک

 سال دوم) 2(
 دبیرستان ،
 کنکورهای

 سراسری و
 سال های(آزاد

)"84تا53

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10781

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده

 مثلثا ت کنکورهای
 سراسری و آزاد
با پاسخ تشریحی

 1664/378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9496

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده

 ):2(هندسه 

 برگزیده ی نکا ت
 مهم درسی ،

 تست از220
 کنکورهای

سراسری و

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9519

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده

 ):2(هندسه 

 برگزیده ی نکا ت
 مهم درسی ،

 تست از220
 کنکورهای

 کانون236076/373 
 فرهنگی
آموزش

9506



سراسری و
 مجموعه ی طبقه

 بندی شده ی
 ریاضیا ت علوم
 انسانی شامل
 برگزیده نکا ت

 ...مهم درسی 

تعداد سوال های

 1664/378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9417

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده ی
 شیمی پیش
 :دانشگاهی 

 برگزیده ی نکا ت
 مهم درسی ،

 پرسش1000
چهارگزینه ای از

 1664/378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9432

 مجموعه ی طبقه
 بندی شده ی

 منطبق(مثلثا ت 
 بر آخرین

 تغییرا ت کتاب
 )درسی 

 پرسش400
چهارگزینه ای از

 اشتهاردی ،
-1345محمد، 

1664/378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9495

 مجموعه ی طبقه
بندی عربی

 خاکبازنژاد،
^-1339dسهیل 

1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10584

 مجموعه ی طبقه
بندی عربی

 خاکبازنژاد،
^-1339dسهیل 

1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10588

 مجموعه ی کتاب
 های طبقه بندی
شده قلم چی

 1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

8785



 مجموعه ی
 کتابهای طبقه
 بندی شده قلم

چی

 اکبری ، رضا،
1347-

1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

8848

 مجموعه ی
 کتابهای طبقه
 بندی شده قلم

چی

 اکبری ، رضا،
1347-

1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10586

 مجموعه ی
 کتابهای طبقه
 بندی شده قلم

چی

 اکبری ، رضا،
1347-

1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10606

 مجموعه ی
 کتابهای طبقه
 بندی شده قلم

چی

 اکبری ، رضا،
1347-

1664//378

 کانون
 فرهنگی
آموزش

10626

 محاسبا ت فنی
 ویژه] [دو[2

]کاردانی پیوسته 

 دهقانی ،
1357- علیرضا، 

1664/378
 دیباگران
تهران

9247

 مدار منطقی
 کاردانی به
کارشناسی

 یاری ، بابک ،
1355-

1664/378
 مدرسان
شریف

8690

 مدارهای
 الکتریکی

 کاردانی پیوسته"
"

 پرویز، عبداله
1356d-^

238076//
378

 اندیشه عصر
فارابی

9171

 مدرسه مروج
 :سلمت 

 خودآموز ویژه(
)والدین 

 وزار ت371//80955خالصی ، عباس
 آموزش و
 پرورش ،
 معاونت

 تربیت بدنی
 و تندرستی ،

 دفتر

887



 تحقیقا ت و
توسعه

 مدیریت اجرائی
 :در مدارس 

 چگونه مدیریت و
 رهبری کارکنان
 موجب بهبود

 عملکرد مدارس
می گردد

 برنهام ،- وست 
 ^-1946dجان 

م
1665جهان نو371//201

 مدیریت تولید
 رشته مدیریت(

)بازرگانی 

 کاظمی ، بابک ،
1319-

1750955//
378

 دانشگاه پیام
نور

8740

 مدیریت و
 نوآوری در
مدارس

 صافی ، احمد،
1316-

200955//
371

 سازمان
 انجمن اولیا و

 مربیان
 جمهوری
 اسلمی
ایران

1739

 پرسش: مرآ ت 
 های چهارگزینه

 :ای مرآ ت 

 1دروس عمومی 

اول دبیرستان

076م 432 
238/373

 موسسه
 فرهنگی

 نوآوری های
 آموزشی
مرآ ت

7043

 مرجع کامل
 پرسش های
 چهارگزینه ای
 عربی کنکور
 قابل استفاده

 دانش آموزان و
 داوطلبان کنکور

در کلیه

 خاکبازان ،
-1356مصطفی ، 

1664/378
 الگوی توسعه

نمونه
8852

 مسابقا ت انجمن
 فیزیک دانان

 منتظری شاه
 توری ، تورج ،

 :مبتکران 238076/373

پیشروان

8685



 :2004- 1994کانادا 

 مجموعه سوال ت
 همراه با پاسخ
تشریحی برای

 گردآورنده و
مترجم

 مسابقا ت فیزیک
 دانشگاه بوستون

 -1995امریکا 

 مجموعه2004
 سوال ت همراه با
 پاسخ تشریحی

برای

 منتظری شاه
توری ، تورج

807623//
373

 :مبتکران 

پیشروان
8566

 مسابقا ت فیزیک
 دانشگاه بوستون

 -1995امریکا 

 مجموعه2004
 سوال ت همراه با
 پاسخ تشریحی

برای

 منتظری شاه
توری ، تورج

807623//
373

 :مبتکران 

پیشروان
8684

 مسائل منطقه
 ای ایران با تاکید
بر خلیج فارس

 خدادادی ،
 محمداسماعیل ،

1341-

7828یاقو ت372//55

 مشاوره و برنامه
 ریزی قابل

 استفاده برای
 داوطلبان کلیه

رشته ها

 اخلصمند
 منفرد، علیرضا،

1346-

الف  316
28130/371

 موسسه
 فرهنگی
 آیندگان

نکته1000

7000

 مطالعا ت
 اجتماعی سال
 اول آموزش

...متوسطه 

8867گل واژه238076/373 

 مطالعه
 چهارهزار کتاب
پیش از دبستان

 غلمی ،
-1339یوسف ، 

884لهیجی372//414



 معادل ت
دیفرانسیل

 حاجی جمشیدی
 ،- 1330، فرزین ، 

گردآورنده
1664//378

 پوران
پژوهش

8736

 "معارف اسلمی 

 ویژه" آزمون 30
 دانشجویان

 دانشگاه های
 سراسری و آزاد
 و علمی کاربردی

...

 فراهانی ، علی
-1333اکبر، 

1664/378
 کاوشگران
جوان رایانه

9206

 معلم محبوب ،
 شرایط مقبول ،
 :مدرسه مطلوب 

راهبردهای عملی

 فرهادیان ، رضا،
1327-

1023//371

 موسسه
 فرهنگی

تربیتی توحید
851

معلم موفق
 دهنوی ،

-1340حسین ، 
د  868م 

733/370

 سازمان
 تبلیغا ت

 اسلمی ،
 مرکز چاپ و

نشر

12605

 معلم موفق
)روش تدریس (

 دهنوی ،
-1340حسین ، 

د  868م 
733/370

 سازمان
 تبلیغا ت

 اسلمی ،
 مرکز چاپ و

نشر

12605

 مفاهیم جبر و
 تست: احتمال 

 های مفهومی ،
 روان سازی
 مطالب ،

 سوال ت امتحانی
 هماهنگ

 کشوری ، تست
های

 طاهری تنجانی ،
 محمدتقی ،

1342-

238076/373
 آموزش و
سنجش

9493



 مفاهیم حسابان
سوم ریای فیزیک

 عیسی زاده
نشلی حسین

762380/373
 آموزش و
سنجش

7150

 مفاهیم و
 روشهای آماری

 کتابهای[را، 
 ]:درسی 

 گروه4/359
 تحصیلی اداری
 مالی ، زمینه

خدما ت

 
13794/359

373/ک

 شرکت چاپ
 و نشر
 کتابهای

درسی ایران

9305

 مقدمه ای بر
 نظریه های
یادگیری

370//1523-1934هرگنهان ، 
 فرهنگ
معاصر

1322

 مکاتب فلسفی و
آراء تربیتی

 گوتک ، جرالد
م- 1935لی ، 

1/370

 سازمان
 مطالعه و
 تدوین کتب

 علوم انسانی
 دانشگاهها

)سمت (

7609

مکانیک خودرو
 اکبری ، مناف ،

1352 -، 
گردآورنده

1664//378
 کتابخانه
فرهنگ

8693

 مکانیک خودرو
 دانشگاه(

 )سراسری و آزاد
 )1384 )... -1375

 اکبری ، مناف ،
1352 -، 

گردآورنده
1664//378

 کتابخانه
فرهنگ

8693

 منشور دانش
 پرسش های
 چهارگزینه ای

 طبقه بندی شده
 )2و 1( فیزیک 

پیش دانشگاهی

10774منشور دانش378//1664صوتی وحید

9640 موسسه372//24076 رکنی ، :منشور دانش 



 :چهارم ابتدایی 

 تمرین ریاضی
 طبقه بندی شده

گام نو

-1336ایراندخت ، 
 فرهنگی

منشور دانش

 :منشور دانش 

 راهنمای دروس
 آموزش و تمرین(

 سال سوم) 
...راهنمایی علوم 

 
236076//
373

 موسسه
 فرهنگی

منشور دانش
8762

 منطق و فلسفه
 ی سال سوم

دبیرستان

 نصیری
 کاشانی ، حمید،

1358-

1664/378
 انتشارا ت بین
المللی گاج

9316

 مهار ت های
 استاندارد در
 فعالیت های

 علوم سال سوم
راهنمایی

 حریرفروش ،
-1328زهرا، 

236076/373
 علم و
اندیشه

9654

 مهار ت های
 پشتیبانی
تحصیلی

 محمدی
 روزبهانی ،

-1345کیانوش ، 

281م  354
30/371

3657مبتکران

 مهار ت های
 زندگی سال اول
 دوره ی راهنمایی

تحصیلی

 غیاث فخری ،
-1344عاطفه ، 

غ 92
890955/371

10867هنر آبی

 مهار ت های
 :ورزشی پایه 

 فعالیت های
 حرکتی مناسب

 تا8برای کودکان 
ساله10

 
044م  858

م 86/372
3586مدرسه

 میکروب شناسی
 و ویروس
شناسی

 1664//378
 نسل: ارجمند

فردا
10829



 نخستین مرجع
 اصطلحا ت بین
 المللی برنامه

درسی

 قورچیان ،
 نادرقلی
1330d-^

001//375
 محمدعلی

فرنیا
741

ف 248مشکرائی محمدنصیری ، حسن
955380/371

 سازمان
 بسیج

دانشجویی
12003

 نظریه های
یادگیری

370//1523-1934هرگنهان ، 
 فرهنگ
معاصر

1322

 نقد و خلقیت در
تفکر

 شریعتمداری ،
-1302علی ، 

152//370

 موسسه
 فرهنگی
 دانش و
 اندیشه
معاصر

5790

 نقش آموزش و
 پرورش در

فرهنگ عمومی

 شعاری نژاد،
-1304علی اکبر، 

1//370

 موسسه
 فرهنگ و

دانش
836

 نقش فعالیتهای
 فو ق برنامه در
تربیت نوجوانان

 شعاری نژاد،
-1304علی اکبر، 

1480اطلعا ت371//89

 نقش والدین در
آموزش کودکان

2768رسش192/371استرن ، جولیان

 نقشه کشی
 رسم(صنعتی 

)فنی 

 کمال الدین
میرزنده دل

1664/378
 مدرسان
شریف

10618

 نکا ت کلیدی و
 شرح کامل
)3(قواعد عربی

 قجری ،
-1358فاطمه ، 

1750955/
378

 آینده
 سازان ،
شهرآب

9175

 نگاهی کوتاه به
 روانشناسی

 مقاطع(نوجوانان 
 راهنمایی و

 محمدی
 روزبهانی ،

-1345کیانوش ، 

281م  354
30/371

5199مبتکران



)دبیرستان 

 :نمایش خل ق 

 قصه گویی و
 تئاترهای کودکان

و نوجوانان

 آقاعباسی ،
^-1331dیدالله 

66044//372

 :نشر قطره 

 دانشگاه
 شهید باهنر

)کرمان (

827

 نمونه سوال ت
 امتحان نهایی

 سال سوم رشته
)1389سال (تجربی

 762380/373
 علوی

فرهیخته
7144

 نمونه سوال ت
 امتحان نهایی

 سال سوم رشته
 علوم تجربی

)1390سال(

 762380/373
 علوی

فرهیخته
7143

 نمونه سوال ت
 هماهنگ سال

 سوم دبیرستان
 رشته تجربی

)کشوری (

10583مگستان238076/373 

 نمونه سوال های
 ریاضی امتحان
 های ورودی

 دبیرستان های
 تیزهوشان ،
 غیرانتفاعی و
330نمونه مردمی 

 داودی ، خسرو،
1349-

9632علوم نوین236076/373

 نمونه سوال های
 ریاضی امتحان
 های ورودی

 دبیرستان های
 تیزهوشان ،
 غیرانتفاعی و
330نمونه مردمی 

 داودی ، خسرو،
1349-

9663علوم نوین236076/373



نور هندسی
 عربشاهی ،

-1327علیرضا، 
9374راه اندیشه1664/378

نور هندسی
 عربشاهی ،

-1327علیرضا، 
10692راه اندیشه378//1664

نهج البلغه
 محمدی ،
منصور

238076//
10912محراب قلم373

 ولیت فقیه ، یا،
 حکومت اسلمی

)ره (امام خمینی 

 955//374

 موسسه
 تنظیم

 ونشرآثارامام
خمینی

2684

 :هد استار ت 

 استیودنت ،ز
بیگینر: بوک 

740اشتیا ق372//6بیون ، براینی

 همراه علوی
ادبیا ت عمومی/

 1664/378
 علوی

فرهیخته
10578

 همراه علوی
ادبیا ت عمومی/

 1664/378
 علوی

فرهیخته
10654

9504گاج378//1664 1((هندسه 

)1(هندسه 

 اورازانی
 شجاعی ، نوید،

1354-

9512فرهنگ سبز236076/373

 سال) 1(هندسه 
 دوم آموزش

 متوسطه رشته
 علوم تجربی ،
ریاضی فیزیک

 محمدکریمی ،
-1362محسن ، 

11181گل واژه238076/373

378//1664 2((هندسه 

 کانون
 فرهنگی
آموزش

9519

)2(هندسه 
 علیرضا شریف

خطیبی
238076/373

 انتشارا ت: 
 بین المللی

گاج
9526



2((هندسه 
 ابوالقاسمی ،

^-1354dفرهاد 
1664//378

 :مبتکران 

 اندیشه
سازان

9529

 سال 2هندسه 
سوم دبیرستان

9504گاج378//1664 

 نظام) 2(هندسه 
 جدید با پاسخ

 شامل: تشریحی 
 سوال ت امتحانی
 سالهای گذشته
 به صور ت فصل

...به فصل 

 صاحب
 الزمانی ،

-1341مهدی ، 

238076//
9514نشر گل واژه373

 هندسه تحلیلی
 هندسه: کنکور 

 تحلیلی و جبر
خطی

 شریف خطیبی ،
-1356علیرضا، 

11147قلم علم1664/378

 هندسه تحلیلی و
جبر خطی

 منصف شکری ،
1354- علی ، 

236076/373
 انتشارا ت بین
المللی گاج

9503

 هندسه تحلیلی و
جبرخطی

 کشاورزی ،
 عنایت الله

1351d-^

236076/373
 انتشارا ت بین
المللی گاج

9505

 هندسه تحلیلی و
جبر خطی

 حاجی زاده ،
^-1351dنادر 

238076//
9518خوشخوان373

 هندسه تحلیلی و
 جبر خطی

اندیشه سازان

 نونهال ، رضا،
1346-

238076//
373

 اندیشه
سازان

9523

 هندسه تحلیلی و
 جبر خطی دوره

 ی پیش
دانشگاهی

 طاهری ،
 محمدتقی ،

1340-

9499گل واژه: 238076/373

 هندسه تحلیلی و
 جبر خطی شامل

 شعاعی ،
 محمدطاهر،

1345-

11178پیشروان1664/378



 سوال ت کنکور: 
 سراسری و آزاد

 سال های
 الی1375

 هندسه1387
تحلیلی

 هنر خوب ماندن
 آموزش مهار ت: (

 حل تعارض های
 اخلقی برای
)دانش آموزان 

 فلح ، رستم ،
1340-

10955/378

 موسسه
 فرهنگی دین
پژوهی بشرا

7556

 :هنر معلمی 

 روشهای کاربردی
 در پرورش
شخصیت

 فرهادیان ، رضا،
1327-

1023//371
 رضا

فرهادیان
1808

 هنر نقاشی در
ابتدایی

//0440955ذبیحی ، فاطمه
1748عابد372

 هیاهو در دنیای
سکو ت

پ227هـ پاکزاد، محمود
9113/371

 کانون
 کروللهای

 روابط: ایران 
 عمومی و

 ارشاد وزار ت
نفت

5033

 یادگیری- یاددهی 
 جامع دیکته ی

 کتاب های
 فارسی چهارم

دبستان

 صفارپور،
 عبدالرحمان ،

1321-

076/372

 موسسه
 رزمندگان

اسلم
10967

 یادگیری- یاددهی 
 دیکته ی کتاب

 های فارسی اول
دبستان

 صادقی تهرانی ،
-1351پرگل ، 

076/372

 موسسه
 علمی

رزمندگان
11027

10970 موسسه076/372 صفارپور، یادگیری- یاددهی 



 دیکته ی کتاب
 های فارسی
پنجم دبستان

 عبدالرحمن ،
1321-

 خدما ت
 علمی و
 آموزشی
 رزمندگان

اسلم

 یادگیری- یاددهی 
 دیکته ی کتاب
 های فارسی
پنجم دبستان

 صفارپور،
 عبدالرحمن ،

1321-

076/372

 موسسه
 خدما ت
 علمی و
 آموزشی
 رزمندگان

اسلم

10972

 یادگیری- یاددهی 
 دیکته ی کتاب

 های فارسی دوم
دبستان

 صفاپور،
 عبدالرحمان ،

1321-

076/372

 موسسه
 علمی

رزمندگان
9730

 یادگیری- یاددهی 
 دیکته ی کتاب
 های فارسی
سوم دبستان

 صفارپور،
 عبدالرحمن ،

1321-

076/372

 موسسه
 علمی

رزمندگان
9725

 یادگیری
 الکترونیکی در
 قرن بیست و

 مبانی: یکم 
نظری و علمی

 گریسون ، رندی
1945d -^م

00285//378

 موسسه
 انتشاراتی

علوم و فنون
855

 یادگیری
 الکترونیکی در
 قرن بیست و

 مبانی: یکم 
نظری و علمی

 گریسون ، رندی
1945- ، م 

گ 396
00285/378

 موسسه
 انتشاراتی

علوم و فنون
8720

 :یادگیری خل ق 

 درک خلقانه و به
 خاطرسپاری

 همیشگی تمامی

 شجری ، فتح
-1335الله ، 

 انجمن قلم371//30281
ایران

7330



مطالب
 یادگیری زندگی

 برنامه ی: سالم 
 درسی پیش

 گیری از اعتیاد
بارویکرد تلفیقی

 ملکی ، حسن ،
1333-

1580مدرسه784/371


