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 نسخه13901محمودیان، مهدیخطبه غدیر1

 نسخه17سی دی2

 نسخه13801سامرویل، نیلطالع بینی چینی3

 نسخه13921هادی منش، ابوالفضل پیام30 روز 430

 نسخه13911منصوری الریجانی، اسماعیلعاشقان بی ادعا5

 نسخه13882مقصودی، غالمرضا2 و 1.ج (معماری ساختمان)عناصر و جزئیات 6

 نسخه13871فاضل لنکرانی، محمدفاطمه علیه السالم و فاطمیه7
 نسخه13851صدری مازندرانی، حسنگلهای باغ خاطره8
 نسخه13861انصاری، محمدباقرخطابه غدیر9

 نسخه13891موسوی، محسنوقتی آقا می آید10

 نسخه13941غالمرضایی، ابراهیمانا قتیل العبره11

12
- فرهنگ اصطالحات بازرگانی و اداری انگلیسی

فارسی
 نسخه13741مترجم- ناهیدی، احمد

 نسخه13881معتمدی، کامرانواژگان سطر به سطر13

 نسخه13851عباسی ولدی، محمدحسینآشنا... ردپایی14

 نسخه13861یوگاناندا، پارام هانساخدا برای همه15

 نسخه13721راشد، حسینعلیفضیلت های فراموش شده16

 نسخه1کتابخانه دیجیتال17

18
حق و باطل از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه 

السالم
 نسخه13791شیخ االسالمی، جعفر

 نسخه13791گوهریان، پریا نوع کیک و شیرینی1950

 نسخه111گل واژه های محرم 20

21
گفتاری چند از معصومین : جمله ها و نکته ها

علیهم السالم پیرامون شیطان
 نسخه13881شاطرزاده یزدی، مجتبی

 نسخه13881شاطرزاده یزدی، مجتبیگناه: جمله ها و نکته ها22

23
 (ع)گفتاری چند از معصومین : جمله ها و نکته ها

و عالئم آخر الزمان (عج)پیرامون امام زمان 
 نسخه13881شاطرزاده یزدی، مجتبی

 نسخه13931واعظ، مریماحکام و آداب آرایشگری24

(1395شهریور ماه )لیست منابع اهدایی سرکارخانم منا صدری تبار 



 نسخه13801نجفی قوچانی، محمدحسنسیاحت غرب25

 نسخه13901طباطبایی نسب، محمدرضاقبله عشق26

 نسخه13931حافظی کاشانی، محسنشیون عرشیان27

 نسخه1دعای کمیل28

29
مهندسی عمران و : مرجع سایتهای اینترنت

معماری
 نسخه13851

 نسخه13811فریدونی، حسیندرسهایی از زندگانی امام رضا علهیم السالم30

 نسخه13871قربان زاده، محمدچهل حدیث قدسی: آسمان کالم31

 نسخه13801دعای عرفه32

 نسخه1چهل حدیث33

 نسخه13861صباغ زاده ایرانی، مریمنامه های باد34

 نسخه13911محمودیان، مهدیاحکام در خانواده35

 نسخه1(جیبی)دعا 36

 نسخه1بروشور37

 نسخه13821خامنه ای، علییک سبد گل محمدی38

 نسخه13841موگهی، عبدالرحیماحکام نماز شکوهمند جمعه مطابق با فتوای امام39

 نسخه13881محمودیان، مهدیآموزش ترجمه و معانی خطبه غدیر40

 نسخه13891دیانت خواه، محمودنقشه برداری مهندسی41

 نسخه13871نمازی زاده، مهدی1.بیومکانیک فنون ورزشی ج42

 نسخه13901دغدغه های فرهنگی43

 نسخه13781احمدی، داودفالنامه حافظ44

 نسخه13861مقصودی، غالمرضاطراحی تجهیزات و مبلمان فضای شهری45

 نسخه13851تحریریان، محمدحسن1خواندن و درک مفاهیم 46

47
آشنایی با رشته ها و هنرستان های فنی و حرفه 

ای شهر تهران
 نسخه13881عنایتی، چنگیز

 نسخه138413841سالنامه 48

 نسخه138713871سالنامه 49

 نسخه138613861سالنامه 50

 نسخه139013901سالنامه صالحین 51

 نسخه139213922سالنامه 52

 نسخه137713771سالنامه 53

 نسخه138113811سالنامه 54

 نسخه138813881سالنامه 55

 نسخه13861علیپور، مظاهرXPویندوز 56

 نسخه13861گائینی، عباسعلیفیزیولوژی انسانی57

 نسخه13831فراهانی، ابوالفضلحرکات اصالحی58



 نسخه13921مترجم- بدایع نگار تهرانی، محمدابراهیمعهدنامه مالک اشتر59

 نسخه13861سبحانی تبریزی، جعفر1اندیشه اسالمی 60

 نسخه13851رواسی، علی اصغرمقدمات آناتومی انسان61

 نسخه13871تندنویس، فریدونحرکت شناسی62

 نسخه13871مترجم- نمازی زاده، مهدییادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین63

 نسخه13771مترجم- دزفولی، رضوانبدن انسان64

 جلد2روحی زاد، امیررضا2 و 1.جزوه خالصه تاریخ معماری ایران و جهان ج65

 نسخه1ساالری، مهدیشناخت مواد و مصالح: جزوه معماری66

 نسخه13871روحی زاد، امیررضا(اقلیدسی)جزوه هندسه 67

 نسخه13861روحی زاد، امیررضاتاسیسات مکانیکی ساختمان68

69
راهنمای آمادگی آزمون کاردانی به کارشناسی 

معماری
 نسخه13881سعیدی پور، سعید

 نسخه13871سعیدی پور، سعیدآکادمی تخصصی معماری70

71
 کاردانی به 1ادبیات، زبان، اندیشه اسالمی 

کارشناسی
 نسخه13871


