
  لوح فشرده) كتاب +بسته كتاب ( -رشته انساني –دبيرستان  چهارم -بسته آموزشي

 تعداد محتويات

 15 كتاب

 لوح فشرده
  حلقه شامل: 1

 نرم افزار پيام

 كتاب

 سال چاپ عنوان

 92چاپ  نگاهي تازه به قرابت معنايي در كنكور سراسري

 92چاپ  آموزش و آزمون ادبيات اختصاصي انساني

 91چاپ ي انساني) آموزش وآزمون جغرافيا دوم وسوم وچهارم دبيرستان (رشته

 92چاپ  ) انساني ي رشته آموزش وآزمون علوم اجتماعي وجامعه شناسي (

 93چاپ  پيام آيات جامع

 93چاپ  انساني) ي رشته آموزش وآزمون منطق و فلسفه سوم وچهارم دبيرستان (

 92چاپ  ادبيات عمومي (پيش دانشگاهي)آينه ي تمام نماي زبان و 

 93چاپ  عربي به زبان ساده

 93چاپ جلد اول (واژگان،اصطالحات و درك مطلب) -كتاب جامع كنكور تخصصي زبان 

 93چاپ  جلد دوم (گرامر كاربردي) -كتاب جامع كنكور تخصصي زبان 

 92چاپ  پرسش هاي چهارگزينه اي تاليفي روانشناسي

 92چاپ چهارگزينه اي تاليفي علوم اجتماعي و جامعه شناسيپرسش هاي 

 92چاپ  پرسش هاي چهارگزينه اي تاليفي رياضي انساني

 93چاپ  هاي زبان انگليسي كنكور گنجينه آزمون

 93چاپ  ) ويژه پيش دانشگاهي1دين و زندگي جامع كنكور جلد (
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 92چاپ  نگاهي تازه به قرابت معنايي در كنكور سراسري

 92چاپ  آموزش و آزمون ادبيات اختصاصي انساني 

 92چاپ  عربي به زبان ساده

 92چاپ  (رشته انساني)آموزش وآزمون تاريخ دوم وسوم وچهارم دبيرستان  

 92چاپ  (رشته انساني)رافيا دوم وسوم وچهارم دبيرستان آموزش وآزمون جغ

 92چاپ  (رشته انساني)آموزش وآزمون علوم اجتماعي وجامعه شناسي  

 92چاپ  آموزش وآزمون رياضي انساني ( جامع )  

 92چاپ  (رشته انساني)آموزش وآزمون منطق و فلسفه سوم وچهارم دبيرستان 

 92چاپ  آينه ي تمام نماي زبان و ادبيات عمومي (پيش دانشگاهي) 

 92چاپ  (واژگان،اصطالحات و درك مطلب)كتاب جامع كنكور تخصصي زبان جلد اول  

 92چاپ  جلد دوم (گرامر كاربردي) -كتاب جامع كنكور تخصصي زبان  

 92چاپ  پرسش هاي چهارگزينه اي تاليفي روانشناسي

 92چاپ پرسش هاي چهارگزينه اي تاليفي علوم اجتماعي و جامعه شناسي

 92چاپ  پرسش هاي چهارگزينه اي تاليفي رياضي انساني

 92چاپ  هاي زبان انگليسي كنكور گنجينه آزمون 

 

 


