
نسخهسالنویسندهعنوانردیف

نسخه13911کاظمیان فر، فرهادآشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس1

نسخه13901ادیب فر، آذین(1)آزمون تحلیلی حقوق اداری ایران2

نسخه13861امام، محمدحقوق اداری3

نسخه13871باریکلو، علیرضااشخاص و حمایت های حقوقی آنان (1)حقوق مدنی4

نسخه13861لطفی، علیرضاروشی آسان برای فهم قرآن5

نسخه13861لطفی، علیرضاحل المسائل و فلش کارت روشی آسان برای فهم قرآن6

7
حقوق مالی و مالیه عمومی به ضمیمه قانون مالیاتهای 

 و اصالحات بعدی آن1366مصوب -مستقیم
نسخه13851بادامچی، علی

نسخه13851حلم سرشت، پریوش(رشته زیست شناسی)جمعیت و تنظیم خانواده8

نسخه13901نجفی توانا، علیجرم شناسی9

نسخه13681الماسی، نجادعلیتعارض قوانین10

نسخه13852سبحانی، جعفر(1)اندیشه اسالمی11

نسخه13781وثوقی، منصورمبانی جامعه شناسی12

نسخه13811مدنی، جالل الدینرویه قضایی13

نسخه13852عزیزی، حسین(2)اندیشه اسالمی14

نسخه13891نظرپور، مهدیآشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران15

16
گنجینه طالیی آشنایی با قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران بر اساس کتب مهدی نظرپور
نسخه13891نصراصفهانی،محسن

نسخه13801فراهانی، ابوالفضل(2)تربیت بدنی عمومی17

نسخه13901رمضانی، صالحه(2)آزمون تحلیلی حقوق بین المللی18

19
کتاب چند منظوره و چند کاربردی کتاب تحلیلی 

تفسیر موضوعی قرآن کریم
نسخه13891اسماعیلی، خیراهلل

20
کتاب تحلیلی حقوق سازمان های بین المللی ویژه 

دانشجویان رشته حقوق
نسخه13921میری، مسلم

21
کتاب چند منظوره و چند کاربردی کتاب تحلیلی 

فرهنگ و تمدن اسالمی
نسخه13891اسماعیلی، خیراهلل

نسخه1عراقی، عزت اهلل(1)حقوق کار22

(1395فروردین ماه )لیست منابع اهدایی سرکارخانم سمیه کاوه  



نسخه13871شریفی، احمدحسین(اخالق کاربردی)آیین زندگی23

نسخه13881معظمی، شهالبزهکاری کودکان و نوجوانان24

نسخه13911مکارم شیرازی، ناصرتفسیر موضوعی قرآن کریم برگرفته ار تفسیرنمونه25

26
فرهنگ و تمدن اسالمی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام 

نور براساس تالیف دکتر علی اکبروالیتی
نسخه13911ارشادی، عین اهلل

نسخه13871توکلی، احمدبرای رشته های علوم انسانی: مالیه عمومی27

نسخه13911کریمیان نوک آبادی، معصومه2کتاب تحلیلی اندیشه اسالمی 28

نسخه13801آقایی، داودحقوق سازمان های بین المللی29

نسخه13901والیتی،علی اکبرفرهنگ و تمدن اسالمی30

نسخه13801موسایی افضل، علی(رشته دروس عمومی)1معارف اسالمی 31

32
کلیه رشته ها غیر از زبان و ادبیات  )فارسی عمومی

(فارسی
نسخه13811گروه مولفان دانشگاه پیام نور

33
راهنمای جامع و بانک سواالت امتحانی معارف 

(1)اسالمی
نسخه13831فراهانی، علی اکبر

34
راهنمای کامل زبان خارجه عمومی ویژه دانش پذیران 

و دانشجویان پیام نور
نسخه13841نظری، محمدتقی

نسخه13841قاضی، ابوالفضلبایسته های حقوق اساسی35

36
پرسشهای چهارگزینه ای دروس اختصاصی حقوق 

ویژه دانشپذیران دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور
نسخه13821اسالمی، سیامک

37
آزمون های اختصاصی همراه با پاسخ های : حقوق

تشریحی
نسخه13831بخشی کشتلی، محمد

نسخه13811زمانی، محمدرضا(1)راهنمای معارف اسالمی 38

39
راهنمای جامع و بانک سواالت امتحانی فارسی 

عمومی دانشگاه پیام نور
نسخه13821معظمی گودرزی، اسداله

نسخه13851اسالمی، سیامکراهنما و مجموعه پرسشهای اختصاصی حقوق40

نسخه13711شعاری نژاد، علی اکبردرآمدی به روانشناسی انسان41

42
مجموعه پرسشهای دروس اختصاصی حقوق ویژه 

دانش پذیران کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور
نسخه13831اسالمی، سیامک

نسخه13811اربابی، غالمرضافروپاشی آمریکا43

نسخه13691نوربها، رضازمینه حقوق جزای عمومی44

نسخه13621جعفری لنگرودی، محمدجعفرمقدمه عمومی علوم حقوق45

نسخه13831قاضی، ابوالفضلحقوق اساسی و نهادهای سیاسی46

نسخه13811مفتون، پرویززبان انگلیسی عمومی47

نسخه1تهرانیها، فریدون(مکاتبه ای)زبان انگلیسی48

نسخه13741مرکز فرهنگی انتشاراتی منیرخطبه فدک49

نسخه13801سیلوراستاین، شلدر جستجوی قطعه گم شده50

نسخه13751داستایوسکی، فئودورقمار باز51

نسخه13111هدایت، صادقسه قطره خون 52



نسخه13771امینیان، مریمحرفهای سکوت53

نسخه13711عالقه بند، علیمقدمات مدیریت آموزشی54

آموزش خیاطی55
گروهی از کارشناسان سازمان آموزش 

فنی و حرفه ای کشور
نسخه13741

نسخه13711مورتی، کریشنابرای جوانان56

نسخه13771حیدرزاده، مریمپروانه ات خواهم ماند57

نسخه13681مظفریان، منوچهردیوان پروین اعتصامی58

نسخه13721استیل، دانیلپدر59

نسخه1شوماتطالع بینی هندی60

نسخه13681هداوند، ماشااهللرموز سالمت، طول و عرض عمر61

نسخه1الدلسون، پائوطالع بینی چینی62

کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی63
حوزه معاونت آموزشی جهاد 

دانشگاهی
نسخه13761

نسخه13801سیلورستاین، شلباال افتادن64

نسخه13801سیلورستاین، شلنوری در اتاق زیرشیروانی65

نسخه13761مشیری، فریدونپرواز با خورشید66

نسخه1(ترجمه تفسیری)انجیل عیسی مسیح67

نسخه13821آریافر، تقیمجموعه قوانین و مقررات ثبتی68

نسخه13791برخوردار، ایرجشناخت موسیقی سنتی ایران69

70
جامع ترین راهنما و مجموعه سواالت طبقه بندی 

(1)شده اندیشه اسالمی 
نسخه13851اسماعیلی، خیراهلل

71
پیام نور -جامع ترین راهنما و مجموعه سواالت فراگیر

(مبانی و کلیات)مقدمه علم حقوق
نسخه13861اسعدی، میثم

نسخه13861شمسی، مهدیراهنما و مجموعه پرسش های دروس تخصصی حقوق ویژه دانش پذیران کارشناسی حقوق پیام نور72

نسخه13852اسعدی، میثم(1)حقوق جزا عمومی73

نسخه13851علیمحمدی، محمودزبان انگلیسی عمومی74

نسخه13861اسعدی، میثم(1)حقوق اساسی75

نسخه13411آل احمد، جاللغرب زدگی76

نسخه13841واحدی، قدرت اهللمقدمه علم حقوق77

نسخه13821گروه مولفانفارسی عمومی78

نسخه13851مزرعتی،علیرضا(1)راهنمای جامع اندیشه اسالمی 79

نسخه13851دارابکالیی، اسماعیل(1)راهنمای اندیشه اسالمی80

نسخه13851اردبیلی، محمد علی(جلد اول)حقوق جزای عمومی81

نسخه13781ولیدی، محمدصالح(جلد اول)حقوق جزای عمومی82

نسخه13761مدنی، جالل الدین(حقوق اساسی یک)کلیات حقوق اساسی83

نسخه13771مدنی، جالل الدینمبانی و کلیات علم حقوق84

نسخه13801طباطبایی موتمنی، منوچهرحقوق اساسی85

86
جزوه )جزا، مبانی علم حقوق و حقوق اساسی

(فراگیرپیام نور
نسخه1هنرمند، مهدی

نسخه13861(184سال نهم، شماره )خانواده سبز87



نسخه13861(125سال نهم، شماره )دو هفته نامه موفقیت88

 نسخه1فلش کارت89


