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1elementary 1 work book2نسخه 

 نسخه3نشریه التین2

 نسخه13841فریدونفر، محمدرضاگلواژه های سخن3

4basic 313901نسخه 

5elementary 2 student book1نسخه 

 نسخه13891رضوانی، علی اصغرفتنه وهابیت6

 نسخه1طبسی، نجم الدینفرقه ای برای تفرقه7

 نسخه4سی دی8
 نسخه13921صانعی، فخرالدینبررسی شهادت زن در اسالم9

 نسخه13901خامنه ای، علیدانشجو باید سیب زمینی نباشد10

 نسخه13901صادقی، امیرسید موسی صدر11

 نسخه13881نوبهار، رحیمشیوه های گسترش فرهنگ نماز12

 نسخه13831مترجم- مسافر، مهردادجبر13

 نسخه13891بافت، ماریوران بافت و تفسیر صورت های مالی14

 نسخه1آشنایی با ز ندگانی چهارده معصوم علیهم السالم15

 نسخه13901محترم قالتی، رحیمکاربرد بیمه حمل و نقل16

 نسخه13891مطهری، مرتضی(ع)جاذبه و دافعه علی 17

 نسخه13891قلم های خونین18

19tales1نسخه 

20
tales  from the thousand and nights  v 

IV
 نسخه1

 نسخه13891نبی نژاد، محمدباقرزیبائیهای غدیر21

 نسخه13901صانعیفقه و زندگی 22

 نسخه13871رحیمی، عباسامید فردا23

 نسخه13701شعار، جعفرگزینه تاریخ بلعمی24

 نسخه13891صبور، امید2جادوی تصویر 25

 نسخه13871شجاعی، مهدیاز دیار حبیب26

 نسخه13791ژلزنوا، ایرینالووناتیز پا، تیز چشم، تیز گوش27

 نسخه13811محدثی، جوادآشنایی با سوره ها28

 نسخه13862خرمشاهی، بهاءالدینگلهایی از گلستان29

(1395آبان ماه )لیست منابع اهدایی سرکارخانم شریفی 



30the abc murders1نسخه 

 نسخه13741مترجم- خلیلی، سپیدهسفرهای گالیور31

 نسخه13851بختیاری، حسن1آشنایی با بسیج سطح 32

 نسخه13551یاقوتی، منصورداستانهای آهودره33

34white fanglondon, jack1نسخه 

 نسخه1برگزیده الهی35

 نسخه13811مرادحاصل، امیر مهدیداستان زندگی امام رضا علیه السالم36

 نسخه13901شفیعی شاهرودی، محمدحسنامام حسن علیه السالم37

 نسخه13821درودگر، یوسف(ع)قصه های چهارده معصوم 38

 نسخه13871مظلومی، احسانکلید وب الگ39

 نسخه13891گروه تالیف هاتف(س)چهل حدیث از فاطمه 40

 نسخه13881حسینی، حسینپیام نگار41

 نسخه1شاهزادگان رضوی42

 نسخه13871خامنه ای، علیغریب پیروز43

 نسخه13901حسن زاده، علیپنجره ای به زیبایی44

 نسخه13911ترابی، احسانآقا مصطفا45

46the turn of the screwjames , henry1نسخه 

 جلد13903کرامتی، محمدتقی3 تا 1. نقش رهبر در مدیریت بحران ها ج47

 نسخه13881مصباح یزدی، محمدتقی5.پرسش ها و پاسخ ها ج48

 نسخه13901در مسیر شکوفایی49

 نسخه13901شجاعی، مهدیپدر، عشق و پسر50

 نسخه13901مطهری، مرتضیده گفتار51

 نسخه13861جوادی آملی، عبداهللنسیم اندیشه دفتر یکم52

53general english through reading1نسخه 

 نسخه1زیدان، جرجیشارل و عبدالرحمن54

 نسخه13711ملکی، عباسسلمان فارسی55

 نسخه13801قربانی، احمدکوره های امید56

 نسخه13831باقری، کامرانسرمایه گذاری خطرپذیر57

 نسخه13921محترم، رحیمامور گمرکی و فرایند ترخیص کاال58

 نسخه13911محترم، رحیم2010کاربرد اینکوترمز 59

 نسخه13911زنگیان، صدیقهحکاک میوه و سبزی آرا60

 نسخه13811دوانی، غالمحسینمجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم61

 نسخه13721فرهنگ، منوچهرفارسی- فرهنگ فشرد علوم اقتصادی انگلیسی62

 نسخه13881پورعسگری، علی محمدایران را سبز کنیم63

 نسخه13931رنگریز، حسنمدیریت استراتژیک با رویکرد مالی64

 نسخه13861حریم ریحانه65

 نسخه13881شان، دارنسیرک عجایب66

 نسخه13891مطهری، مرتضیآزادی معنوی67

 نسخه13481طباطبایی، محمدحسینشیعه در اسالم68



 جلد4اصفهانی، رضا4 تا 1فلسفه مقایسه ای درس 69

 نسخه13881ولش، جکبرد70

 نسخه13671وحیدی الیزئی، ابراهیم2اصول حسابرسی 71

 نسخه13821فرامرز قراملکی، احداخالق حرفه ای72

 نسخه13621دستغیب، عبدالحسینیقین73

 نسخه13611دستغیب، عبدالحسینامامت74

 نسخه1خامنه ای، علیپیشوای صادق75

 جلد2 1361قائمی، علی2 و 1خانواده و مسائل نوجوان و جوان 76

 نسخه1کارل، الکسیسانسان موجود ناشناخته77

 نسخه13651ذهبیون، محمداحتماالت و آمار کاربردی78

 نسخه13901فهرست موسسه انتشارات هجرت 79

 نسخه1مترجم- گامایونداستان پداگوژیکی80

 نسخه13591حجتی، محمدباقرآداب تعلیم و تعلم در اسالم81

 نسخه13871زندیه، نورالدینکاروان آفتاب82

83iran and the world cup1نسخه 

 نسخه13901حسینی نسب، رضاشیعه پاسخ میدهد84

 نسخه13641قدیری اصلی، باقرسیاستهای پولی85

 نسخه13781طلوع دوباره86

 نسخه13781موعودی، محمدامینارگونومی در عمل87

 نسخه13541مطهری، مرتضیسیری در نهج البالغه88

 نسخه1عالمه طباطباییروابط اجتماعی در اسالم89

 نسخه1حسینی بهشتی، محمدبانکداری و قوانین مالی اسالم90

 نسخه13591طاهائی، علی اکبر...پیرامون دیکتاتوری پرولتاریا و 91

 نسخه13601موسسه در راه حقبیست پاسخ92

 نسخه13601آقاییتبین واژه ها و اصطالحات قانون اساسی93

 نسخه13781بختیاری، پرویزحسابداری و مدیریت مالی برای مدیران94

 نسخه13801پارساییان، علیرفتار سازمانی95

 نسخه13801ادیب، محمدحسینایران و سازمان تجارت جهانی96

 نسخه13661سجادی نژاد، حسن1.حسابداری صنعتی و کاربرد آن در مدیریت ج97

 نسخه13931مترجم- امینی، فضل اهللرازهای بزرگی98

 نسخه1رواسانی، شاپوردولت و حکومت در ایران99

 نسخه13841کرباسیان، مهدیتامین اجتماعی و بازنشستگی در ایران100

 نسخه13821پاکدامن، رضااصول تنظیم قراردادهای بین المللی101

 نسخه13771زمردیان، اصغرمدیریت تحول102

103employers  accounting for pensions1نسخه 

 نسخه13691مطهری، مرتضیانسان کامل104

 نسخه13621امینی، ابراهیمآیین تربیت105

 نسخه13781مدرس، احمد2.مدیریت مالی ج106



 نسخه213631.برنامه ریزی و کنترل ج: حسابداری صنعتی107


