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1practice & improve your english2نسخه 

 نسخه13861محمدی فر، علیرضاهمه چیز درباره ویستا2

3vocabulary builder 1, 22جلد 

4crack ielts in a flash1نسخه 

 نسخه13761بابلیان، اسماعیل1آنالیز عددی 5

 نسخه13671نادرپور، مرتضیقسمت اول- ساختمانهای فوالدی حل تمرینات6

 نسخه13851رحمتی، احمدتشریح کامل مسائل مکانیک خاک7

 نسخه13881حاذقیان، محمدمجموعه سواالت چهارگزینه ای طبقه بندی شده: مهندسی پی8

 جلد13862طباطبایی، امیر محمد2 و 1.مکانیک خاک ج9

 نسخه13591فرشاد، مهدی3.مقاومت مصالح ج:  مکانیک مهندسی10

 نسخه13771دفت، ریچارد ال1.تئوری و طراحی سازمان ج11

 جلد6طبسی، محمدجعفر6 تا 1.با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه ج12

 نسخه13851طهموریان، فرزانهتجزیه و تحلیل مسائل مکانیک خاک13

 نسخه13861شاه نظری، محمدرضادستورالعمل های آزمایشگاه بتن14

 جلد13892پور اسفدن، عباس برنامه ریزی ریاضی2و1تحقیق در عملیات 15

 نسخه13841رحیمی، حسنمکانیک خاک16

 نسخه13861بدیعی، مجیدتئوری مقدماتی سازه ها17

 نسخه13871سعیدیان، محمدعلی و مصالح اجرایی1حل مسائلی در بتون 18

 نسخه13841ربیعی گهر، آرمانتحلیل و تشریح مسائل طراحی سازه های بتن آرمه بر مبنای آیین نامه بتن ایران19

 نسخه13911داودی، محمداخالق اسالمی مبانی و مفاهیم20

 نسخه13891فیض بخش، علیرضاکار آفرینی عمومی21

 نسخه13881غفارزاده، علی2اندیشه اسالمی 22

 نسخه13871نصیری، محمدتاریخ تحلیلی صدر اسالم23

 نسخه13731داس، براجا اممکانیک خاک پیشرفته24

 نسخه13821قیصری، ابراهیمفارسی عمومی25

 نسخه13861شهیدی، محمدرضاآموزش قرائت قرآن کریم26

 نسخه13891عیوضی، محمدرحیمدر آمدی تحلیلی بر انقالب اسالمی ایران27

 نسخه13801اطیابی، اردشیرتئوری و مسائل مکانیک خاک28

 نسخه13871احتیاط، مجید1مروری بر تحلیل سازه های 29

 نسخه13831حقایقی، نصرت اله1.متره، برآورد و آنالیز بهاء ج30

 نسخه213891 و 1تربیت بدنی عمومی 31

 نسخه13891زنجانی، حبیب اهللجمعیت، توسعه و بهداشت باروری32

 نسخه13841داس، براجا اممکانیک خاک: اصول مهندسی ژئوتکنیک33

 نسخه13861امیرافشاری، ساسانمجموعه سواالت طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد مکانیک خاک34

 نسخه13881معینی، مهدی1.حل مسائل سازه های بتن آرمه ج35

 نسخه13741حمیدخانی، علیرضاتشریح مسائل معادالت دیفرانسیل 36

 نسخه13871رحمتی، احمد1تشریح مسائل تحلیل سازه ها 37

(1394تیرماه )لیست منابع اهدایی سرکارخانم بنت الهدی آریایی 



 نسخه13761عادلی، حجت اهلل1.تحلیل سازه ها ج38

 نسخه13701زندپارسا، کیومرث1.بارگذاری ج39

 نسخه13831سعیدی مهر، محمد1معارف اسالمی 40

 نسخه13831مطهری، مرتضیفلسفه اخالق41

 نسخه13861شاهبازی، ناصرالدینمسائلی بر بارگذاری42

 نسخه13641وفائیان، محمودمقاومت و گسیختگی خاک43

 نسخه13781عادلی، حجت اهلل1.تحلیلی سازه ها ج44

 نسخه13871روشن ضمیر، محمدعلیمهندسی پی45

 نسخه13861رئوفی، عبدالرئوف2.مبانی بتن مسلح ج46

 نسخه13701کی نیا، امیرمسعودآنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه47

 نسخه13621معادالت دیفرانسیل48

 نسخه13681طاحونی، شاپورطراحی سازه های بتن 49

 نسخه13791مترجم-کاوه، علیتحلیل ماتریسی سازه ها50

 جلد13872خواجه احمد عطاری، نادر2 و 1.مروری بر مسائل مقاومت مصالح پوپوف ج51

 نسخه13801بی یر، فردیناند پیر1.مکانیک برداری برای مهندسان ج52

 نسخه13801بی یر، فردیناند پیر1.راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان ج53

 نسخه13821کباری، سیاوش دیتیل1300دیتیلهای ساختمانی شامل 54

 نسخه13841بی یر، فردیناند پیرراهنمای مقاومت مصالح55

 نسخه13841بی یر، فردیناند پیرمقاومت مصالح56

 نسخه1کرولاستاتیک فونداسیون بتن فوالدی و تاثیر شخی اسکلت روی آن57

 نسخه13641بهنیا، کامبیزطرح فرودگاهها58

 نسخه13601ل.مریام، جایستایی59

 نسخه13841محمدی، امیرعباس1.مسائلی از بارگذاری ج60

 نسخه1راهنمای فارسی ماشین حساب مهندسی61

 نسخه13831بی یر، فردیناند پیر1.تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح ج62

 نسخه13871مستوفی نژاد، داود1.سازه های بتن آرمه ج63

 نسخه13751فدائی ایام، اکبرتجزیه و تحلیل مسائل ایستائی64

 نسخه13861طهموریان، فرزانهحل المسائل جامع مهندسی پی65

 نسخه13901آریایی، بنت الهدیگزارش پروژه کار آموزی66


