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184
مجموعه : آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم

مهندسی برق
 نسخه13941

185
جریانهای سرگردان و خوردگی ناشی از آنها در سیستم 

حمل و نقل ریلی برقی
 نسخه13871تالفی نوغانی، محمد

 نسخه13871ضیایی پرور، حمیدتکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک186

 نسخه13791کیانی هفت لنگ، کیانوشایران در بحران187

 نسخه13861اداره تبلیغات و انتشاراتیاد یاران188

 نسخه13751مترجم- زنگوئی، نصراهللمقدس و نامقدس189

 نسخه13751مترجم- پاد، ایرجیک جهان، چندین صدا190

 نسخه13802مترجم- نایبی، هوشنگراهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی191

192
خالصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی عمران 

1ریاضی عمومی 
 نسخه13901موالئی نیا، زهرا

 نسخه13931مشعلی فیروزی، محمودریاضی مقدماتی193

 نسخه2بابلیان، اسماعیل1آنالیز عددی 194

 نسخه1مرادی، تیمور(6ریاضی )ریاضی عمومی 195



 نسخه13931مترجم- حسام، بردیا10 و 9ریاضیات کانگورو 196

 نسخه13861عسگری نیا، مسعودتشریح مسائل آمار ریاضی197

 نسخه13841مطهری، مرتضیانسان و سرنوشت198

 نسخه13731مترجم- محمدحسینی، علیمجموعه فرمولها و جدولهای ریاضی199

 نسخه13891مترجم- شریفی، محمدنامساوی های قدیم و جدید200

 نسخه13921کرایه چیان، علی اکبرریاضیات مقدماتی201

 نسخه13881خاکساری، احمدجبر جابجایی202

 نسخه13901نیک جو، محمدمعادالت دیفرانسیل203

204
آسیب های اجتماعی خانواده نابسامانی، خشونت و طالق 

1.ج
 نسخه13931

 نسخه13881مالجعفری، محمودآسیب شناسی خودکشی205

 نسخه13861ایزدی، مصطفیفرهنگ معابر تهران206

 نسخه13881کریمیان، علیته نقش های اسناد آرشیوی ایران207

 نسخه13911تعاونی، شیریناستانداردهای کتابخانه های مدارس208

 نسخه13891صادقی، راضیهآزمایشهای فیزیک، مکانیک و حرارت209

 نسخه13891ابراهیم زاده، عیسیخاستگاه مدنیت و شهرنشینی در شرق ایران: سیستان210

 نسخه13911فانی، کامران تاریخ ایرانDRSرده 211

 نسخه13881خسروی، لیالمطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسالم و غرب212

 نسخه13841سلطانی، محمدعلیاوضاع سیاسی، اجتماعی، تاریخی ایل بارزان213

 نسخه13842مبینی، محمداصول عملکرد فرستنده های رادیویی214

215
اصول عملکرد دستگاه های اندازه گیری در فرستنده 

های رادیویی
 نسخه13842مبینی، محمد

 نسخه13871مترجم- دقیقی، مژدهپوستر از خود؛ زنگ پنجم216

 نسخه13861ابویی اردکان، محمدمدیریت نظام علوم، تحقیقات و فناوری217

218
واژه نامه مقایسه ای اختالقات امالیی انگلیسی آمریکایی 

و بریتانیایی
 نسخه13851اکبری، اسماعیل

 نسخه13861علیدوستی، سیروسفناوری اطالعات و کتابخانه ها219

 نسخه13901تعاونی، شیریناستانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران220

 نسخه13901صدیق بهزادی، ماندانادستنامه قواعد فهرستنویسی221

222
لغات، )فهرست حواشی و تعلیقات بر متون فارسی 

(اصطالحات و اعالم
 نسخه13871مدبری، محمود

 نسخه13881انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایرانگوهر ماندگار223

 نسخه13821فتاحی، رحمت اهللنظامهای رایانه ای یکپارچه کتابخانه224

 نسخه13941دیوساالر، علیشهباز اسپید بال225

 نسخه13891مترجم- فیاض بخش، محمدمهدیراهنمای حل مسائل طراحی و تحلیل آزمایش ها226

 نسخه13891رنجبران، هادیکاربرد آن در مدیریت و حسابداری: آمار و احتمال227

 نسخه13881کاظمی جوجیلی، ثریا1اصول آنالیز ریاضی 228

229
ریاضی )مجموعه سوال های کارشناسی ارشد ریاضی 

(عمومی
 نسخه13891گروه مولفین



 نسخه13891شباک، مریمروش تدریس ریاضیات230

 نسخه13891ملکی، حسننحوه آموزش حل مسئله به دانش آموزان دوره ی ابتدایی231

 نسخه13941مترجم- رضوانی، محمدعلیراهنمای حل مسائل اصول آنالیز حقیقی232

 نسخه13891ریخته گر، حسینآمار و مدل سازی233

 نسخه13871وست فال، ماتیوشاخص های شهری برای مدیریت شهرها234

 نسخه13751ساروخانی، باقرمقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده235

 نسخه13911باسکاران، الکشمیطراحی در صنت نشر236

 نسخه13921مشیدی، رحمتدرک عمومی ریاضی و فیزیک237

 نسخه13931آریس، آنتمدیریت شرکت های رسانه ای ارزش زایی خالقانه238

 نسخه13801لوی، کلوداسطوره و تفکر مدرن239

 نسخه13881حیاتی، فوادآمار و احتمال کاربردی240

 نسخه13901صالح آبادی، ابراهیمراهنمای حل مسائل هیدرولیک کانال های باز241

 نسخه13921قلی زاده، بهروزساختمانهای گسسته242

 نسخه13921سادات، بابکهندسه243

 نسخه13881نورحسینی، مهرزادکنکورکارشناسی ارشد آمار و احتمال مهندسی244

 نسخه13941ساالر، جمشیدبررسی رفتار مصرف کننده245

 نسخه13861بختیاروند، مصطفیراهنمای ارزیابی زیر ساخت کلید عمومی246

 نسخه13851شریعت، محسنعقد فضولی247

 نسخه13911آذر آیین، قباداز باران تا قافله ساالر248

 نسخه13881دفتر مطالعات فرهنگی شهر تهراننهادهای اجتماعی و توسعه ی فرهنگی249

 نسخه13911انبارلویی، محمدکاظمکتاب مطبوعات250

 نسخه13841بالنچارد، کنعذرخواهی یک دقیقه ای251

 نسخه13921مترجم- ناظرزاده، شیرینتعدیل کارکنان252

253
دریچه ای بر مفاهیم نوین مدیریتی با تاکید بر منابع 

انسانی
 نسخه13821ابیلی، خدایار

 نسخه13841مارتین، میشل2.مدیریت ارتباط دانشگاه و صنعت ج254

 نسخه13881گینز، ارنستآسمان خاکستری255

 نسخه13871نمایشگاه پوسترهای ایرانی در ژنو: 4فریاد ایرانی 256

257
تفکر سیستمی و ارزیابی کارآمدی آن در مدیریت جامعه 

و سازمان
 نسخه13911مرعشی، جعفر

 نسخه13761تقی پور ظهیر، علیمبانی و اصول آموزش و پرورش258

 نسخه13921رشکیانی، مهدیایرانی پیشرفت- رسانه ملی و الگوی اسالمی259

 نسخه13591فلسفی، محمدتقیاخالق از نظر همزیستی و ارزشهای انسانی بخش دوم260

 نسخه13871کرایه چیان، علی اکبرریاضیات عمومی دو261

 نسخه13921طارمی، بهرامآمار زیستی262

 نسخه13901وحیدی، جوادریاضی عمومی263

 نسخه13921کریمی، نصرت مساله ی جبر264250

 نسخه13861قاسمی، قربانریاضی و کاربرد آن در مدیریت265

 نسخه13921حسینی، سارا1ریاضی عمومی 266



 نسخه13911صوفی، لطیفآمار و احتماالت267

 نسخه13921کریمی، نصیر مساله ی نظریه اعداد268250

 نسخه13912کراکائور، جانبه سوی سرزمین سفیر269

 نسخه13901ذراتی، مهدیمعادالت دیفرانسیل معمولی و کاربردها270

 نسخه13891درودی، رویا1ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 271

 نسخه13881شهبا، علیآشنایی با راهکار مدیریت پروژه جامع272

 نسخه13841شفیعی، مسعودنظام پیمانکاری صنعتی فرعی در ژاپن273

 نسخه13891زارع، حسینآمار استنباطی پیشرفته274

275
تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه 

تحلیلی توماس
 نسخه13861زهره وند، حمید

 نسخه13881کرتیس، جانایران در سرآغاز تاریخ276

 نسخه13891نجاریان، سیامککاربرد رهایش کنترل شده دارو در کنترل درد277

 نسخه13821پارکر، الیزابتمدیریت و ساماندهی پیشینه های سازمانی278

 نسخه13841پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازانکلیات سالمند شناسی و طب سالمندان279

 نسخه13891النگه، هارتموتحمایت از هیچ280

281
شاهنامه ی فردوسی، چهارمین نمایشگاه : رنگ پنجم

تایپوگرافی ایرانی
 نسخه13871

 نسخه13871شیروانی، علیآشنایی با علم منطق282

 نسخه13851پازارگادی، عالءالدینفن ترجمه انگلیسی283

 نسخه13941مهدوی، ناصر1.زیباترین قصه های مثنوی ج284

285
شناختی برای سوء - راهنمای گام به گام درمان رفتاری

مصرف حشیش
 نسخه13881قهاری، شهربانو

 نسخه13891ضابطی جهرمی، احمدتدوین تداومی: 1.تکنیک های تدوین ج286

287
رنگ پنجم ضرب المثل های ایرانی سومین نمایشگاه 

85تایپوگرافی ایرانی 
 نسخه13851

 نسخه1مطهری، مرتضی1.مقاالت فلسفی ج288

 نسخه13881طاهری، محمدعلیانسان از منظری دیگر289
 نسخه13821گروهی از پژوهشگرانفارسی- فرهنگ اصطالحات عرفان اسالمی انگلیسی290

 نسخه13941مترجم- زیباکالم، سعیددرآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی: چیستی علم291

 نسخه13641...خمینی، روح اسیمای زن در کالم امام خمینی292

 نسخه13831درفشی، بهنامmacromedia flash mx 2004امکانات جدید 293

 نسخه13932اینساین، ماراتنوع در رسانه294

 نسخه13891مار، پاولرویای شرقی295

 نسخه13872نوحی، نزهتمرغان گویا296

 نسخه13841وزارت آموزش، فرهنگ و ورزش رژیم اشغالگر قدس297

 نسخه13801یوشینوری، هوزومیایران از نگاه هوزومی یوشینوری298

 نسخه13901زمانی، مهرانمهران زمانی: 12طراحان گرافیک معاصر ایران 299

 نسخه13841مشکی، ساعدکورش پارسانژاد: 5طراحان گرافیک معاصر ایران 300



 نسخه13841مشکی، ساعدهومن مرتضوی: 4طراحان گرافیک معاصر ایران 301

 نسخه13861مشکی، ساعدفرشید مثقالی: 9طراحان گرافیک معاصر ایران 302

 نسخه13861مشکی، ساعدمصطفی اسدالهی: 2طراحان گرافیک معاصر ایران 303

 نسخه13851مشکی، ساعدنورالدین زرین کلک: 8طراحان گرافیک معاصر ایران 304

 نسخه13891چهاردولی، احمد(جستجوهای احمد آریامنش)سفیر 305

 نسخه13861مشکی، ساعدعلی خورشیدپور: 11طراحان گرافیک معاصر ایران 306

 نسخه13861مشکی، ساعدساعد مشکی: 10طراحان گرافیک معاصرایران 307

 نسخه13811تدینی، عباسحقوق استخراج نفت از دریاها308

309
الگوی خالق آموزه های زبان شناسی در تحلیل آراء 

قضایی
 نسخه13901آقا گل زاده، فردوس

310
راهنمای عملی ترجمه اسناد و مدارک رسمی و حقوقی 

به همراه نمونه فرم ها، جمالت و مکاتبات حقوقی
 نسخه13881افشار مازندران، نادر

311
زندگی نامه و کارنامه علمی و فرهنگی دکتر ایرج افشار 

(سیستانی)
 نسخه13891افشار، افشین

 نسخه13901تاریخ شفاهی دفاع مقدس312

 نسخه13741یزدانی، مرضیهاسناد مهاجرت یهودیان ایران به فلسطین313

 نسخه13791میرانصاری، علیدوسفرنامه از نیمایوشیج314

 نسخه13861فانی، کامران فلسفه اسالمیBBRرده 315

 نسخه13791استرلینگ، کنمواد فردا316

317
مجموعه مقاالت و گزارشاتی درباره امنیت فضای تولید و 

1.تبادل اطالعات ج
 نسخه13881علی پور، حمید

 نسخه13821نظیف کار، غزاله1.برآورد استراتژیک پاکستان ج318

 نسخه13931هاشم پور سبحانی، توفیق4تاریخ ادبیات 319

 نسخه13891حسینی کازرونی، احمدفارسی عمومی دانشگاهی گزینه ادب فارسی320

 نسخه13941سرمدی، مجیدبرگزیده و شرح تاریخ جهانگشای جوینی321

 نسخه13941وحیدیان کامیار، تقی1دستور زبان فارسی 322

 نسخه13851محسنی، حمیدمدیریت مجالت323

 نسخه13891ادموندسون، ریشنیداری- فلسفه و اصول آرشیوداری دیداری324

 نسخه13851نهاوندیان، محمدکتابشناسی سازمان جهانی تجارت325

 نسخه13931باغ عنایت، محمدحسیننگاهی اجمالی به گمرکات ایران326

 نسخه13941انتشارات آرام دلمجالس ختم خوانی327

 نسخه13931گروه علمی چتر دانشقانون آیین دادرسی کیفری نموداری328

 نسخه1برگزیده مقاالت قصه گویی329

 نسخه13831نصری، قدیرایران؛ چالش ها و بایسته های راهبردی در خلیج فارس330

 نسخه13871مجیدزاده، رضانظریه بازی و تحلیل اقتصادی331

 نسخه13851نهاوندیان، محمدپیش طرح شناخت و سیاستگذاری: ما و جهانی شدن332



 نسخه13831میرهادی، تورانکتابخانه آموزشگاهی و نقش آن در ایجاد عادت به مطالعه333

 نسخه13851مشکی، ساعدقباد شیوا: 7طراحان گرافیک معاصر ایران 334

 نسخه13861مترجم- دقیقی، مژدهاز چشم تا قلب335

 نسخه13891متن کامل سخنرانی های گروه مطالعات زنان336

 نسخه13801محسنی، منوچهرجامعه شناسی جامعه اطالعاتی337

 نسخه13921رمضانی، عباداهللسند توسعه کتاب و کتابخوانی شهر تهران338

339
گزیده مقاله های نخستین فراخوان : 1کتاب اردیبهشت 

پژوهشی طراحی گرافیکی ایران
 نسخه13881

 نسخه13861علیدوستی، سیروسراهنمای نگارش گزارشهای علمی و فنی340

 نسخه13881میرزاوزیری، مجیدفضاهای متریک با طعم توپولوژی341

 نسخه13861شیروانی، علیدر آمدی بر آموزش منطق342

 نسخه13881برید لقمانی، قاسممحاسبات عددی343

 نسخه13881کرویت سیگ، اروینتشریح کامل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته344

 نسخه13941فاریابی، سعیدمعادالت دیفرانسیل345

 نسخه13941پایه قدر، محمود2شیمی تجزیه 346

 نسخه13921شهریاری، پرویز مساله ریاضی34799

 نسخه13891مترجم- اصغری، امیرحسینهندسه اعداد348

 نسخه13901نجفی زاده ثانی، حسنریاضیات اصیل349

 نسخه13631کرمی، احمددیوان مستوره کردستانی ماه شرف خاتم350

 نسخه13881قنبری راشنانی، علیباشد که فردا با من است351

 نسخه13871بایرامی، محمدرضادشت شقایق ها352

 نسخه13691شاهانی، خسروگنج بادآورد353

354
داستانهائی از خطبه های علی ابن ابی ابیطالب علیه 

السالم
 نسخه13791قدیانی، عباس

 نسخه13941مستور، مصطفیرساله درباره نادر فارابی355

 نسخه13812بیات، ذبیح اهللمکالمات روزمره سوئدی به فارسی356

 نسخه13791تعاونی، شیریناستانداردهای ملی خدمات کتابخانه ای برای نابینایان357

 نسخه13931مترجم- فتاحی، حسنهندسه تاکسی358

 نسخه13921فرامرزی، حسینریاضی عمومی359

 نسخه13931پشت دار، علی محمدبرگزیده ترجمه رساله قشیریه360

 نسخه13941قاسمی، فریدمطبوعات ایران در قرن بیستم361

 نسخه13911شمس بد، محمودمنابع مرجع تخصصی چاپی و الکترونیکی362

 نسخه13751میرانصاری، علیکتابشناسی نیما یوشیج363

 نسخه13881محمداسماعیل، صدیقهالگوهای برنامه ریزی، تصمیم گیری و اداره کتابخانه364

 نسخه13941موحد، سیمینمبانی رهبری برای مدیران365

 نسخه13931اسمعیل نیا، مژگانکاربرد فناوری اطالعات در مدیریت آموزشی366

367
درسنامه مبانی و اصول اصالح الگوی مصرف در دستگاه 

های اجرائی
 نسخه13901عزتی، مرتضی



 نسخه13901جمالی، علیرضاتوپولوژی عمومی368

 نسخه13891ناصری، عبداهللتشریح مسائل مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها369

 نسخه13871قیامت، رضاتشریح کامل مسایل معادالت دیفرانسیل و کاربرد آنها370

 نسخه13881آذری، محمدمهدیالفبای جبر در المپیاد ریاضی 371

 نسخه13901صفایی صادق، غالمرضاریاضی مقدماتی372

 نسخه13891رسولی، علی اکبرمبانی سنجش از دور دانش پایه373

 نسخه13911امین پور، حسنآمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی374

 نسخه13911قصابی اسکویی، حسنمعادالت دیفرانسیل و کاربردهای آن375

 نسخه13831الریجانی، علیروش ریاضی در فلسفه کانت376

 نسخه13921رضائی، عبدالمجیدمقدمه ای بر تحلیل رگرسیون کاربردی377

 نسخه13841نیری، حسینفرمانده جدید378

 نسخه13911قربانی، مهدیGeoGebra 4کارگاه ریاضی با 379

 نسخه13941محمدآبادی، مرتضیالفبای المپیاد ریاضی380

 نسخه13911باغمیشه، مهدیمقدمه ای بر نظریه معادالت دیفرانسیل معمولی381

 نسخه13921محمدظاهری، علی حسین2ریاضی فیزیک 382

 نسخه13921یاسمیان، محمدرضا(ویژه دانشجویان کاردانی) 2ریاضی عمومی 383

384
تحلیل و تشریح کامل مسائل اصول تجزیه ی دستگاهی 

2.ج
 نسخه13911پارچه باف جدید، ایوب

 نسخه13931نیکوکار، مسعودراهنمای حل معادالت دیفرانسیل385

 نسخه13941شمسیه زاهدی، موسی الرضا2ریاضیات پایه و مقدمات آمار 386

 نسخه13911عزیزی، محمدحسینجستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز387

 نسخه13921عیوضی، شیرینمجموعه سواالت دکترای بیوتکنولوژی پزشکی388

 نسخه13941پریور، کاظمجنین شناسی نظری389

 نسخه13821اجاللی، مسعود1.درسنامه پروتز پارسیل متحرک ج390

 نسخه13831مترجم- میدانی، جوادبهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان391

 نسخه13851تریسی، برایانقورباغه را بخور392

 نسخه13891طباطبایی اردکانی، محمودواژه نامه گویشی اردکان393

 نسخه13831سرگلزایی، محمدرضاترک اعتیاد موفق394

 نسخه13751فائقی، ابراهیمآذربایجان در مسیر تاریخ ایران395

 نسخه13941دامغانی، محمود(ش. ه1332_1320)نفوذ خارجی در ایران 396

 نسخه13911تیموریان، روح الدین1ریاضیات عمومی 397

 نسخه13941رضایی، سیناالفبای هندسه در المپیاد ریاضی398

 نسخه13911جبه دار ماراالنی، پرویزتشریح مسائل مهندسی کنترل نوین399

 نسخه13871منصوری، داود(رشته ریاضی)توابع مختلط 400

 نسخه13901عمیدی، علی2روشهای نمونه گیری 401

 نسخه13801مترجم- لقمانی، عباساینترنت402

 نسخه13811کاموس، مهدینخل بهشتی403

 نسخه13861لعلی، مسعودجانب عشق عزیز است فرو مگذارش404



 نسخه13891آبان، علیفارسی عمومی405

 نسخه13831پوربزرگ، علیرضاپرواز در پرواز406

 نسخه13801محبت، محمدجوادقلب را فرصت حضور دهید407

 نسخه13861موسوی، علیexcel xpصفحه گسترده : مهارت چهارم408

 نسخه13861خلیق، غالمرضا1. ج1رایانه کار درجه 409

 نسخه13941شیعه، اسماعیلکارگاه برنامه ریزی شهری410

 نسخه13861آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله411

 نسخه13941کرمی، ابوالفضلراهنمای اجرا و تفسیر آزمون اندریافت موضوع412

 نسخه13861زندی، بهمنزبان آموزی413

 نسخه13901نجفی، حجت و آزمایشگاه3فیزیک 414

415
مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات 

1.فارسی ج
 نسخه13881امیرخانی، لیال

 نسخه13791اشرف الکتابی، حسنهلندی در سفر416

 نسخه13901مترجم- حق بین، زهرهشبی در برج وحشت417

 نسخه13841کامشاد، حسنپایه گذاران نثر جدید فارسی418

 نسخه13951گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادیزندگی نامه و خاطرات شهید احمد بیابانی419

 نسخه13941آقا میرزایی، محمدعلیشهید مدنی420

 نسخه13901قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان421

 نسخه13941دامغانی، محمودنفوذ آمریکا در ایران422

423

نکات جامع و سواالت طبقه بندی شده آزمون های نظام 

مهندسی آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله 

2800

 نسخه13941علیزاده برزی، محمدحسین

 نسخه13941بیات موحد، علیسرعت انتقال و محاسبات ذهنی کاربردی424

 نسخه13911مترجم- نبیعی، مونا(بستار دایره ها)دایره ها 425

 نسخه13791مجموعه مقاالت زنان و صرفه جویی426

 نسخه13941میرحسینی، علی اکبر5قواعد عربی 427

 نسخه13931سالمی نژاد، عبدالرضاازدواج های آسمانی428

 نسخه13941خانجانی عمران، فرساپرندگان سر به هوا429

 نسخه13671عطا ملک عالء الدین بن بهاء الدینتاریخ جهانگشای جوینی430

 نسخه13841گروه آشناتراکنش های مالی431

 نسخه13741تاجدینی، علیاستعارات تاویلی432

 نسخه13901مترجم- بسیجی، بهداد مساله و معمای جالب فیزیک و ریاضی433100

 نسخه13941مومنی، محمدحسن(مادر امام زمان علیه السالم)شاهزاده روم 434

 نسخه13791فیض الهی وحید، حسینخودآموز و مکالمات روزمره ترکی آذربایجانی435

 نسخه13931مظفر، محمدجواداولین رئیس جمهور436

2خانواده پویا 437
فرهنگی موسسه آموزشی و - معاونت تربیتی

(ره)پژوهشی امام خمینی 
 نسخه13861

 نسخه13941شایگان، داریوش1.ادیان و مکتبهای فلسفی هند ج438

 نسخه13791مترجم- مهتدی حقیقی، مجیداسپانیائی در سفر439

 نسخه13782قاراپت دیکانه، آرامکالمات روزمره ارمنی به فارسی440



 نسخه13801ممی زاده، عبادترکی آذربایجانی در سفر441

 نسخه13821یحیی پور، مرضیهاصول و روش نامه نگاری در زبان روسی442

443excelنسخه13871مروج، محمدتقی برای مهندسان عمران 

 نسخه13901تعاونی، شیریناستانداردهای دانشگاهی ایران444

 نسخه13861اجدادی، بتولکلید ایمیل445

 نسخه13891انتشارات آریان ترجمهراهنمای کار با دستگاه مترجم جیبی اطلس سخنگو446

 نسخه13871ذبیحیان، فرشیدautocadکلید 447

448
مجموعه مقاالت سمینار توانازی دختران جوان روستایی 

در مشارکت های اجتماعی
 نسخه13781

449
 windos xp homeخودآموز تصویری و آسان 

edition
 نسخه13861مترجم- فرشاد، امیر

 نسخه13911شمس بد، محمودمنابع مرجع تخصصی چاپی و الکترونیکی450

 نسخه13841مبینی، محمداصول عملکرد فرستنده های رادیویی451

452
رهنمودهایی برای ارائه خدمات کتابداری به اشخاص 

مبتال به بیماری های روانی
 نسخه13911مترجم- رسولی، بهروز

 نسخه13861میثمی، لطف اهللبا چشمی گریان، تقدیم به عشق453

454
مناسبات سرداران، علما و تحصیل کردگان بلوچ با دولت 

مدرن
 نسخه13841سیاسر، قاسم

 نسخه13841رخ، محمدعلیسفیران عشق دفتر اول455

 نسخه13851خامنه ای، علیرهبر و استعدادهای درخشان456

 نسخه13881سهرابی، محمدکریمپایگاه داده ها457

 نسخه2بیات موحد، علیآموزش کامل مثلثات458

 نسخه13941ابراهیم زاده، حسنبهشتی در زمین459

 نسخه13781رضوی، محمدخاطرات نواب وکیل460

 نسخه13781میرانصاری، علیمشاهیرا دب معاصر ایران دفتر سوم: اسنادی از461

 نسخه13881موحد، ایمانflashکلید 462

 نسخه13871مقامی، علیمبانی امنیت اطالعات: مهارت هشتم کاربری کامپیوتر463

 نسخه13881لطفی، طاهرتشریح مسائل جبر خطی هافمن464

 نسخه13881دانشمند، حسین(7ریاضی )ریاضیات کاربردی 465

 نسخه13921حسین پناهی، کاوهمبانی احتمال شلدون راس466

 نسخه13891سامیا کالنتری، فرزین2.مجموعه سوال های کارشناسی ارشد آمار ج467

 نسخه13941فرامرزی، حسین2ریاضی عمومی 468

 نسخه13931اسمعیلی آتشگاه، اسماعیلحل و تشریح مسائل تحلیل آماری469

 نسخه13891سامیا کالنتری، فرزین4.مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد آمار ج470

 نسخه13921قره داغی، بهمنمدیریت بازخورد471

 نسخه13901طالشی، علی1.فیزیک ج: مجموعه کتب همراه علوی472

473
خطوط مشاوره تلفنی ترک دخانیات منبعی برای توسعه، 

اجرا و ارزیابی آنها
 نسخه13931اسالم پناه نوبری، شبنم



474
بهداشت برای همه و مراقبت های بهداشتی اولیه در قرن 

21 و 20های 
 نسخه13811شادپور، کامل

475
چگونه کودک خود را به ریاضی عالقه : کودک ریاضی گرا

مند کنیم؟
 نسخه13891مهرگان، نسیم

 نسخه1دفتر تمرین ریاضی دوم راهنمایی476

 نسخه13881لطفی، طاهرراهنما و مرجع کامل حل مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن477

478
مجموعه سواالت و پاسخ های تشریحی فیزیک 

 بخش سوم93کارشناسی ارشد سراسری 
 نسخه13941دپارتمان فیزیک مدرسان شریف

479
مجموعه سواالت و پاسخ های تشریحی آزمون های 

کارشناسی ارشد
 نسخه13881

 نسخه13931رضوانی بیدگلی، علیریاضی فیزیک480

 نسخه13901حسن پو مطلق، یوسفپتروفیزیک481

482
نمونه سواالت رشته ی مجموعه فیزیک کلیه گرایش ها 

 بخش سوم و چهارم92با پاسخ تشریحی دکتری 
 جلد13932دپارتمان فیزیک مدرسان شریف

483
 آزمون ورودی دوره های 1204مجموعه فیزیک کد 

91کارشناسی ارشد سال 
 نسخه13921

484
 آزمون ورودی دوره های 1202مجموعه ژئوفیزیک کد 

91کارشناسی ارشد سال 
 نسخه13921

 نسخه13931ایزدی، مهدیزنان، کودکان، جراحی: 93گزینه برتر 485

486
گوش و حلق و بینی، عفونی، روانپزشکی، : 93گزینه برتر 

پوست، رادیولوژی، ارتوپدی
 نسخه13931ایزدی، مهدی

 نسخه13931ایزدی، مهدینورولوژی، فارماکولوژی، چشم، : 93گزینه برتر 487

488
انواع گیره های )شناخت و کاربرد در طراحی 

(غیراستاندارد
 نسخه13941مترجم- مرادی محتشم، آرش

 نسخه13841مترجم- اسالمبولچی مقدم، علیمهارت های حرکتی کودکان سندرم489

 نسخه13931علی محمدی، مسعودفیزیک:  الکترومغناطیس490

491
 آزمون ورودی دوره های 1202مجموعه ژئوفیزیک کد 

92کارشناسی ارشد سال 
 نسخه13921

 نسخه13881مترجم- شبابی، بهنام2007اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی ماالمد 492

 نسخه13931سیفی شالقونی، مهدیفیزیک: ترجمه مقابله ای متون تخصصی493

494
حمایت های حیاتی پایه، میانی و پیشرفته الگوریتم های 

درمانی
 نسخه13841جاللی، احمدرضا

 نسخه13891شیورانی، مهدی2مفاهیم و روش های آماری 495

 نسخه13901کاهه، محمدحسنآزمون های هوش و خالقیت ریاضی496

 نسخه13711پارکر، استیو1.ماشین ها، دستگاه ها و ابزارها چگونه کار می کنند ج497

498
مجموعه سواالت و پاسخ های تشریحی روان شناسی 

92بخش سوم کارشناسی ارشد سراسری 
 نسخه13921دپارتمان فیزیک مدرسان شریف



499
تیپهای گیاهی : طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور

منطقه نائین
 نسخه13831افتخاری، مهدی

500
تیپهای گیاهی : طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور

منطقه هامون جازموریان
 نسخه13831سنجری، غالمرضا

501
تیپهای گیاهی : طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور

منطقه انارک
 نسخه13821افتخاری، مهدی

502
تیپهای گیاهی : طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور

منطقه آبادان
 نسخه13811صالحی، حسین

503
تیپهای گیاهی : طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور

منطقه خور و بیابانک
 نسخه13821افتخاری، مهدی

504
تیپهای گیاهی : طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور

منطقه سراوان
 نسخه13821هاشمی، هادی

505
تیپهای گیاهی : طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور

منطقه تایباد و شاه رخت
 نسخه13821زارع، علیرضا

 نسخه1محمدپور، طاهرهلغت نامه اشارات فنی ناشنوایان506

507
نمونه سواالت و پاسخ های فیزیک بخش سوم کارشناسی 

94ارشد آزاد سال 
 نسخه13941دپارتمان فیزیک مدرسان شریف

508
انتگرال یگانه و سری ها به همراه : 1ریاضی عمومی 

کاربردها
 نسخه13891زعیم باشی، علی

 نسخه13921زمانی، علی(هندسه فضایی استداللی)اکرثاوذسیوس 509

 نسخه13901حسینی، میرحبیب2ریاضی عمومی 510

 نسخه13841نوده فراهانی، قاسمقانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی511

 نسخه13901بنائی، رضاقانون امور گمرکی و یادداشت های توضیحی512

513
وضعیت حقوقی زیست محیطی استان سیستان و 

بلوچستان
 نسخه13931صادق علی، محمدرضا

 نسخه13931ظهوری مهریزی، ناصرحمل و نقل ترکیبی، توسعه اقتصادی: بندرخشک514

 نسخه13791احمدپور داریانی، محمودتعاریف، نظریات، الگوها: کارآفرینی515

 نسخه13861غفاری اردهائی، جوادرازهایی برای کسب موفقیت و ثروت516

 نسخه13901اسکویی، قاسمتحلیل و تشریح کامل مسایل مکانیک کوانتومی مدرن517

 نسخه13881گرینت، کیت(ایده های تطبیقی و عملی در کار)مدیریت فازی 518

 نسخه13831بنیس، وارنمدیران کهنه کار، زمانه ای نو519

 نسخه13941قاضی پور، حسامفرمول خونه ی فیزیک520

521
 ویژه رشته های مهندسی کامپیوتر، علوم 2فیزیک پایه 

IT- کامپیوتر
 نسخه13911پراژنگ، رضا

 نسخه13791فلسفی، محمدتقی(ع)حکومت جهانی امام عصر 522

 نسخه13921بابانژاد، احمد1دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه 523

524
درآمدی بر نظریه ریسمان بوزونی به روش نظریه میدان 

همدیس
 نسخه13911کمانی، داود

 نسخه13921شیرازی، سلطان الواعظینشب های پیشاور525



526
آزمایشگاه فیزیک مکانیک برای دانشجویان علوم پایه و 

فنی مهندسی
 نسخه13911قرچکی، فاطمه

 نسخه13901قربانلی، مه لقا1فیزیولوژی گیاهی 527

 نسخه13931نیشابوری، علی اصغراکولوژی عمومی528

 نسخه13931خاکی، مهدیحل مسائل تئوری االستیسیته529

 نسخه13881طاهای ابدی، محمدرفتار مکانیکی مواد مرکب530

 نسخه13901سرباخته، امیدنمونه سواالت دروس دانشگاهی معادالت دیفرانسیل531

 نسخه13941سرباخته، امید 1فیزیک پایه 532

 نسخه13891بیسجردی، محمدحسینرباتیک گام به گام مقدماتی533

 نسخه13941تابان، رامینطراحی و اجرای سیستم های بخار534

 نسخه13921بنکدار، هادیآیین خواندن فیزیک535

 نسخه13911امیری بهقدم، مهدیتشریح کامل مسائل دینامیک536

 نسخه13871پایندانی، جمشیدمهار بحران537

 نسخه13821یمنی، محمدکارشناسی و ارزیابی صدور بیمه و خسارت آتش سوزی538
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