
نسخهسالنویسندهعنوانردیف

نسخه1نراقی، احمدمعراج السعاده1

نسخه13841خامسی، مریمRUPکتاب آموزشی 2

نسخه13811باگز، وندیUML with rational Roseمرجع کامل 3

نسخه13881علی بن ابیطالب ع، امام اول(ع)خطبه بی نقطه شاهکار علی 4

نسخه13841علی بن ابیطالب ع، امام اول(ع)خطبه بی الف شاهکار علی 5

نسخه13651مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتیجزوه اصول حسابداری6

نسخه13761صانعی، یوسفرساله توضیح المسائل7

نسخه13641سیرین، محمدکلیات تعبیرخواب8

نسخه1شریعتی، محمدتقیتفسیر نوین9

جلد13782هسلبین، فرانسیس2-1سازمان فردا ج10

نسخه13651لوناموسو،جیم اوردچگونه تناسب خویش را حفظ سازید11

12
مجموعه سواالت کنکورکارشناسی ارشد اجرایی و 

MBA
نسخه13861ونوس، داور

نسخه13771غفاری، محسنابلیس نامه،یا، قصه های شیطان13

نسخه13621امینی، ابراهیمآئین تربیت14

نسخه13711لوکاس، جرججنگ ستارگان15

نسخه13662بهمند،محمد(تجهیزمنابع)1-بانکداری داخلی16

نسخه13711شفیع آبادی، عبداهللفنون و روشهای مشاوره17

نسخه13811هیدن مت، ساعت24خودآموز شبکه در 18

نسخه13631بختیاری،پرویزحسابداری بازرگانی19

نسخه13611زارع، عباستحول نظام بانکی و بررسی طرح های تولیدی20

نسخه1دبیرخانه کنفرانس مدیریت اجراییمجموعه مقاالت اولین کنفرانس مدیریت اجرایی21

22
مجموعه )کارشناسی ارشد- تئوری های مدیریت

(مدیریت و مدیریت اجرایی
نسخه1سالمی، علیرضا

23
مدیریت،مدیریت )کارشناسی ارشد- زبان تخصصی

(MBAاجرایی و 
نسخهMBA1گروه مولفین مدیریت و 

نسخه13921الیس، آلبرتهنر و علم عاقالنه خوردن24

نسخه13871مستحسن، عبداهللنظم هندسی عبادت25

(1395فروردین ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای محمد چوان 



نسخه13811رجب، اسدالهخودمهاری در کنترل استرس26

نسخه13881مستحسن، عبداهللخلیفه خدا27

نسخه13881هوشیارقصر، محمدجوادمفید و مختصر درمان با سبزی ها28

نسخه13881شیروانی، علیرساله حقوق امام سجاد ع29

نسخه1محنتی، مریم(مشترک کلیه رشته ها)کارشناسی ارشد- زبان عمومی30

نسخه13811پاشایی، بهرام6ویژوال بیسیک 31

نسخه13761ادیب، عادلزندگانی تحلیلی پیشوایان ما32

نسخه13581سبحانی، جعفرمعاد انسان و جهان33

نسخه13801جعفرنژاد قمی، عین اهللآموزش گام به گام برنامه نویسی به زبان جاوا34

نسخه13821پرس منمهندسی نرم افزار35

نسخه13571امینی، ابراهیمآئین همسرداری یا اخالق خانواده36

نسخه13781حجازی، شهرام3D Studio Max 2.5خودآموز کامل 37

نسخه13781کاربونارو، گرگ3D STUDIO MAXجادوی 38

39
استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت 

GMAT
نسخه13841صداقت، احمد

40
کنکور کارشناسی ارشد تئوری های مدیریت ویژه 

رشته های مهندسی صنایع
نسخه13841باقرلو، مهدی

نسخه13871حسینی، اعظمخاطرات سیده زهرا حسینی: دا41

نسخه13841جوالیی، ارغوانسفر به ناشناخته ها42

نسخه13461زندی حقیقی، منوچهرپول و بانک43

نسخه13741سیدمطهری، سیدمهدیارزیابی طرح های تولیدی44

نسخه13611عالیفر، علیرابطه سود و زیان در جوالنگاه سودجویان45

نسخه13761مانو، موریسمعماری سیستم های کامپیوتری46

47New InterchangeR ichards ,J ack19901نسخه

48MCSA /MCS EHolme ,dan20031نسخه


