
 نام کتاب نام نويسنده نوع کتاب
 کلمه قصار ۵۶۵  فاطمه پور هاشمی  عمومی

 زنم از نو حرف می فريدون مشيری  شعر

 اصولی ساده برای موفقيت الکس الچ  عمومی

 های کهن افسانه  محمد دوستی داستان

 زمين های مغرب افسانه  محمد دوستی داستان

 های ملل افسانه  محمد دوستی داستان

 امام هادی گروه حديث پژوهشکده باقر العلوم  مذهبی

 آيين همسرداری دوروتی کارنگی  عمومی

 بادبادک باز  خالد حسينی رمان

 ...)جلد دوم، سرگذشت ناهيد و (باغ مارشال  حسن کريم پور رمان

 )خاطرت خسروجلد اول، ( باغ مارشال حسن کريم پور رمان

 بامداد خمار فتانه حاج سيد جوادی رمان

 )دو زبانه(بوی گل يخ فريدون مشيری  شعر

 ماجراهای کاپيتان هاتراس –شمال    به سوی ژولورن  رمان

 پاييز پدرساالر گابريل گارسيا مارکز رمان

 پدر و پسر  هريسون جی آّر  هری اچ  عمومی

 پدر و دختر  هريسون جی آّر  هری اچ  عمومی

 در کالم معصومين) ع(پرتوی از فضائل حضرت فاطمه زهرا  محمد نژاد  مير علی  مذهبی

 پيامبر جبران خليل جبران ادبيات

 تاريخ طبری بلعمی  بلعمی  ابو علی -محمد طبری  تاريخی

 تاريخ مشروطه ايران احمد کسروی  تاريخی

 آذربايجانتاريخ هجده ساله  احمد کسروی  تاريخی

 تذکره االولياٴ  عطار نيشابوری ادبيات

  های مالی تراکنش گروه آشنا  عمومی

  تحليل رفتار متقابل -  تجربی  تأملی در روانشناسی ون جونز/ يان استورت   عمومی

 ) جلد هشتم(تفسير نمونه  ناصر مکارم شيرازی  مذهبی

 ليست کتابهای کتابخانه فراست ليورپول



 تمدن ايران و مشرق زمين ويل دورانت  تاريخی

 تحّوالت اقتصاد سياسی -تکنولوژی، فرهنگ و رقابت پذيری   مايکل تاللی، کريس فراندز، راجز توتز  عمومی

 تنگسير صادق چوبک رمان

 جاودانه ها امير مصلحت  عمومی

 جزيره سرگردانی سيمين دانشور رمان

 چهار اثر از فلورانس اسکاول شين خوشدل  ترجمهٴ گيتی   عمومی

 های حيوانات ازقران مجيد، ايران و جهان قصه -خروس پيشگو  الدين ميرخلف جمالسيد   داستان

 در ميقات  خسی جالل آل احمد سفر نامه

 خلوتکده ژان پل سارتر  فلسفی

  خلوتگاه آرزوها دانيل استيل رمان

 دمد خورشيد همچنان می ارنست همينگوی رمان

 به ياد ماندنیداستانهای دلنشين و   هوشنگ اشترانی داستان

 در خلوت خواب فتانه حاج سيد جوادی رمان

 در جستجوی زرتشت    تاريخی

 دولت الکترونيک و امکان سنجی استقرار آن در ايران دکتر محمد باقر نوبخت، حميد باقری  عمومی

)  شعر سايه. ا .ه   در زالل شعر (

 دريا روندگان  عباس معروفی رمان

 بابا طاهر عريانهای  دو بيتی    شعر

 دو قرن سکوت احمد محمود تاريخی

 ديدار احمد محمود رمان

 ، پسانو گرايی، نظريه انتقادی شناسی تاويل الملل ديدگاههای جديد در روابط بين  وحيد بزرگی  عمومی

 ديوان پروين اعتصامی    شعر

 ديوان حافظ    شعر

 )انگليسی -فارسی ( -رباعيات حکيم امر خيام     شعر

 زرتشت، کوروش و حقوق بشر مسعود متواضع  عمومی

 زمين سوخته احمد محمود رمان

 
 

 



 جلد اول -زمين نو آباد   ميخائيل شولوخف رمان

 جلد دوم -زمين نو آباد   ميخائيل شولوخف رمان

 مردان مريخی به سردی يخ -زنان ونوسی در آتش خشم  جان گری  عمومی

 )االمال  برگزيده منتهی) (ع(امام حسين   زندگی حاج شيخ عباس قمی محدث کبير  مذهبی

 ساربان سرگردان سيمين دانشور رمان

 )آموزش خط(سری خط   هللا اسدی حجت: خطاط  عمومی

 سلوک محمود دولت آبادی رمان

فرامرز بن خداد بن عبدهللا الکاتب االرجانی          داستان
 عيارسمک  )به روايت مهدی مرعشی(

 )۳شعر زمان ما (سهراب سپهری  محمد حقوقی  شعر

 سواحلی مهدی اخوان ثالث  شعر

 سووشون سيمين دانشور رمان

 شازده کوچولو آنتوان دوسنت اگزوپه ری داستان

 شاعران معاصر ايران فاطمه پورهاشمی  عمومی

 ۱شعر زمان ما  احمد شاملو  شعر

  سنگیشيرهای   )شباهنگ(حسن رضوی   شعر

  صد سال تنهايی گابريل گارسيا مارکز رمان

 به لطافت باران  عشقی ) کافی (نسرين قديری   رمان

 عارفانه ها امير مصلحت  عمومی

 فالنامه حافظ سيد ابوالقاسم محمودی  شعر

 سرگذشت
به روايت ابو تراب (المويدی الدهستانی 

 )نبود  بود و يکی  يکی(فرج بعد از شدت  )خسروی

 فارسی -فرهنگ انگليسی     عمومی

  عمومی
 

 انگليسی - فارسی  فرهنگ

 قران و اسرار آفرينش  جعفر سبحانی   مذهبی

 )۴شعر زمان ما (فروغ فرخزاد  محمد حقوقی  شعر

 از سرزمين کهن  هايی قصه   محمد دوستی داستان

  قلب طاليی   زهرا اسدی  رمان



 ها قوانين نوين اقتصادی در عصر شبکه    کوين کلی   عمومی

 کليات سعدی    شعر

 )جلد اول تا چهارم(کليدر آبادی دولت محمود رمان

 کوير  شريعتی  علی  مذهبی

 گزينه اشعار قيصر امين پور    شعر

 مادر و پسر  هريسون جی آر  هری اچ  عمومی

 مادر و دختر  هريسون جی آّر  هری اچ  عمومی

  شعر
 ماه تمام من مريم حيدرزاده

  شعر
 من او ندارم مريم حيدرزاده

 توانستی کاش   می فريدون مشيری  شعر

  های عاشقانه نامه جبران خليل جبران  شعر

 شدن  موشکافانه به پديده جهانی  نگاهی آرت شولت  عمومی

 نون و القلم جالل آل احمد داستان

 هزار خورشيد تابان  خالد حسينی رمان

 هشت کتاب  سهراب سپهری  شعر

 هنر ايران در روزگار اسالمی دکتر زکی محمد حسن  عمومی

 نفرات  ياد بعضی  سيمين بهبهانی  شعر

 يا تو يا هيچکس مريم حيدرزاده   شعر

 

 

 نرم افزارها
 نصرت -آموزش زبان اسپانيايی 
 نصرت -آموزش زبان ايتاليايی 

 نصرت -آموزش زبان آلمانی 
 نصرت -  آموزش زبان چينی
 نصرت -  آموزش زبان عربی

 آموزش زبان فارسی
 نصرت -آموزش زبان فارسی 

 )شعر و سرود، کارتون، آموزش کاردستی(شادونه 

 طراحی وب سايت
 قران کامل عبدالباسط



 مفاتيح

  


