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1cambrige ielts 1 , 2, 3, 4,5, 6,75جلد 

 نسخه2جعفروند، علیراهنمای طراحی سازه2

3far from the madding crowd1نسخه 

4jane eyre1نسخه 

 نسخه13801مقررات ملی ساختمانی ایران5

 نسخه13851بختیاری، پرویزحسابداری و مدیریت مالی برای مدیران6

 نسخه13791اسالمی، حسین(ص)علی علیه السالم جانشین پیامبر خاتم 7

 نسخه1نوبخت، یوسفمجموعه نظرات قضات دادگاههای حقوقی دو تهران در مسائل حقوقی8

 نسخه1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران9

 نسخه1آداب الخط امیر خانی10

 نسخه13841دفتر فنی گروه صنعتی بوذر جمهرقالب بندی سازه های بتنی11

 نسخه13831شیر محمدی، علیمدیریت و کنترل پروژه12

 نسخه13761گانگ شولر، ولفسازه های ساختمان بلند13

14english for the studentd of management1نسخه 

 نسخه13691برامبرگ، مری واژه انگلیسی15504

 شماره52 , 3فصلنامه مدیریت پروژه شماره 16

17a years worth of employment opportunitieds1نسخه 

 نسخه13851خالصه مقاالت و پرونده های نمایشی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه18

 نسخه137713771فهرست بهای واحد پایه راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن، رسته راه و ترابری سال 19

 جلد213772 و 1.راهنمای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران ج20

 نسخه13661آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله21

 نسخه13831جاهد مطلق، حمیدرضاansysاجزاء محدود 22

 نسخه13831شمسائی، ابوالفضلطراحی سدهای انحرافی23

 نسخه13741مترجم- ایرانی، فریدونمباحث بنیادی تحلیل سازه ها24

 نسخه1شیمز، ایروینگراهنمای کامل و تشریح مسائل مکانیک سیاالت25

 نسخه13791آئین نامه حداقل بار وارده بر ساختمانها و ابنیه فنی26

 نسخه13741محجوب مقدس، سعید1.متمم دینامیک مریام ج27

28readers choice1نسخه 

 نسخه31213841ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی شماره 29

 نسخه13631توران، علیمدیریت ماشینهای راه سازی30

 نسخه13811مترجم- افشار، هادی1.روش اجزای محدود ج31

 نسخه12013831نشریه شماره : (آبا)آیین نامه بتن ایران 32

 نسخه13721کاوه، علیتئوری ماتریسی سازه ها33

 جلد13642شالچیان، حسن2 و 1.پل سازی ج34

 نسخه13831قلی پور، یعقوبمبانی مهندسی ارزش35

 نسخه13741محمدی، امیرعباس1.مسائلی از بارگذاری ج36

 نسخه13761بهبهانی، حمیدراهسازی طرح هندسی راه37

(1394مهرماه )لیست منابع اهدایی سرکارخانم عاطفه خیرآبادی 



38vocabulary for the high school student1نسخه 

 نسخه13641وارسته، مهدیطرح و محاسبه ساختمان صنعتی39

 نسخه13801ونوس، داورمجموعه سواالت کارشناسی ارشد رشته های مدیریت40

 نسخه13831مترجم- جبل عاملی، محمدسعیدروش بکارگیری مهندسی ارزش41

 نسخه5313881و 52نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک شماره 42

 نسخه13831سمیعی، احمدنگارش و ویرایش43

 نسخه13821رشیدی، غالمرضاآموزش اصول و قواعد اساسی ترجمه: ترجمه و مترجم44

 نسخه13821باجی، حسنتکنیک های مدلسازی، تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه ها در قالب پروژه های کاربردی45

46vocabulaire progressif du francais1نسخه 

 نسخه13741بهزاد، مهدی2.حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج47

 نسخه13741نویفرت، ارنست(اطالعات معماری)نویفرت آرشیتکت داتا 48

 نسخه13771فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان49

 جلد13682تعاونی، شاهین2 و 1.سازه های بتن مسلح ج50

 نسخه13751برگی، خسرودینامیک سازه ها51

 نسخه13741وایلی، بنجامینمکانیک سیاالت52

 نسخه13781آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله53

 نسخه13741مترجم- انتظاری، علیرضامکانیک سیاالت54

 نسخه13781آالدپوش، حمیدفرهنگ مدیریت پروژه55

 نسخه13781مترجم- بانکی، محمدتقیمدیریت پروژه های ساختمانی56

 نسخه13841رضائیان، علیتجزیه و تحلیل و  طراحی سیستم57

 نسخه13811الجوردی، مهیارsafeبرنامه جامع تحلیل و طراحی دالها و پی های بتن آرمه 58

 نسخه13801بارهای وارد بر ساختمان59

 نسخه13811عوض خواه، حسینprimaveraراهنمای جامع 60

61vector mechanics for engineers1نسخه 

 نسخه13741برگی، خسرواصول مهندسی زلزله62

 نسخه13801بیات، حبیب اهللنیروگاههای برقابی63

 نسخه13661مترجم- طاحونی، شاپورمقاومت مصالح64

 نسخه13841احدی، کمال الدینprimavera enterpriseمدیریت پروژه پیشرفته با 65

 نسخه13851احدی، کمال الدینprimavera expeditionراهنمای کاربردی 66

 نسخه13841احدی، کمال الدینprimavera expeditionمدیریت قرار دادها با 67

 نسخه13841مترجم- جزینی درچه، فرنازautocad  برای برنامه نویسی در visual lispآموزش 68

 جلد13662عباس پور، مجید2و 1.نیروگاه های آبی ج69

 نسخه13821کالرک، استیومدیریت استراتژیک سیستم های اطالعاتی70

 نسخه13801تسنیمی، عباسعلیرفتار و طرح لرزه ای ساختمان های بتن مسلح71

 نسخه13831شمسائی، ابوالفضلنیروگاههای برقابی72

 نسخه13871شعاری، حمیدرضااستاندارد مدیریت سبد پروژه73

74sorter dictionary of catch phrases13741نسخه 

75101 american english proverbs1نسخه 

 نسخه13721حمیدی، مهردادکاربرد غیر مجاز داروها در ورزش76

 نسخه1قاسمی، فریدجهان پهلوان77



 نسخه13861محمودی، سهیلگزیده اشعار استاد شهریار: شاعر مردم78

79antonia fraser1نسخه 

 نسخه13861منصور، جهانگیرقوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی80

 نسخه13851منصور، جهانگیرقانون کار81

 نسخه13851منصور، جهانگیرقانون تجارت82

 نسخه13821تریسی، برایان!قورباغه ات را قورت بده83

84further comprehension and precis pieces1نسخه 

 نسخه13831حسینی نیک، عباسقانون مدنی85

 نسخه13781ساعتچی یزدی، حسینقانون روابط موجر و مستاجر86


