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 نسخه13651خاقانی، علیعصب تری ژ مو1

 نسخه13671شیخ الرئیس ابو علی سینا کتاب پنجمقانون در طب2

 نسخه13781واحد تحقیقات و انتشارات مجتمع آموزشی و فنی تهراناصول مهندسی شبکه های کامپیوتری3

4orbans reriodontigs a concept- theory and practicegrant, daniel1نسخه 

5medical journal of the iranan hospital1نسخه 

6englantilais suomalainen sanakirja1نسخه 

7interconnecting cisco network devices1نسخه 

8CCNP BSCI official exam certification guide stewart, brian1نسخه 

 نسخه13831پاکرو، فاطمه(سیری در ادبیات ایران و جهان )فارسی عمومی 9

10CCNA ICND  exam certification guide  1نسخه 

 نسخه13871قرائتی، محسن(آیات برگزیده)تفسیر قرآن کریم 11

 نسخه13821فهیمی، اکبرپرسشها و پاسخهای چند گزینه ای12

 جلد13842کوه، ارنست2و 1.نظریه اساسی مدارها و شبکه ها ج13

 نسخه13841غالمی کلیشمی، باقرمجموعه سواالت دروس عمومی کارشناسی ناپیوسته کلیه رشته ها14

 نسخه13801اخباریفر، مهران1.ج (مکانیک)فیزیک پایه 15

 نسخه13801ناصح، علیACCESS 2000آموزش گام به گام 16

 نسخه13811مترجم- فرزام، عباس داستان کوتاه انگلیسی و کامپری هنشن1799

18PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE1نسخه 

19postgraduate prospectus 20041نسخه 

 جلد13702هوشمند ویژه، محمد2 و 1. فارسی ج- فرهنگ پزشکی انگلیسی20

21english 2200blumenthal, joseph1نسخه 

 نسخه13701پارسا، محمدزمینه روان شناسی22

23CCNA INTRO exam certification guide  1نسخه 

24SUOMALAIS- ENGLANTILAINEN SUURSANAKIRGA1نسخه 

 نسخه13791کروس، هربرتمدارهای مخابراتی25

 نسخه13781چنگ، دیوید کئونالکترومغناطیس میدان و موج26

 نسخه13801مترجم- جعفرنژاد قمی، عین اهللشبکه های کامپیوتری27

 نسخه13421امامی، حسنحقوق مدنی28

29Geigenschule1نسخه 

30100 solos violin1نسخه 

 نسخه13851مترجم- مجیدی، سعیدهراهنمای جامع زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی31

 نسخه13861چاپمن، استفنمبانی ماشین های الکتریکی32

 نسخه1م.تیرداد، رپرهام لطیف و نازه33

 نسخه1حیوانات34

 نسخه1طاهری، محمدعلیانسان از منظری دیگر35

 نسخه13851مورنس، برایاناحساس های تو36

 نسخه13891جاللپور، سمیهمشکل غذایی پتی37

(1394تیرماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای مجتبی خدابخش 



 نسخه13811لشگری فرهادی، ناهیدستاره و بابا بزرگ38

 نسخه13831شاگاهیراتا 1.قصه های شیرین جهان ج39

 نسخه1سی دی بتمن در آموزش قدرت40

 نسخه13841رنگ آمیزی برای کودکان41

 نسخه13871الن مور، جوبدن انسان42

 نسخه13871الن مور، جومهره داران43

 نسخه13881کامکار، ویکتوریانارنج و ترنج44

 نسخه13901فتاحی، حسین  در  یک مجلد6 تا 1. قصه های تصویری از شاهنامه ج45

 نسخه13711نیکبخش تهرانی، محمدحسن1. جcبرنامه نویسی به زبان 46

 نسخه13801نیکبخش تهرانی، محمدحسنآشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت های آن47

 نسخه13761بهنام، سیامکراهنمای کامل قطعات و مدارات الکترونیکی نشلسکی48

 نسخه13721پرهامی، بهروزآشنائی با کامپیوتر49

 نسخه1کمانگر، احمد قانون دیگر50مجموعه قوانین حقوقی و 50

 نسخه13901هات چینز، پتخانه ای روی آب51

 نسخه13911بالیتون، انیدشرورترین دختر مدرسه مبصر می شود52

53developing skills alexander, l.g1نسخه 

 نسخه13771منتظر القائم، علیرضا مقدماتیwindows 95کتاب آموزشی 54

 نسخه13831پاکپور، منصور(کاردانی به کارشناسی) 1ریاضی عمومی 55

56effective reading 2نسخه13871میرحسنی، اکبر 

 نسخه1افشار، احمد80196آشنایی با میکرو کنترلر 57

 نسخه13811حجازی، عبدالحسینهوش: راهکارهای نوین افزایش توان علمی و سنجش استعداد تحصیلی58

 نسخه13891مترجم- محسن زاده، حسین ccnp switchمرجع کامل 59

 جلد13822فرسایی، داریوش2 و 1. ج3d studio max 5مرجع کامل 60

 نسخه13891مترجم- محسن زاده، حسینccnp routeمرجع کامل 61

 نسخه13841حبیب وند، محمدرضادرس و کنکور زبان عمومی62

 نسخه13701ماحوزی، مهدیگزارش نویسی و آیین نگارش 63

 نسخه13811اسکودیس، ادراهنمای گام به گام نفوذ به کامپیوترها و راهها ی مقابله با آن64

 نسخه13801دیانه، نیره ساداتآموزش اینترنت65

 نسخه1بیدهری، پرویزانگلیسی برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی66

 نسخه13861کلهر، حسنمهندسی روشنایی67

 نسخه13841کالسون، جورجثروتمندترین مرد بابل68

 نسخه13851فهیمی، اکبرخودباروی جوانان در بستر تاریخ: گوهر جوانی69

 نسخه13751کریمی نیا، محمدعلیالگوهای تربیت کودکان و نوجوانان70

71discoverypeaty, david1نسخه 

7220 th century1نسخه 

 نسخه13661مترجم- بهزاد، مهدی1.حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج73

 نسخه13791کمبل، بروس  دینامیک در یک هفتهhtmlآموزش 74

 نسخه1عطاری نژاد، حسنحل مسائل آنالیز75

 نسخه113761.دوره کامل زبان و ادبیات فارسی دبیرستان آموزش و آزمون ج76

 نسخه13802اسمیت، کرتیس روز21 در 6آموزش برنامه نویسی پایگاه داده با ویژوال بیسیک 77



 نسخه13791زرگر، محمودآشنایی با اینترنت78

 نسخه13751لیپشوتس، سیمورجبر خطی79

80activity and log book1نسخه 

81sophie kinsella1نسخه 

 نسخه13631ابریشمیان، محمدصادقالکترومغناطیس میدان و موج82

 نسخه13681مترجم- سرمدی، هنگامهسیستمهای کنترل خط83

 نسخه13761هالیدی، دیوید2.فیزیک ج84

 نسخه13771زهره وند، حمید2.تشریح کامل مسائل فیزیک هالیدی ج85

 نسخه13801آیتکن، پیترcآموزش برنامه نویسی 86

 نسخه13781نیکوکار، مسعودآمار و احتماالت کاربردی87

 نسخه13711سبحانی، جعفرفرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم88

 نسخه13771نیکوکار، مسعودآمار و احتمال مهندسی89

 نسخه13771گلبابایی، محب اهللms dosآموزش جامع سیستم عامل 90

 نسخه13751هاشمی پرست، مقتدی1.آمار و احتمال در مهندسی و علوم ج91

 نسخه13801قلی زاده نوری، فرهادفرهنگ تشریحی اصطالحات کامپیوتری میکروسافت92

 نسخه13801سالمی فیه، کیوانfrontpage 2000آموزش 93

 نسخه13801مترجم- هراتیان، سعید روز 21 در asp 3.0کتاب آموزشی 94

 نسخه13791دیتل، هاروی6راهنمای جامع برنامه نویسان ویژوال بیسیک 95

96goods in alabama1نسخه 


