
نسخهسالنویسندهعنوانردیف

 نسخه13921لفورکی، جویسفارماکولوژی برای پرستاران1

 نسخه1نامه ای به خواهرم2

 نسخه13831مطهری نیا، محمودشش ماه پایانی3

 نسخه13871موسوی الری، مجتبی1.مبانی اعتقادات در اسالم ج4

 نسخه13531مطهری، مرتضیمسئله حجاب5

 نسخه13901مترجم- مشکانی، علیمقدمه ای بر نظریه آمار6

7
خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار امام : نهج البالغه

(ع)علی 
 نسخه13811مترجم- عابدینی مطلق، کاظم

 نسخه13911نصری، ابوذر1زیست شناسی پیش دانشگاهی 8

 نسخه13851طلوع، معصومهشرح صدر9

 نسخه13881خم پاره10

 نسخه13841اردشیری الجیمی، حسنچهل مالقات با حضرت ولی عصر: سلوک مهدوی11

 نسخه13881مطهری، مرتضی1.حکمتها و اندرزها ج12

13
 1.بررسی خلقت، کارها و انواع شیطان ج: عصیانگر

2و 
 جلد13842کامرانیان، عباسعلی

 نسخه13871اشرف الکتابی، حسنچگونه نماز بخوانیم؟ چگونه روزه بگیریم14

 نسخه13821نعیمی، جواددر پی محمل جانان15

 نسخه13841مترجم- روش نژاد، غالمحسیناسرار قلبی نماز16

 نسخه13871مطهری، مرتضی1.حماسه حسینی ج17

 نسخه13881آبیار، رضاراهنمای ارتباط معنوی با شهیدان: فانوس زائر18

 نسخه13811گروه کتاب نشر گلستان کوثر(عج)آشنایی با حضرت مهدی 19

 نسخه13821مصباح یزدی، محمدتقیآذرخشی دیگر از آسمان کربال20

 نسخه13861حشمتی، پونهفرهنگ جامع داروهای ژنریک و گیاهی ایران21

 نسخه13921عبدالمحمدی، علیرضاآرایه های ادبی22

 نسخه13911عبدالمحمدی، علیرضاکتاب مفهوم قرابت معنایی در ادبیات فارسی23

 نسخه13901مرادپور، سعیدکتاب آخر شیمی کنکور24

 نسخه13881نوروزی فرسنگی، احمدگفتگوی دوستانه با حیوانات25

26
، ccuمراقبت های پرستاری ویژه در بخش های 

icuو دیالیز 
 نسخه13861ذاکری مقدم، معصومه

 نسخه13841ورعی، شکوهبررسی معاینات بالینی برای پرستاران27

(1395تیر ماه )لیست منابع اهدایی سرکارخانم سمانه میرزایی 



 نسخه13911عبدالمحمدی، علیرضاپنج بحث زبان فارسی28

 نسخه13871وحیدی اصل، محمدقاسم1آمار ریاضی 29

 نسخه1اتابکی، پرویزگزیده داستان سیاوش30

 نسخه13861ذوالفقاری، میتراپرستاری و بهداشت مادران و نوزادان31

 نسخه13791آرزومانیان، سونیاطرح مراقبت بالینی در کودکان32

 نسخه13881اشرف الکتابی، حسنعربی در سفر33

 نسخه13901حسین، چراغ هدایت34

 نسخه13841خمسه ای قزوینی، علیصلوات کلید حل مشکالت35

 نسخه13821عزیزی، سیامکراهنمای جامع کامپیوتر36

 نسخه13791شهاب، محمدعلی1.رهبری آسمانی ج37

 نسخه13831سیف اللهی، محمدحسنرسول ترک آزاد شده امام حسین علیه السالم38

 نسخه13881زیبا داستانهایی از زنان بهشتی39

 نسخه13741ارفع، کاظمسیره عملی اهلبیت علیهم السالم40

 نسخه13891مستور، مصطفیتهران در بعدازظهر41

 نسخه13791ناصری، مسلمتنهاتر از پدر42

 نسخه13821خانزاد، حیدرعلینظم ریاضی در قرآن: پرتوی از معجزات قرآن کریم43

 نسخه13881مطهری، مرتضیتوحید44

 نسخه13913بازرگانی، بهمن2پرسشهای چهارگزینه ای شیمی / مبتکران45

 نسخه13891 سال کنکور فیزیک پایه30پاسخ نامه 46

 نسخه13911نصراللهی، حمزهزبان و ادبیات فارسی47

48
 1. ج3پرسشهای چهارگزینه ای شیمی / مبتکران

2و 
 جلد13912بازرگانی، بهمن

 نسخه13911نصری، ابوذر2زیست شناسی و آزمایشگاه 49

 نسخه13911نصری، ابوذر1زیست شناسی و آزمایشگاه 50

 نسخه13911یعقوبی فرد، امیدانگلیسی سوم و پیش دانشگاهی51

 نسخه13911ظهری، علی اکبرزیست شناسی دوم، سوم و پیش دانشگاهی52

 نسخه13911رضائیان، حسیندین و زندگی دوم، سوم و پیش دانشگاهی53

 نسخه13891 سال کنکور فیزیک پایه5430

 نسخه13911فیلی، علیعربی کامل55

 نسخه13911سمیعی عارف، زهرادین و زندگی دوم، سوم و پیش دانشگاهی56

 نسخه13911سعیدی، منصورریاضیات تجربی هفت کتاب در یک کتاب57

58
پرسشهای چهارگزینه ای شیمی پیش / مبتکران

1دانشگاهی 
 نسخه13911بازرگانی، بهمن

 نسخه13911نادری نژاد، بهروزفیزیک پیش دانشگاهی59

 نسخه13861مترجم- شبان، مرضیهmosbyفرهنگ جامع پرستاری 60

 نسخه13861رجبی، محمدطاهرفرهنگ اختصارات پزشکی61


