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 نسخه13811اصالنی، مژگانبسته بندی و تبلیغات در مراکز فروش1

2
مجموعه مقاالت دومین سمینار بین المللی نمایش 

های آیینی و سنتی
 نسخه13901اردالن، حمیدرضا

3
صحنه، صحنه پردازی و لباس در نمایش های 

سنتی ایران
 نسخه13901ناصربخت، محمدحسین

 نسخه13861موسوی بلده، محسنآموزش تجوید قرآن: 1حلیه القران سطح 4

 نسخه13841تحریریان، محمدحسن1خواندن و درک مفاهیم 5

 نسخه13781سبحانی، توفیق.ه(1 بخش 4نظم ) 1مثنوی 6

 نسخه13791قاسم نیا همدانی، مانیadobe illustrator 8.0راهنمای جامع 7

 نسخه13841کپس، جئورگیزبان تصویر8

 نسخه13881حسینی، حسیناستفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها: مهارت دوم9

10
 adobeتکنیک های طراحی دیجیتالی با 

illustrator cs
 نسخه13851متواضع، علی اکبر

 نسخه13841آیت اللهی، حبیب اهللمبانی نظری هنرهای تجسمی11

 نسخه13871دادبه، اصغرکلیات فلسفه12

 نسخه13891محمدپناه، بهنام1.کهن دیار ج13

 نسخه13881اسفندیار پور، هوشمندفارسی عمومی14

 نسخه13861هیئت مولفانروان شناسی عمومی15

 نسخه13851مرزبان، پرویزخالصه تاریخ هنر16

17
شرح شیدایی کربالیی احمد میرزا : رند عالم سوز

حسینعلی تهرانی
 نسخه13861هوشنگی، مجید

18
روانشناسی عمومی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام 

نور
 نسخه13861گروه مولفان انتشارات ملکان

 نسخه13821جعفری، حبیب الهتشخیص و درمان: بررسی ناباروری مردان19

20
کاملترین راهنما و بانک سواالت مقدمات و 

راهنمایی مشاوره ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور
 نسخه13861گروه مولفان انتشارات ملکان

21
 icdlمفاهیم پایه فناوری اطالعات : مهارت اول

(xpنسخه )
 نسخه13881حسینی، حسین

 نسخه13851زنجانی، حبیب اهللجمعیت، توسعه و بهداشت باروری22

 نسخه13811صدرالحفاظی، سعیدهنقاش، معمار و پیکر تراش متبحر: میکل آنژ23

(1395مرداد ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای اکبر جوینده میرزا 



24
کاملترین راهنما و بانک سواالت کلیات فلسفه ویژه 

دانشجویان دانشگاه پیام نور
 نسخه13861گروه مولفان انتشارات ملکان

معرفی منابع آموزشی آموزش فنی و حرفه ای25
اداره کل پژوهش و برنامه ریزی 

درسی
 نسخه13841

 نسخه13631موسوی همدانی، محمدباقر22.تفسیر المیزان ج26

 نسخه13841صانعی، یوسفاحکام بانوان27

 نسخه13801طاهریان ریزی، ابوالفضلadobe photoshop 6آموزش گام به گام 28

 نسخه13861وکیلیان، منوچهرمقدمات راهنمایی و مشاوره29

 نسخه1آموزش نانچوکا30

 نسخه13851گرامی نژاد، ابوالقاسمگچ کار گروه عمران31

 نسخه13881ونگ، داک فایآموزش کونگ فو32

 نسخه13841افشار مهاجر، کامرانگرافیک مطبوعاتی33

 نسخه13891ابوالحبیب، علی1.خودآموز گیاهان دارویی ج34

 نسخه13901کوئن، بروس(با تجدید نظر و اضافات)مبانی جامعه شناسی 35

 نسخه13821عفراوی، بهرامآنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می دانند36


