
نسخهسالنویسندهعنوانردیف

 نسخه1ضمیمه روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران1

 نسخه13531حجتی اشرفی، غالمرضامجموعه قوانین مالیاتی2

 نسخه13661تودارو، مایکل2ج --- توسعه اقتصادی در جهان سوم3

 نسخه13661مور، کارل3ج --- حسابداری مدیریت 4

 جلد2 1370کونتز، هرولد2 و 1ج --- اصول مدیریت 5

 نسخه13691نادری، ابوالقاسمبررسی مسائل و مشکالت صادرات غیرنفتی6

 نسخه13691اوکیتا، سابورومدیریت ژاپن در رویارویی جهانی7

 نسخه13611مترلینگ، موریسقانون جهان8

 نسخه13721ساسان نژاد، امیرهوشنگمدیران شرکت ها و موسسات9

 نسخه13701طرح تولید انواع کندانسورهای یخچال و فریزر10

 نسخه13721شباهنگ، رضا1ج --- مدیریت مالی 11

 نسخه13731تیموری، حبیبحسابداری تغییر قیمت ها12

 نسخه13712ارباب سلیمانی، عباساستانداردهای بین المللی حسابداری13

 نسخه13731شباهنگ، رضاحسابداری عملکرد مدیریت14

 نسخه13781عالی ور، عزیزقیمت گذاری انتقاالت داخلی15

 نسخه13731بینگهام، جانتجزیه و تحلیل سیستم ها16

 نسخه13591استانداردهای حسابداری و حسابرسی17

18
استانداردهای : اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی

حسابرسی
 نسخه13771

19
رهنمودهای : اصول و ضوابط حسابداری و حسابداری

حسابداری
 نسخه13771

 نسخه13781فصلنامه حسابرس20

 نسخه13781...اکبری، فضل اتجزیه و تحلیل صورت های مالی21

22
حسابداری شرکت های :  سطح میانی0حسابداری مالی 

سهامی
 نسخه13721نظری، رضا

 نسخه13801.هی، لیون ایحسابداری سازمان های دولتی و موسسات غیرانتفاعی23

 نسخه13701نبوی رضوی، علی اصغربررسی قانون چک24

 نسخه13731مجموعه مقاالت: حسابرس25

(1395اردی بهشت ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای بهرام کریمی   



 نسخه13631وینلند، جیمزچگونه حافظه خود را تقویت کنیم26

 نسخه13751موسسه حسابرسی تامین اجتماعیراهنمای مقررات تامین اجتماعی27

 نسخه13471برزگر، صادقتفسیر متن اصالحی قانون تجارت: حقوق تجارت28

29
مفاهیم، اصول، فنون و روش : مدیریت کیفیت جامع

های اجرایی
 نسخه13731زمردیان، اصغر

 نسخه13691مور، کارل2ج --- حسابداری مدیریت 30

 نسخه13671تودارو، مایکل1ج --- توسعه اقتصادی در جهان سوم 31

 نسخه13561موروا، اندرههنر زندگی کردن32

 نسخه13731ایمایی، ماساکیروش های بهبود مستمر33

 نسخه13431مالح، خسروتئوری تولید34

 نسخه13421صورتگر، لطفعلیعلم اقتصاد35

 نسخه13691نصیرزاده، غالمرضاپیرامون خصوصی کردن شرکت های دولتی36

37
مجموعه مقاالت دومین سمینار علم، تکنولوژی و توسعه 

1ج --- 
 نسخه13721

 نسخه137813781تقویم جیبی اقبال 38

 نسخه137613761تقویم سال 39

 نسخه137513751تقویم سال 40

 نسخه137713771تقویم سال 41

 نسخه198619861تقویم التین 42

 نسخه13711 شرکت تخته شهید دکتر باهنر1371تقویم سال 43

 نسخه13541 شرکت ملی نفت ایران1354تقویم سال 44

 نسخه13741 سازمان صنایع ملی ایران1374تقویم سال 45

 نسخه13621 شرکت سهامی خاص زیمنس1362تقویم سال 46

 نسخه136313631سالنامه و یادداشت روزانه 47

 نسخه136713671سررسید اختصاصی توس 48

 نسخه137713771سالنامه 49

 نسخه136413641تقویم با جداول آماری 50

 نسخه136513651تقویم و یادداشت روزانه شرکت بتون شیمی 51

 نسخه137113711سررسیدنامه سال 52

 نسخه137013701سالنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 53

 نسخه137313731سالنامه سازمان صنایع ملی ایران 54

 نسخه137113711سالنامه شرکت پشم شیشه ایران سال 55

 نسخه137013701سالنامه شرکت ساختمانی پاتو سال 56

 نسخه137013701سالنامه شرکت ساختمانی و مهندسی پاکرو سال 57

 نسخه137113711سالنامه شرکت صنعتی شوفاژکار سال 58

 نسخه137513751سالنامه سازمان صنایع ملی ایران سال 59

 نسخه13581 شرکت صنایع ساختمانی1358ترازنامه سال 60



61
 شرکت سهامی 1373ترازنامه سال مالی منتهی به 

خاص تهراتن بتون
 نسخه13731

62

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه 

 شرکت سهامی خاص 1372برای سال مالی منتهی به 

تهران بتون

 نسخه13721

63
 شرکت سهامی 1372ترازنامه سال مالی منتهی به 

خاص تهران بتون
 نسخه13721

 نسخه13721دومین کنگره ملی مهندسی و بهره وری64

65
گزارش هیئت مدیره شرکت تهران بتون به مجمع 

1373عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 
 نسخه13731

 نسخه137113711سالنامه شرکت آریابتون سال 66

 نسخه137582کارت پستال نوروزی67

 نسخه13751ماهنامه تدبیر سال هفتم68

69
ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران شماره : حسابدار

113
 نسخه13751

 نسخه13791کوپر، رابینهزینه یابی بر مبنای فعالیت70

 نسخه13741شباهنگ، رضا2.مدیریت مالی ج71

72
حسابداری و حسابرسی واحدهای تولید کننده 

محصوالت کشاورزی و تعاونیهای کشاورزی
 نسخه13781انجمن حسابداران رسمی

 نسخه13781شباهنگ، رضاحسابداری مدیریت73

 نسخه13741تیموری، حبیب اهللارزش، پول، تورم74

 نسخه13781مدنی، علیمفاهیم و روشهای اساسی آمار75

76
بررسی تحلیلی یا استفاده از تجزیه و تحلیل در 

حسابرسی
 نسخه13791اکبری، فضل اهلل

 نسخه5513641روش شمارش موجودیها شماره 77

 نسخه5713641 شماره 20استاندارد بین المللی حسابداری شماره 78

79
تکالیف کارفرمایان در اجرای مقررات تامین اجتماعی 

58شماره 
 نسخه13581

 نسخه5213521استانداردهای حسابداری و حسابرسی شماره 80

 نسخه4913631 شماره 21استاندارد بین المللی حسابداری شماره 81

 نسخه13781قوامی، محمدعلیحسابرسی بانکهای تجاری82

 نسخه13731کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری1.رهنمودهای حسابداری ج83

 نسخه13721منوریان، عباس(مجموعه مقاالت)مدیریت استراتژیک 84

 نسخه13721نفیسی، محمدرضامشکالت حسابرسی واحدهای تجاری کوچک85

حسابداری استهالک86
مرکز تحقیقات تخصص حسابداری و 

حسابرسی
 نسخه13711

 نسخه13741علی مدد، مصطفی1.مبانی و روشهای عمومی حسابداری ج87

 نسخه13791صفار، محمدجواداهداف گزارشگری مالی دولت مرکزی88



 نسخه13781مترجم- مهدوی، غالمحسین1.حسابدرای سازمانهای دولتی و موسسات غیرانتفاعی ج89

90
استانداردهای حسابرسی : حسابرسی کامپیوتر

سیستمهای اطالعاتی کامپیوتری
 نسخه13781مترجم- ارباب سلیمانی، عباس

 نسخه13771کمیته فنی سازمان حسابرسیآیین رفتار حرفه ای91

92
استانداردهای : استانداردهای حسابداری و حسابرسی

56حسابداری شماره 
 نسخه13641

 نسخه8513691استفاده از تکنیکهای آماری در حسابرسی شماره 93

 نسخه13691مترجم- عبده تبریزی، حسین1.حسابداری مدیریت ج94

 نسخه13691رضائیان، علیاصول مدیریت بازرگانی95

 نسخه13791مترجم- کمالی زارع، علیحسابرسی داخلی اثر بخش96

 نسخه13781مترجم- قوامی، محمدعلیاستانداردهای حسابرسی دولتی97

 نسخه13781مترجم- مهام، کیهان2.کنترل داخلی چارچوب یکپارچه ج98

 نسخه13801مترجم- فاضلی، احمد(حسابرسی)نمونه پرسشهای چهارگزینه ای 99

 نسخه21.برنامه ریزی و کنترل ج: حسابداری صنعتی100

 نسخه13711راهنمای بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری101

102
فصلنامه تحلیلی اطالع رسانی پژوهشی : حسابرس

8سازمان حسابرسی شماره 
 نسخه13791

 نسخه13791تیموری ماسوله، حبیب اهللشناسایی در آمد103

 نسخه1علی مدد، مصطفی2.اصول حسابداری ج104

 نسخه13791شباهنگ، رضا2.حسابداری پیشرفته ج105


