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 جلد13882هیرن، دونالد 2 و1.گرافیک رایانه ای ج1

 نسخه13871مختارزاده، محمدحقیقت انکار ناپذیر از زبان بزرگان اهل سنت2

 نسخه13871شجاعی، مهدیآیین زندگی3

 نسخه13841رضوی، حمیدرضااصول سرپرستی4

 نسخه13901نامور، اسماعیلساختمان گسسته : ITمهندسی کامپیوتر و 5

 نسخه13891طورانی، محسنساختمان داده : ITمهندسی کامپیوتر و 6

 نسخه13901نامور، اسماعیلمدارهای منطی: ITمهندسی کامپیوتر و 7

 نسخه13901معتقدی، محمدصادقریاضی مهندسی8

 نسخه13901رهنمون، رامینهوش مصنوعی: ITمهندسی کامپیوتر و 9

 نسخه13901نوراله، علینظریه زبان ها و ماشین ها10

 نسخه1مظفری، سعیدزبان تخصصی کامپیوتر و فناوری اطالعات11

 نسخه13901طرقی حقیقت، ابوالفضلسیستم های عامل با رویکرد حل مسائل12

 نسخه13901طورانی، محسنآمار و احتمال مهندسی13

 نسخه13841طورانی، محسنآمار و احتماالت14

 نسخه13891طورانی، محسنمهندسی کامپیوتر 15

 نسخه13901گروه مهندسی کامپیوترمحاسبات عددی: مهندسی کامپیوتر16

 نسخه13891عبدالعالی، علیمدارهای الکتریکی: ITمهندسی کامپیوتر و 17

 نسخه13901قلی زاده، بهروزطراحی الگوریتم: ITمهندسی کامپیوتر و 18

19special english for the students of computerhaghani, manoochehr1نسخه 

 نسخه13831حقانی، منوچهرراهنمای انگلیسی اختصاصی برای دانشجویان کامپیوتر20

 نسخه13821محسنی کبیر، مرتضی1راهنمای جامع معارف اسالمی 21

 نسخه13881بنکس، جریپیشامد- شبیه سازی سیستمهای گسسته22

 نسخه13891مانو، موریسمعماری کامپیوتر23

 نسخه13861برنامه ها و فعالیت های راهنمایی و مشاوره در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی24

 نسخه13891حسین قلی پور، مسعودlab به زبان ساده به صورت  ccnaآموزش عملی 25

 جلد13872مصدری، محمد 2 و1.  جphp 5زبان برنامه نویسی 26

 نسخه13901حسینی، اعظمخاطرات سیده زهرا حسینی: دا27

 نسخه13812جعفرنژادقمی، عین الهcبرنامه نویسی به زبان 28

 نسخه13872قلی زاده، بهروزساختمان های گسسته29

 نسخه13911صنیعی آباده، محمدداده کاوی کاربردی30

 نسخه13731شیرازی، محمدصالی31

 نسخه13861فروغی، محمدعلیبوستان سعدی32

 نسخه13801ایبل، پیتربرنامه نویسی و زبان اسمبلی33

 نسخه13841مقسمی، حمیدرضاcکاملترین مرجع درس و کنکور زبان 34

 نسخه13801بهادری، ملیحهمبانی کامپیوتر و برنامه سازی به زبان پاسکال35

 نسخه13841مقسمی، حمیدرضادرس و کنکور پاسکال36

 نسخه13851منصوری، محمدحسنکنکور کارشناسی ارشد ریاضیات گسسته37

(1394مردادماه )لیست منابع اهدایی سرکارخانم مژان سیداحمدیان 



 نسخه13881پور کرمی، فهیمهمعماری کامپیوتر:  راهنمای حل مسائل38

 نسخه13871ملکیان، احساناصول مهندسی اینترنت39

 نسخه13861اکبرپور، محمددرس و کنکور طراحی الگوریتم ها40

 نسخه213861مجله آموزشی، تربیتی، پژوهشی استعدادهای درخشان شماره 41

 نسخه13861سامرویل، یانمهندسی نرم افزار42

 نسخه13871جعفرنژادقمی، عین اله++cطراحی الگوریتم ها با شبه کدهای 43

 نسخه13871پترسون، دیویدطراحی و معماری کامپیوتر44

 نسخه13841مانو، موریس(مدار منطقی)طراحی دیجیتال 45

 نسخه13831الهی، عطافن آوری شبکه46

 نسخه13811...نقی پور فر، ولی ااصول مدیریت اسالمی و الگوهای آن47

 نسخه13841مقسمی، حمیدرضادرس و کنکور زبان تخصصی کامپیوتر48

 نسخه13811مفتون، پرویززبان انگلیسی عمومی49

 نسخه13801نیکوکار، مسعود1درس و کنکور ریاضی عمومی 50

 نسخه13811نجف دری، رضا(دوره های فراگیر پیام نور)آزمونهای تکمیلی زبان انگلیسی عمومی 51

 نسخه13931معاونت تربیت و آموزش ناجاآینه ادب52

 نسخه13841حبیب وند، محمدرضادرس و کنکور زبان عمومی53

 نسخه13841نیکوکار، مسعوددرس و کنکور آمار و احتماالت54

 نسخه13831مقسمی، حمیدرضادرس و کنکور مدار منطقی55

 نسخه13891کرویت سیگ، اروین2.تشریح مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته ج56

 نسخه13871نعمت الهی، نادرآمار و احتماالت مهندسی57

 نسخه13891کرویت سیگ، اروین2.ریاضیات مهندسی پیشرفته ج58

 نسخه13881جعفرنژادقمی، عین اله(رهیافتی نوین)هوش مصنوعی 59

 نسخه13861احمدی بروغنی، یوسفریاضیات مهندسی پیشرفته60

 نسخه13801موسایی افضلی، علی1معارف اسالمی 61

 نسخه13871مریوانی، فرشتهتشریح مسائل نظریه زبان ها و ماشین ها  سود کمپ62

 نسخه13871جلیلی، حجت اهللنظریه زبان ها و ماشین ها63


