
نسخهسالنویسندهعنوانردیف

1P roblem-oriented medical diagnosis
F riedman, H .

Harold
 نسخه19871

2
mathematical E lements  For Computer 

Graphics
Rogers , David F.1نسخه 

3Modern Pharmacology and TherapeuticsDasgupta , N. K.19801نسخه 

4Consepts  and CommentsAckert, Patricia19861نسخه 

5Laboratory Immunology and S erologyBryant, Neville J.19791نسخه 

6General UrologyTanagho, Emil A.19881نسخه 

7S harpening of Cutting ToolsTravnichev, Yu19841نسخه 

 نسخه1مجمع علمی فرهنگی مجدسی دی مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد حقوق بین الملل8

 نسخه1اداره کل امور ایثارگراننرم افزار چندرسانه ای بی سنگران9

 نسخه13851ابراهیم بای سالمی، ابراهیم مهارت چهارم، پنجم و ششمITمهارت های فناوری اطالعات 10

 نسخه13851حسن زاده، قاسمMS Power Point 2003ارائه مطالب 11

 نسخه13741نورتن، پیترMS-DOS 6.22کتاب آموزشی 12

 نسخه13861مصالیی، علیجمعیت و تنظیم خانواده13

 نسخه13851حسن زاده، قاسمWindows XPخودآموز سیستم عامل 14

 نسخه13841موسوی، علی سطج یکICDL-XPگواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر 15

 نسخه13701هالیدی، دیویدشاره ها، امواج، حرارت: فیزیک جلد دوم16

 نسخه13851جاللی، علی اکبرWORDبرنامه : آموزش کامپیوتر برای نوجوانان17

 نسخه13851تیغ بر، آرش و آموزش اینترنتXPنصب ویندوز 18

 نسخه13841نانگیر، محمدرضاصفحه گسترده: مهارت چهارم19

 نسخه13841حسن زاده، قاسم سطح اولICDLگواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر 20

 نسخه13781لسانی، حسینآموزش نوین زبان روسی21

 نسخه13771عرفانی، محمودحقوق تجارت22

 نسخه13861شهیدی، محمدرضاآموزش قرائت قرآن کریم با تجدید نظر و اضافات23

 نسخه13851حسن زاده، قاسمMS Word 2003: گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر واژه پرداز24

 نسخه13851حسن زاده، قاسمExcel 2003خودآموز 25

 نسخه13811باختر، احمدمجموعه سواالت چهارگزینه ای حقوق مدنی26

 نسخه13841موسوی، علی سطح دوICDL-XPگواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر 27

 نسخه13851حسن زاده، قاسمMS Access 2003گواهینامه بین المللی بانک اطالعاتی 28

 نسخه13851حسن زاده، قاسمITمفاهیم پایه فن آوری اطالعات 29

 نسخه13781پری، گریگ روز21 در 6آموزش ویژوال بیسیک 30

 نسخه13831صبری، نورمحمدآزمون کارآموزی وکالت31

 نسخه13891حسینی، مجتبیجمعیت و تنظیم خانواده32

 نسخه13871لقمان، حوراگلچین ادبیات فارسی33

 نسخه13801رحمانی، فرزاد2000اکسس 34

(1394بهمن ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای عدنان زعفرانی  



 نسخه1ورن، ژولزیرزمین اژدها35

 نسخه13631قاسمی، مسعوداستخوانشناسی36

 نسخه13671شهبازی، پرویز2 و 1ج --- بیوشیمی عمومی 37

 نسخه13781اجتماعی زنان- شورای فرهنگی مجموعه مقاالت همایش زن و سینما: نمای آبگینه38

 نسخه13641لطفی، جمشیدنشانه شناسی بیماری های مغز و اعصاب39

 نسخه1کیهانیان، محمدصادقبیماری های کبد و مجاری صفراوی40

 نسخه13791ساعی، احمدمسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم41

 نسخه13611سارتر، ژان پلاگزیستانسیالیسم و اصالت بشر42

 نسخه13631.سودو، مزمین شناسی برای همه43

 نسخه13831دوانی، غالمحسینمجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی44

 نسخه13561احتشامی، منوچهرپیشگامان اخترشناسی45

 نسخه13631کالدون، تایلورسران و سالطین46

 نسخه13501.سی. اسپنسر، جیمقدمه ای از پالستیسیته47

 نسخه13711.هـ. کالین باوم، نانجمن شاعران مرده، 48

 نسخه13711بیضایی، بهراممسافران49

 نسخه1.بی. کرماک، امسنگها را بشناسیم50

 نسخه13661گالبرایت، جان کنتکالبدشناسی قدرت51

 نسخه13831رهبر، محمدتقیاخالق و آداب در حج و زیارت52

 نسخه13861مرکز مطالعات و تحقیقات حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزیفرصت ها، فراغت ها و چالش ها: خانواده53

 نسخه13851مصباح یزدی، محمدتقیآذرخش کربال54

 نسخه13871کریمی، فاطمهپلی به سوی ملکوت55

 نسخه13861وحیدخراسانی، حسیندر آستانه مصیبت عظمی شهادت صدیقه کبری علیهاالسالم56

 نسخه13741شریعتی، سعیدآسمان سرخ57

 نسخه13861طباطبایی، محمدمهدیعالمان شهر اخالق58

 نسخه13861وحیدخراسانی، حسینبه یاد بضعه خاتم انبیاء در طوس حضرت شمس الشموس59

 نسخه13761برقعی، رضااحکام دین60

 نسخه13861ایزدپور، محمدرضامسئولیت انسان در اسالم61

 نسخه13911معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضویدر این قطعه از بهشت62

 نسخه13771سلیمی خورشیدی، فتاحمجموعه سواالت چهارگزینه ای حقوق مدنی63

 نسخه13911منصور، جهانگیرقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری64

 نسخه13841حجتی اشرفی، غالمرضاقانون تجارت با کلیه اصالحات و مصوبات جدید65

 نسخه13841اختیاری، محمدتقیباغبان66


