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جلد13563نیدرگانگ، مارسل(جلد3)بیست کشور آمریکای التین2

3
زندگی و مبارزات شهید آیت اله سید حسن مدرس 

برای نوجوانان
نسخه13611نوری، مسعود

نسخه2خمینی، روح اهللمبارزه با نفس یا جهاداکبر4

5
کتاب اول و کتاب : سری مقاالت آشنایی با الکترونیک

(جلد2)دوم
جلد2چیت چیان، علی

نسخه1شورای عالی قضاییالیحه قصاص و مقررات آن6

نسخه13521باقرموسوی همدانی، سیدمحمدراه و روش ما راه و روش پیامبراست7

جلد13603تروتسکی، لئون(1،2،3جلد )تاریخ انقالب روسیه8

9
مرامنامه و نظام نامه احزاب سیاسی ایران در دوره دوم 

مجلس شورای ملی
نسخه13611اتحادیه، منصوره

نسخه1دهخدا، علی اکبر(دوره کامل)صوراسرافیل10

نسخه1مطهری، مرتضیآشنایی با علوم اسالمی11

نسخه1شهیدی، سیدجعفرشیرزن کربال یا زینب دختر علی12

نسخه1قرائتی، محسندرسهائی از قرآن13

نسخه13591بی آزارشیرازی، عبدالکریمعبادت و خودسازی14

نسخه13521کورین، هانریتاریخ فلسفه اسالمی15

نسخه1صدر، سیدرضاراه علی ع16

نسخه1خمینی، روح اهللرساله توضیح المسائل17

نسخه1صدر،سید محمدباقررسالت ما18

نسخه1زاهدی شالفروش، حسینفرهنگ خیام انگلیسی به فارسی19

نسخه13371مترلینگ، موریسدروازه بزرگ20

نسخه13381مترلینگ، موریسگنجینه ناچیز21

نسخه13591کمالی طه، منوچهرمسائلی از نیمکره غربی22

نسخهPaquin,j.r13601اصول طراحی قالب های فلزی23

نسخه1مترلینگ، موریسزبنورعسل24

جلد2گروهی از مولفین متخصص(جلد2)اندازه گیری- سنبه نشان زدن: علم و فن25

26
آشنایی با تشکیالت وظایف و طرحهای آماری گذشته 

حال و آینده مرکز آمار ایران
نسخه13611

نسخه1صدر، سیدرضااستقامت27

1Sفیزیک دانشگاهی 28 ears ,F .W13491نسخه

نسخه1بهشتیپیرامون انقالب اسالمی29

(1395فروردین ماه )لیست منابع اهدایی سرکار خانم خدیجه یزدی 



نسخه13481معتمدی، مهدیتعلیمات دینی برای همه30

نسخه13561صدر، محمدباقرمقدمه ای بر بینش اجتماعی اسالم31

نسخه1صدر، سیدموسیمبارزه اسالم با فقر و گرسنگی32

نسخه13581ژاک رسو، ژانقرارداد اجتماعی33

نسخه13611دستغیب شیرازی، عبدالحسینشرح و تفسیر سوره شریفه واقعه: سرای دیگر34

نسخه1ترجمه موتمر علمای بغدادتجلی حقیقت نجات بشریت35

نسخه13881محدث، هادیآموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم36

نسخه1دستغیب شیرازی، عبدالحسیندانستنی های شگفت37

نسخه13901شفیعی سروستانی، ابراهیمپرسش از موعود38

نسخه13721دلشاد تهرانی، مصطفیمنطق عملی:سیره نبوی39

نسخه13741قرائتی، محسنتفسیرنماز40

نسخه13901ایزدی، مجیدبشنوحکایت من41

نسخه13891عصاره،علیهدف زندگی از دیدگاه آیات و روایات42

43
شهید مطهری افشاگر توطئه تاویل ظاهر دیانت به 

باطن الحاد و مادیت
نسخه13621ابوالحسنی، علی

نسخه13831قربانی، مهدیspread sheet module 4توانایی کار با : مهارت چهارم44

نسخه13831قربانی، مهدیAccess module 5کار با برنامه : مهارت پنجم45

نسخه1( مدرسه منتظریه قم1نشریه شماره )صرف ساده46

نسخه13881کامو، آلبرسوئ تفاهم47

نسخه13811مانلی، برندنICDLگواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر48

نسخه1دستغیب شیرازی، عبدالحسین(جلد دوم)قلب سلیم49

نسخه13771بهزادی اندوهجردی، حسینگزیده متون ادب فارسی و آیین نگارش50

نسخه13611مطهری، مرتضیعدل الهی51

نسخه13831دیلمی، احمد(ویراست دوم)اخالق اسالمی52

نسخه13611مطهری، مرتضیسیری در نهج البالغه53

نسخه13761حسینی اجدادنیاکی،سیدجلیلمروری بر مالیه عمومی54

نسخه13811کولیوند، هوشنگICDLنیازمندیهای کامپیوتر 55

جلد13822والیتی، علی اکبر(2و1جلد )پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران56

نسخه13721 نیکخواه بهرامی، منصورBasicبرنامه نویسی به زبان57

نسخه13601سادات، محمدعلیاصول و مبانی خداشناسی استداللی58

نسخه13871فرزانده خالدی، حسنترجمه و شرح خطبه حضرت فاطمه زهرا59

نسخه13891ملکوتی خواه، علی محمدزاینده رود تا کرخه60

نسخه13601سادات، محمدعلیضابطه های منطقی در بررسی تطبیقی مکتبها61

نسخه13551هیئت تحریریه موسسه در راه حقپرسشهایی پیرامون نبوت62

63Tactcs  for L isteningR ichards .J ack c.20061نسخه

 نسخه13911مقصودلو، بیژنجزوه ارزیابی محیط زیست64

 نسخه1جوزی، علیجزوه طراحی و مهندسی پارکهای ملی و جنگلی65

 نسخه13801عالقه بند، علیمقدمات مدیریت آموزشی66

 نسخه13791تجلیل، جلیلبرگزیده متون ادب فارسی67



 نسخه13801دارنل، پیترزبان برنامه نویسی با رویکرد مهندسی نرم افزار68

 نسخه13891عباسی، اعظم1.مجموعه مقاالت شیطان پرستی ج69

 نسخه1مطهری، مرتضیسیره نبوی70

 نسخه13611مطهری، مرتضیقیام و انقالب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ71

 نسخه13891سوانه، پیرمبانی زیست شناسی72

 نسخه13891عبدلی، علیکار کردن با تمام وجود73

 نسخه13901قنادیان، حسینهنر برای حقیقت74

 نسخه13881سجودی، فرزاننظریه و عمل: نشانه شناسی75

76
 اصل طالیی تبدیل چیزهای 5: تجربه استارباکس

معمولی به خارق العاده
 نسخه13871مترجم- نوریان، مجید

 نسخه13901مک کی، هارویشنا با کوسه ها77

 نسخه13871مکسول، جانآنچه هر رهبری باید بداند78

 نسخه13841کافکا، فرانتسمحاکمه79

 نسخه13891عباسی، اعظممجموعه مقاالت مواد مخدر80

 نسخه13791شعاری نژاد، علی اکبرنقش فعالیت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان81

 نسخه13891سام نژاد، امیربایسته های حقوقی قضایی ضابطین82

 نسخه13611حاجبی، محمدحسینپزشک اطفال83

 نسخه13901گری، جاننیاز زن ها، خواسته مردها84

 نسخه13881گری، جانمردان مریخی، زنان ونوسی85

 نسخه13831ملکوتی، پرتوزن و مرد86

 نسخه13871مورفی، ژوزفتکنیک های طالیی کسب ثروت و موفقیت87

 نسخه13891دی آنجلیس، باربارارازهایی درباره مردان88

 نسخه13891رنجبر، معصومهنازی اسطوره مقاومت89

 نسخه13881اورول، جورجقلعه حیوانات90

 نسخه13881آل احمد، جاللدید و بازدید91

 نسخه13631فهری، احمد1.پرواز در ملکوت ج92

 نسخه13761رفیعی، علیزندگانی امام جعفر صادق علیه السالم: (ع)تاریخ زندگانی ائمه معصومین 93

 نسخه13771قرائتی، محسنامر به معروف و نهی از منکر94

 نسخه13901داستانی بیرکی، علیچالشها و راهکارها: امام خمینی و جهان اسالم95

 نسخه13781احمدی گیوی، حسنزبان و نگارش فارسی96

 نسخه13891فتحعلی نایینی، زهرامشتری مداری97

98
مراقبت اولیه در فوریتهای پزشکی و انتقا ل بیماران و 

مصدومین
 نسخه13641

 نسخه13891شریفی، احمدحسینآیین زندگی اخالق کاربردی99

 نسخه1هیئت تحریریه موسسه اصول دیناصول دین: درسهائی از100

 نسخه13651رشید پور، عبدالمجیددیباچه ای بر مدیریت اسالمی101

 نسخه13731میرکمالی، محمدرهبری و مدیریت آموزشی102

 نسخه1عبداللهی(روح زندگی)خودشناسی و معنویت روح 103

 نسخه13871شجاعی، مهدیپدر، عشق و پسر104

 نسخه13891اسمولن، مارگارتهمه چیز درباره ی فروش105



 نسخه13871علی احمدی، علیرضامنتخبی از کتاب توصیفی جامع از روش های تحقیق106

 نسخه13851آموزش جامع قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی107

 نسخه13881کاردار، سعید(GIS)مقدمه ای بر سامانه اطالعات مکانی 108

 نسخه13841توسلی، غالمعباسنظریه های جامعه شناسی109

 نسخه13831فرجاد، محمدحسینآسیب شناسی کجروی های اجتماعی110

 نسخه13881مهدوی، محمد1.هیدرولوژی کاربردی ج111

 نسخه13741کریمی زند، مهدیگرافیک بیسیک همراه با متحرک سازی112

 نسخه13801بوردمن، تداصول هنرکده سه بعدی113

 نسخه1مجلسی، محمدباقرحلیه المتقین114

115
از دیدگاه حضرت امام  (ص)اسالم ناب محمدی 

خمینی
 نسخه13781مهدوی، غالمرضا

 نسخه13871صادق نیا، محسنشوق پرواز116

 نسخه13811دلشاد تهرانی، مصطفیمدرسه حسینی117

 نسخه13861سبحانی، جعفرگزیده راهنمای حقیقت118

 نسخه13591حجتی، محمدباقرآداب تعلیم و تعلم در اسالم119

 نسخه1امینی، ابراهیمبانوی نمونه اسالم120

 نسخه13891فتحعلی نایینی، زهراکارآفرینی121

 نسخه13891بهزادی اندوهجردی، حسینگزیده متون ادب فارسی و آیین نگارش122

 نسخه13871باکال، رابرتمدیریت عملکرد123

 نسخه13861مترجم- فرامرزی، محمدتقیمدیریت زمان124

125
 روش برای افزایش بهره وری در 24:کارکنان با انگیزه

محیط کار
 نسخه13861بروس، آن

 نسخه13861مترجم- قهرمانی، فرشیدرهبری در گرماگرم کار126

 نسخه13931هیبرون، دانیل امسعادت127

 نسخه13821اقتداری، علی محمدسیستم و رفتار سازمانی: سازمان و مدیریت128

 نسخه13851آیت اللهی، مجتبیمجموعه مکانیک: علم مواد129

 نسخه13851اشرفیان، رضامجموعه مکانیک: نقشه کشی صنعتی130

 نسخه13851صالحی، احمدرضامجموعه مهندسی مکانیک: استاتیک و مقاومت مصالح131

 نسخه13841خلیلی، مهرداد(ایستایی)استاتیک و مقاومت مصالح 132

 نسخه13851بهرامی نسب، ناصرمجموعه دروس عمومی: زبان عمومی133

 نسخه13841میرزنده دل، کمال الدین(رسم فنی)نقشه کشی صنعتی 134

 نسخه13801مریام، جیمزاستاتیک135

 نسخه13851آیت اللهی، مجتبیجزوه علم مواد136

 نسخه13831مترجم- گلستانیان، نعمت اهلل1.مبانی فیزیک ج137

 نسخه13831تویسرکانی، حسیناصول علم مواد138

139engineering mechanics  statics13801نسخه 

 نسخه13831ضیائی، مصطفیفرزکاری یک140

 نسخه13811هاشمی موسوی، محمدرضاحد مفهوم، تعریف و محاسبه141

 نسخه13801حسن زاده ماکویی، علیعبارتها و معادله های جبری142



 نسخه13791فیروزنیا، احمدمثلثات143

 نسخه13811قندهاری، احمدمجانبها و رسم منحنی144

 نسخه13791عابدی، محمددیفرانسیل و انتگرال نامعین و روشهای انتگرال گیری145

 نسخه13811شهریار، پرویزقدر مطلق146

 نسخه13801قندهاری، احمددنباله ها و سریها147

 نسخه13801رستمی، محمدهاشمهندسه تحلیلی148

 نسخه13811عابدی، محمدانتگرال معین و کاربردهای آن149

 نسخه13831هالیدی، دیوید1.حل کامل مسایل مبانی فیزیک ج150

 نسخه1دکتر طاهریفوریتهای پزشکی و کمک های اولیه151

152
 1.حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج

(دو جلد)
 نسخه13801بهزاد، مهدی

 نسخه13851اصغری، امیرحسین1ریاضیات 153

 نسخه13792اخباریفر، مهران2ریاضیات 154

 نسخه13802اخباریفر، مهران سال سوم1حسابان 155

 نسخه13811کمانگر، فرین رشته ریاضی3پرسش های چهارگزینه ای فیزیک 156

 جلد13783بلت، فرانک4 و 2 و 1.فیزیک پایه ج157

 نسخه13851فراهانی، علی اکبرفرهنگ معارف اسالمی158

 نسخه13851داودی، غالمرضامجموعه دروس عمومی: ادبیات159

 نسخه13841حامد، حسنکاردانی به کارشناسی: علم مواد160

 نسخه13801رضوی، مجید2 و 1دوره کامل حساب دیفرانسیل 161

 نسخه13801ربیعی، افسانهآزمایشگاه متالوگرافی162

 نسخه13831بیدهری، پرویزانگلیسی برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی163

 نسخه13791قندهاری، احمد(مفهوم، انواع و خواص)تابع 164

165calculus  and analytic  geometry1نسخه 

 نسخه13801دالور، علیروش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی166

 نسخه13781بهرنگی، محمدرضانظارت و راهنمایی تعلیماتی167

 نسخه13801خالصی، عباسبهداشت و محیط زیست168

 نسخه13591مطهری، مرتضیخدمات متقابل اسالم و ایران169

 نسخه13791شعبانی، حسن(روشها و فنون تدریس)مهارتهای آموزشی و پرورشی 170

 نسخه1قائمی امیری، علیتربیت و بازسازی کودکان171

172msi1نسخه 

 نسخه13871اشرفی ابیانه، حسینکلیات جمعیت و تنظیم خانواده173

 نسخه13601دستغیب، عبدالحسین پرسش17482

 نسخه13901سبحانی، جعفر1اندیشه اسالمی 175

 نسخه1مطهری، مرتضی2.داستان راستان ج176

 نسخه13741فیروزگری، منیر ماه انتظار1779

 نسخه13771انصاری، شاهرخ1اصول حسابداری 178

179
english - pers ian contrastive 

morphology
 نسخه1



 نسخه1مطهری، مرتضیجهان بینی اسالمی: مقدمه ای بر180


