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 نسخه13761جعفری، عباس2.گیتاشناسی ایران ج1

 نسخه13771مدیری، مهدیCISاشاره ای به مبانی و اصول کارتوگرافی مدرن 2

 نسخه13541جوزی، نصراهللنقشه برداری3

 نسخه13921اکبری، نسیم1راهنمای گام به گام ریاضیات 4

 نسخه13901نعمت الهی، نادرآمار و احتماالت مهندسی5

 نسخه13901نیکوکار، مسعودراهنمای حل معادالت دیفرانسیل6

 نسخه13841استالینگز، ویلیامسیستمهای عامل7
 نسخه13681گروه پژوهشگران ایرانطلیعه کتاب گیالن8
 نسخه13871طورانی، محسنساختمان داده: کامپیوتر9

 نسخه13851نامی، حسینریاضیات کاردانی به کارشناسی10

 نسخه13891راسل، استوارت(رهیافتی نوین)هوش مصنوعی 11

12
آمار و احتمال کاردانی ویژه دانشجویان کاردانی و 

داوطلبان آزمون کاردانی به کارشناسی
 نسخه13871طورانی، محسن

13
روش تحلیلی و طراحی ساخت یافته سیستم ها 

1.ج
 نسخه13811

14
راهنمای جامع و بانک سواالت امتحانی فارسی 

عمومی
 نسخه13821آهنگری، فرشته

 نسخه13791قلی زاده نوری، فرهادSQL SERVERکتاب آموزشی 15

 نسخه13871احمدپور، ابراهیم1ریاضی عمومی : راهنمای طالیی دانشگاه پیام نور16

 نسخه13901طالبی، حمیدرضابرنامه نویسی تحت وب از پایه تا پیشرفته17

 نسخه13891شیدفر، عبداهللریاضیات مهندسی18

 نسخه13921واعظ پور، انسیهراهنمای گام به گام حسابان19

 نسخه13921اعتمادی، نفیسهراهنمای گام به گام جبر و احتمال20

 نسخه13921حسینی پور، مریمراهنمای گام به گام آمار و مدل سازی21

 نسخه13841مقسمی، حمیدرضازبان ماشین و اسمبلی22

 نسخه13831جعفرنژاد قمی، عین الهCبرنامه نویسی به زبان 23

 نسخه13821مترجم- ابراهیم زاده قلزم، حسیناصول ساختمان داده ها24

25
زبان ماشین و اسمبلی و کاربرد آن در 

کامپیوترهای شخصی
 نسخه13831سیدرضی، حسن

26
تشریح مسائل حساب دیفرانسیل  انتگرال و 

1 قسمت 1.هندسه تحلیلی توماس ج
 نسخه13821زهره وند، حمید

 نسخه13921انصاری، نفیسهراهنمای گام به گام ریاضیات گسسته27

 نسخه13921انصاری2راهنمای گام به گام ریاضیات 28

(1395شهریور ماه )لیست منابع اهدایی سرکارخانم املیا بیت جانو چهاربخشی 



 نسخه13821مانو، موریس(مدار منطقی)طراحی دیجیتال 29

 نسخه13901مقسمی، حمیدرضادرس و کنکور پایگاه داده ها30

 نسخه13891مقسمی، حمیدرضادرس و کنکور سریع مدار منطقی31

32developing reading skillsmarkstein, linda1نسخه 

 نسخه13731مقیمی، جعفرکارتوگرافی33

 نسخه13841وحیدی، جوادمستندسازی34

 نسخه13871بوالحسنی، جمال و ویستاxpنصب ویندوز 35

 نسخه13831شکری، یداهللدرس و آزمون راهنمای جامع فارسی عمومی36

 نسخه13661شمسی، حسن1.نقشه برداری جدید ج37

 نسخه13871قنبری، عبداهللکاملترین راهنما و بانک سواالت زبان عمومی38

39
معادالت دیفرانسیل ویژه رشته های کارشناسی 

ناپیوسته
 نسخه13891نیکوکار، مسعود

40
نقشه برداری زمینی، : مجموعه دستورالعمل های

فتوگرامتری، ترسیم
 نسخه1قره باغی، یونس

 نسخه13661شمسی، حسننقشه برداری جدید41

 نسخه13901نیکوکار، مسعودحل مسائل آمار و احتماالت کاربردی42

 نسخه13871کیانی، محمدامینراهنمای جامع ساختمانهای گسسته43

44
اصول و مفاهیم سیستم عامل ویژه دانشجویان 

کاردانی و داوطلبان آزمون کاردانی به کارشناسی
 نسخه13871طورانی، محسن

 نسخه13821مترجم- جواهرقلم، لیدابرنامه سازی ساخت یافته و حل مسائل نمونه45

 نسخه13821ترک نیک، مجیدآموزش جامع سخت آفزار46

47
جامع ترین راهنما و مجموعه سواالت مبانی 

کامپیوتر و برنامه نویسی
 نسخه13861عادلی نیا، محمد

 نسخه13841جعفرنژاد قمی، عین الهپایگاه های داده: مهارت پنجم48

49
راهنمای انگلیسی اختصاصی برای دانشجویان 

کامپیوتر
 نسخه13831حقانی، منوچهر

50
special english for the 

students  of computer
haghani, manoocheh1نسخه 

 نسخه13881رهنمون، رامینحل مسائل هوش مصنوعی51

 نسخه13881گرمه ای، مهراناصول سیستم های کامپیوتری52

53
راهنمای گام به گام حساب دیفرانسیل و انتگرال 

پیش دانشگاهی
 نسخه13921آرمند، مهرداد


