
تعدادسالنویسندهعنوانردیف

 نسخه13861علی احمدی، علیرضانگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک1

 نسخه13861رابینز، استیفن پیمبانی رفتار سازمانی2

..و حسابداری صنعتی رشته های فنی و  (1،2،3)مجموعه طبقه بندی شده اصول حسابداری 3  نسخه13801امینی، فرخ

 نسخه1خزایی، بابکمدیریت و کار آفرینی4

 نسخه13801درگاهی، رضاآموزش حسابداری صنعتی5

 نسخه1(وجوه نقد، سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و مطالبات)جزوه حسابداری 6

 نسخه13821اکبری، فضل اهللحسابداری استهالک7

 نسخه1تیموری، حبیب اهللحسابداری تغییر قیمتها8

 نسخه13801ملک آرایی، نظام الدینحسابداری اموال، ماشین آالت و تجهیزات9

 نسخه13821استاندارهای حسابرسی: اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی10

 نسخه13811مترجم- ارباب سلیمانی، عباس1.اصول حسابرسی ج11

 نسخه13861سعادت، اسفندیارمدیریت منابع انسانی12

 نسخه13831محمودی ملکی، محمدرضاریاضیات دانشگاه سراسری13

 نسخه13841رنجبران، هادیآمار و احتمال14

 نسخه13831محمودی ملکی، محمدرضاآمار و کاربرد آن در مدیریت15

 نسخه13831رنجبران، هادیریاضیات16

 نسخه13861صفی خانی، فرهادمجموعه سواالت آزمون کارشناسی ارشد رشته حسابداری17

 نسخه13791آیین رفتار حرفه ای: اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی18

 نسخه13801نظری، رضاحسابداری سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار19

 نسخه1مترجم- ارباب سلیمانی، عباسنحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص20

 نسخه13831مترجم- پارسائیان، علیفارسی- پرسش های چهارگزینه ای حسابداری میانه انگلیسی21

 جلد2آذر، عادل2 و 1. آمار و کاربرد آن در مدیریت ج22

 نسخه13831صالحی صدقیانی، جمشید(2 و 1)ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 23

 نسخه13811نوروش، ایرجآزمون ورودی کارشناسی ارشد24

25E.S.P. for accountingimani barandagh, mohammad1نسخه 

 نسخه13801ماتز، آدولف3.حسابداری صنعتی ج26

 نسخه13811عالی ور، عزیزصورتهای مالی اساسی27

 نسخه13781آبنوس، سورن2 و 1.حسابداری صنعتی ج28

 نسخه13791عرب مازار یزدی، محمد(رشته حسابداری) 1حسابداری صنعتی 29

 نسخه13781صالح نژاد، حسن1تحلیل مسائل حسابداری صنعتی 30

 نسخه13811امانی، کوروشمجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حسابرسی31

 نسخه13821اعتمادی، حسینحسابداری صنعتی32

 نسخه13811هوانسیان فر، گاروبرگزیده مسائلی از استانداردهای حسابرسی و حسابداری33

 نسخه13781منوچهری، منوچهر1حسابداری میانه 34

 نسخه13821صالحی صدقیانی، جمشید (2 و 1)آمار و کاربرد آن در مدیریت 35

 نسخه13831نوروش، ایرجمجموعه سوالهای کنکور کارشناسی ارشد حسابداری36

 نسخه13801همتی، بهرامحسابداری صنعتی37

(1394مردادماه )لیست منابع اهدایی سرکارخانم محبوبه اسمعیلی 



 نسخه13771نبوی، عزیزاصول حسابرسی38

 نسخه13821باباجانی، جعفرحسابداری و کنترلهای مالی دولتی39

 نسخه13831مصدر، علیمجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی40

 نسخه13851درگاهی، رضامجموعه کامل و طبقه بندی شده حسابداری صنعتی آزمون کارشناسی ارشد41

 نسخه13831مهام، کیهانپرسش های چهارگزینه ای حسابرسی42

 نسخه13821آقایی، محمدعلیحسابرسی43

 نسخه13851زراعی، حسینحسابدرای مالی44

 نسخه1تاالنه، عبدالرضازبان تخصصی حسابداری45

 نسخه13821همتی، حسنمباحث جاری در حسابداری46

 نسخه13801ناصحی فر، وحیدمجموعه سواالت آزمون ریاضیات کارشناسی ارشد47

 نسخه13831خوش طینت، محسنصورتهای مالی تلفیقی از تئوری تا عمل48


