
عنوان كتابنوع كتابانتشاراتعنوان درسرشتهپايهمقطع
زيستتستخيلي سبززيستتجربيدومدبيرستان
زيست 1پرسمان(مشكي)گاجزيستتجربيدومدبيرستان
زيست1 سال دوم 8000ميكرو طبقه بنديگاجزيستتجربيدومدبيرستان
زيست 1تستالگوزيستتجربيدومدبيرستان
رياضي 2پرسمان(مشكي)گاجرياضيرياضي و تجربيدومدبيرستان
فيزيككار(قرمز)گاجفيزيكرياضي و تجربيدومدبيرستان
شيمي 2 تك جلديتستمبتكرانشيميرياضي و تجربيدومدبيرستان
فيزيك 2پرسمان(مشكي)گاجفيزيكرياضي و تجربيدومدبيرستان
شيمي2ميكرو طبقه بنديگاجشيميرياضي و تجربيدومدبيرستان
عربي 2 عموميمحوريگاجعربيرياضي و تجربيدومدبيرستان
عربي 2پرسمان(مشكي)گاجعربيرياضي و تجربيدومدبيرستان
شيميكار(قرمز)گاجشيميرياضي و تجربيدومدبيرستان
هندسه 1پرسمان(مشكي)گاجهندسهرياضي و تجربيدومدبيرستان
عربيكار(قرمز)گاجعربيرياضي و تجربيدومدبيرستان
فيزيك 2سير تا پيازگاجفيزيكرياضي و تجربيدومدبيرستان
شيمي 2 تكميليآموزشمبتكرانشيميرياضي و تجربيدومدبيرستان
شيمي 2سير تا پيازگاجشيميرياضي و تجربيدومدبيرستان
فيزيك 2تستالگوفيزيكرياضي و تجربيدومدبيرستان
هندسه 2سواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)هندسهرياضي و تجربيدومدبيرستان
رياضي 2 انصارتيزهوشانمبتكرانرياضيرياضي و تجربيدومدبيرستان
فيزيك 2آموزشالگوفيزيكرياضي و تجربيدومدبيرستان
فيزيك 2 محمودزادهآموزش(+ تست)مبتكرانفيزيكرياضي و تجربيدومدبيرستان
شيمي2كتاب كارخيلي سبزشيميرياضي و تجربيدومدبيرستان
عربي 2 انسانيمحوريگاجعربيعلوم انسانيدومدبيرستان
آمار و مدلسازيپرسمان(مشكي)گاجآمارعلوم انسانيدومدبيرستان
جغرافياي عموميپرسمان(مشكي)گاججغرافيعلوم انسانيدومدبيرستان
ادبيات 2محوريگاجزبان و ادبيات فارسيعموميدومدبيرستان
رياضي2ميكرو طبقه بنديگاجرياضيعموميدومدبيرستان
رياضيكار(قرمز)گاجرياضيعموميدومدبيرستان
زبان فارسي 2سير تا پيازگاجزبان و ادبيات فارسيعموميدومدبيرستان
زبانكار(قرمز)گاجانگليسيعموميدومدبيرستان
زبان 2پرسمان(مشكي)گاجانگليسيعموميدومدبيرستان
دين و زندگي 2پرسمان(مشكي)گاجدين وزندگيعموميدومدبيرستان
زبان فارسي 2پرسمان(مشكي)گاجزبان و ادبيات فارسيعموميدومدبيرستان
فيل شيمي 2جمع بنديمبتكرانشيميعموميدومدبيرستان
ادبيات 2پرسمان(مشكي)گاجزبان و ادبيات فارسيعموميدومدبيرستان
ادبيات 2سواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)زبان و ادبيات فارسيعموميدومدبيرستان
زبان 2سير تا پيازگاجانگليسيعموميدومدبيرستان
زبان فارسي 2سواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)زبان و ادبيات فارسيعموميدومدبيرستان
زبان 2سواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)انگليسيعموميدومدبيرستان
رياضي 2سير تا پيازگاجرياضيعموميدومدبيرستان
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رياضي3ميكرو طبقه بنديگاجرياضيتجربيسومدبيرستان
زبان فارسي 3سير تا پيازگاجزبان و ادبيات فارسيتجربيسومدبيرستان
زيستتستخيلي سبززيستتجربيسومدبيرستان
رياضي 3پرسمان(مشكي)گاجرياضيتجربيسومدبيرستان
فيزيككار(قرمز)گاجفيزيكتجربيسومدبيرستان
زيست 2پرسمان(مشكي)گاجزيستتجربيسومدبيرستان
زبان فارسي 3سواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)زبان و ادبيات فارسيتجربيسومدبيرستان
فيزيك 3پرسمان(مشكي)گاجفيزيكتجربيسومدبيرستان
رياضي 3سير تا پيازگاجرياضيتجربيسومدبيرستان
ادبيات 3پرسمان(مشكي)گاجزبان و ادبيات فارسيتجربيسومدبيرستان
رياضي 3سواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)رياضيتجربيسومدبيرستان
زيست 2سواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)زيستتجربيسومدبيرستان
فيزيك 3سواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)فيزيكتجربيسومدبيرستان
زيست 2تستالگوزيستتجربيسومدبيرستان
فيزيك 3سير تا پيازگاجفيزيكتجربيسومدبيرستان
زيست 2ميكرو طبقه بنديگاجزيستتجربيسومدبيرستان
زمين شناسيسواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)زمين شناسيتجربيسومدبيرستان
زمين 3پرسمان(مشكي)گاجزمين شناسيتجربيسومدبيرستان
زيست 2سواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)زيستتجربيسومدبيرستان
فيزيك 3سواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)فيزيكتجربيسومدبيرستان
فيزيككار(قرمز)گاجفيزيكرياضيسومدبيرستان
سوال و جواب امتحانيگاجحسابانرياضيسومدبيرستان حسابانپرسمان(مشكي)
هندسه2ميكرو طبقه بنديگاجهندسهرياضيسومدبيرستان
جبر و احتمالپرسمان(مشكي)گاججبر و احتمالرياضيسومدبيرستان
هندسه 2پرسمان(مشكي)گاجهندسهرياضيسومدبيرستان
فيزيك 3پرسمان(مشكي)گاجفيزيكرياضيسومدبيرستان
فيزيك 3سواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)فيزيكرياضيسومدبيرستان
جبر و احتمالسواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)جبر و احتمالرياضيسومدبيرستان
حسابانسواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)حسابانرياضيسومدبيرستان
فيزيك 3سير تا پيازگاجفيزيكرياضيسومدبيرستان
حسابانكار(قرمز)گاجحسابانرياضيسومدبيرستان
حسابانسير تا پيازگاجحسابانرياضيسومدبيرستان
ادبيات عمومي 3محوريگاجزبان و ادبيات فارسيرياضي و تجربيسومدبيرستان
عربي عمومي 3محوريگاجعربيرياضي و تجربيسومدبيرستان
فيل شيمي 3جمع بنديمبتكرانشيميرياضي و تجربيسومدبيرستان
شيمي 3 محوريپرسمان(مشكي)گاجشيميرياضي و تجربيسومدبيرستان
شيمي 3پرسمان(مشكي)گاجشيميرياضي و تجربيسومدبيرستان
عربي 3 عموميپرسمان(مشكي)گاجعربيرياضي و تجربيسومدبيرستان
شيمي3ميكرو طبقه بنديگاجشيميرياضي و تجربيسومدبيرستان
شيميكار(قرمز)گاجشيميرياضي و تجربيسومدبيرستان
زبان فارسي 3 عموميپرسمان(مشكي)گاجزبان و ادبيات فارسيرياضي و تجربيسومدبيرستان
عربي 3 عموميسواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)عربيرياضي و تجربيسومدبيرستان
شيمي 3 زردتستخيلي سبزشيميرياضي و تجربيسومدبيرستان
ادبيات 3 عموميسواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)زبان و ادبيات فارسيرياضي و تجربيسومدبيرستان
شيمي 3سواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)شيميرياضي و تجربيسومدبيرستان
عربيكار(قرمز)گاجعربيرياضي و تجربيسومدبيرستان
شيمي 3 تكميليآموزشمبتكرانشيميرياضي و تجربيسومدبيرستان
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شيمي 3 محوريسير تا پيازگاجشيميرياضي و تجربيسومدبيرستان
عربي3كارآبرنگعربيرياضي و تجربيسومدبيرستان
فيزيك 3تستالگوفيزيكرياضي و تجربيسومدبيرستان
ادبيات 3 انسانيسير تا پيازگاجزبان و ادبيات فارسيعلوم انسانيسومدبيرستان
عربي اختصاصي انساني 3محوريگاجعربيعلوم انسانيسومدبيرستان
فلسفه و منطقپرسمان(مشكي)گاجفلسفه و منطقعلوم انسانيسومدبيرستان
زبان فارسي 3سواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)زبان و ادبيات فارسيعلوم انسانيسومدبيرستان
رياضي 3پرسمان(مشكي)گاجرياضيعلوم انسانيسومدبيرستان
ادبيات 3سواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)زبان و ادبيات فارسيعلوم انسانيسومدبيرستان
فلسفه و منطقسواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)فلسفه و منطقعلوم انسانيسومدبيرستان
عربي 3پرسمان(مشكي)گاجعربيعلوم انسانيسومدبيرستان
عربي 3سواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)عربيعلوم انسانيسومدبيرستان
آرايه هاي ادبيسواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)زبان و ادبيات فارسيعلوم انسانيسومدبيرستان
زبان فارسي 3سير تا پيازگاجزبان و ادبيات فارسيعلوم انسانيسومدبيرستان
رياضي 3سواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)رياضيعلوم انسانيسومدبيرستان
تاريخ ايران و جهان 2سواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)تاريخعلوم انسانيسومدبيرستان
زبان 3پرسمان(مشكي)گاجانگليسيعموميسومدبيرستان
زبان 3سواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)انگليسيعموميسومدبيرستان
دين و زندگي 3پرسمان(مشكي)گاجدين وزندگيعموميسومدبيرستان
دين و زندگي 3سواالت امتحاني با جوابقاصدك(منتشران)دين وزندگيعموميسومدبيرستان
زبانكار(قرمز)گاجانگليسيعموميسومدبيرستان
3 مبتكران تست(واجب)مبتكرانشيميعموميسومدبيرستان شيمي3شيمي
+پاسخ تشريحي)مبتكرانانگليسيعموميسومدبيرستان زبان 3كنكوري(تست
زبان 3سير تا پيازگاجانگليسيعموميسومدبيرستان

موسسه تتا

خ انقالب- خ لبافي نژاد- پالك 178- تلفن: 66976713


