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مجموعه پرسش ها و پاسخهای تشریحی درس 

ریاضی
 نسخه13781

 نسخه13681مترجم- جزایری، ابوالقاسمبا نان تنها2

 نسخه13791مولویان، حمیدرضاکتاب فیزیک3

 نسخه1مطلبیالکترونیک صنعتی4

 نسخه13601مترجم- جباری، مصطفیاصول طراحی قالب های فلزی5

 نسخه13481بلوچ، مهدی1.تئوری میدان ماکسول ج6

7english language ste by steproshan, maryam1نسخه 

 نسخه13571مترجم- آق اولی، محمودمبانی حساب دیفرانسیل و انتگرال8

 نسخه13582فیزیک سال چهارم9

 نسخه13671شریف زاده، هوشنگدر قلمرو مکانیک10

 نسخه13601قراگوزلو، غالمحسینزندانی آنسوی رودخانه11

 نسخه13711شب زنده دار، محمدقصه های بهلول12

 نسخه13581مترجم- قهرمانی، شهرامتاریخ شوروی13

 نسخه13631ورن، ژولگردش  به دور ماه14

 نسخه1مترجم- براتی، مجیدنهرو بشر دوست بزرگ15

 نسخه13841تجلیل، جلیلبرگزیده متون ادب فارسی16

 نسخه13791مترجم- محمدپور، تورجتشریح مسائل مکانیک کوانتوم پیشرفته17

 جلد13562واحدیان، ابراهیم2 و 1.کاربرد ترانزیستورها و حل المسائل آن ج18

 نسخه13691پناهی، غالمرضابیسیک پایه مقدمه ای بر برنامه نویسی19

 نسخه13641برگر، جانشکست و پیروزی پیکاسو20

 نسخه13571باخ، ریچاردجوناتان، مرغ دریایی21

 نسخه1ابراهیم زاده فرزانه، محمود2مدارات عملی در الکترونیک 22

 نسخه13511خواجه نصیر طوسی، احمدشیمی سال اول دانشسرای راهنمایی23

 جلد13562هنربخش، اردشیر2 و 1.حل المسائل فیزیک دانشگاهی ج24

 نسخه13681مطهری، مرتضیاخالق جنسی در اسالم و جهان غرب25

 نسخه13641آسیموف، ایزاکستارگان بر مسیر خویش26

(1395مرداد ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای عبداله اسماعیلی 



 نسخه13591فروم، اریکرونکاوی و دین27

 نسخه1مطهری، مرتضیجامعه و تاریخ28

 نسخه13621فهری، احمدتعلیم و تعلم از دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی29

 نسخه1نماز یا نیایش پروردگار30

 نسخه1قائمی، علی(ع)عوامل ضد انقالب در حکومت علی 31

 نسخه1یزدی، محمدمنتظریجواهر منتظری32

 نسخه1زندگینامه33

 نسخه1شریعتی، علیانتظار،  مذهب،  اعتراض34

 نسخه1مطهری، مرتضیانسان و سرنوشت35

 نسخه1طباطبایی، محمدحسینمحمد در آئینه اسالم36

 نسخه13631محمدی، محمدخواهران قهرمان37

 نسخه13761اسماعیلی جمکرانی، علیرضاوصیتنامه امام38

 نسخه13831گروه مولفانفارسی عمومی39

 نسخه13741منصوری، رضاالمپیادهای فیزیک40

 نسخه13681مترجم- حسینی، رضاپیروزی فکر41

 نسخه1دستغیب، محمدهاشم2.بندگی راز آفرینش ج42

43
مجموعه پرسشها و پاسخهای تشریحی درس 

مکانیک- فیزیک
 نسخه13711

 نسخه13751مطهری، مرتضیبیست گفتار44

 نسخه1انتقال حرارت45

 نسخه13571ابراهیمی، حسین1.آکوستیک ج46

47
زندگانی صدیقه کبری فاطمه زهرا سالم اهلل علیها 

سیده زنان عالم
 نسخه1دستغیب، عبدالحسین

 نسخه13721متقی زاده، عیسیالمنهج القویم لتعلم لغه القران الکریم48

 نسخه13731نیرومندراد، اعظممکانیک49

 نسخه13601روالن، رومنپیروزی عقل50

 نسخه13741ویدر، سلمبانی نظریه کوانتومی51

52
مقدمه ای بر فیزیک پالسما و همجوشی کنترول 

1.شده ج
 نسخه13691مترجم- سبحانیان، صمد

 نسخه13751مترجم- جبه دار ماراالنی، پرویزالکترومغناطیس میدان و موج53

 نسخه13781مجموعه پرسشها و پاسخهای تشریحی درس شیمی54

 نسخه1آذین فر، ماصول رادیو و تعمیر آن55

 نسخه13811سیدی، احسانراهنمای حل المسائل مبانی نظریه الکترومغناطیس56

 نسخه13681پزشپور، محمدعلیالکتریسیته ساکن57

 نسخه13491رجالی، محمدرضا2.کلیات و قوانین علم شیمی ج58

 نسخه13751مطهری، مرتضیانسان کامل59

 نسخه13761برادرانی، آریازپاسخ به مسایل الکترومغناطیس میدان و موج60



 نسخه13811غزنوی، محمودرضاآزمون کارشناسیی ارشد همراه با پاسخ تشریحی61

 نسخه13561نیکخواه بهرامی،برنامه نویسی فرترن62


