
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه113851قصه عشق 1

 نسخه1قرائتی، محسنتوحید و عدل و عدالت اجتماعی2

 نسخه13871روستا، علیرضا1.راهنمای کامل مسائل بررسی سیستمهای قدرت ج3

 نسخه13861مترجم- قوامی، محمدالکترومغناطیس میدان و موج4
 نسخه13811مسیبی، رضاعلیرجیستری ویندوز5

 جلد2مترجم- کاظمی، احد2 و 1.بررسی سیستم های قدرت ج6

 نسخه213911کتاب درسی هندسه 7

 نسخه113911کتاب درسی هندسه 8
 نسخه13891نعمتی، مهرانریاضیات و کاربرد آن در مدیریت9

 نسخه13831مجاهد، محمدحسنمروری بر ویژگیهای زبان فارسی10

11
a  general english course for univers ity 

students
birjandi, parviz1نسخه 

 نسخه1ادعیه و زیارات مدینه منوره12

 نسخه13791مطهری، سیدعلی اکبرفضائل و اعمال حج13

 نسخه13661حریریان، نصراهلل(بدون معلم)خودآموز جدید آلمانی 14

 نسخه1مناسک حج15

 نسخه13811اعمال و آداب مکه مکرمه16

 نسخه13871طورانی، محسنآمار و احتمال مهندسی17

 جلد13852معتقدی، محمدصادق2 و 1.درس و تست های تالیفی ریاضی پایه ج18

 نسخه13801سلطانی، مسعودمحاسبات اتصال کوتاه در شبکه19

20
مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی ماشین های الکتریکی با 

matlab/simulinkاستفاده از  
 نسخه13861مترجم- افشارنیا، سعید

 نسخه13811جوادی آملی، عبداهللجرعه ای از بیکران زمزم21

22
مهندسی سیستم های کنترل به انضمام سواالت طبقه بندی 

شده کنکورهای کارشناسی ارشد
 نسخه13881برادرانی، آریاز

 نسخه13881عبدالعالیمدارهای الکتریکی: جزوه کارشناسی ارشد برق23

24total english2نسخه 

 نسخه13911اسفندیار، اسحاق2هندسه / ژرف اندیشان25

 نسخه13911اسفندیار، اسحاق1هندسه / ژرف اندیشان26

 نسخه13901هویدی، امیرمحمد1کاربرگ هندسه 27

(1395آذرماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای محمد امیرفتحی  



 نسخه13901هویدی، امیرمحمد1کتاب کار هندسه 28

 نسخه13891قاسم زاده، علی1.حسابداری صنعتی ج29

 نسخه13851مترجم- بهزاد، مهدی1.حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج30

31
جزوه جمعیت و تنظیم خانواده ویژه دوره پودمانی 

(کاردانی)
 نسخه13851یزدیان، قدسی

32interchange1نسخه 

 نسخه13821صارمی راد، تورج2راهنمای جامع و کاربردی سخت افزار 33

 نسخه13821مترجم- اسحق بیگی، حمید(نفوذگر)راهنمای جامع و کاربردی هکر 34

 نسخه13821محبوبی، فرخکتاب آموزشی دانش آموز نفوذگر35

 نسخه21ره توشه 36

 نسخه13811رستگار، محمدحسینآستانه37

 نسخه13881طاهری، محمدعلیانسان از منظری دیگر38

 نسخه13811فرخیده، رحمت اهللبدانیم و برانیم39

 نسخه13831مترجم- بشیری، الهامHACKITآموزش 40

 نسخه13811علیپور، مظاهرکار با اینترنت41

 نسخه13831احسنت، بیتا1.مفاهیم پایه ی فناوری اطالعات ج42

 نسخه213831.استفاده از کامپیوتر  مدیریت فایلها ج43

 نسخه13841قربان دوردی نژاد، فرهادزبان عمومی کلیه رشته ها44

 نسخه13851زمانی زنوزی، ایرججزوه قوانین و مقررات مالی مادر45

 نسخه13841نامی، حسینتحلیل مدارهای الکتریکی کاردانی به کارشناسی46

 نسخه13851لطفی، جوادمجموعه برق: ماشین های الکتریکی47

 نسخه13841پاکزاد، حمیدرضاتشریح کامل مسائل فیزیک هالیدی48

 نسخه13881جزوه بررسی سیستم های قدرت49

 نسخه13851نامی، حسین کاردانی به کارشناسی2 و 1ریاضیات 50

 نسخه13851لطفی، جوادالکترونیک51

52
بررسی )خالصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی برق 

(سیستم های قدرت
 نسخه13881محمدی، بهنام

 نسخه13871صالحی، فضل الهاندیشه اسالمی53

54
ماشین )خالصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی برق 

(های الکتریکی
 نسخه13871مشکین، متین

 نسخه13831برادرانی، آریازپاسخ به مسایل الکترومغناطیس میدان و موج55

56
جزوه حقوق بازرگانی ویژه دوره پودمانی حسابداری مالی 

(کاردانی)
 نسخه13851منوچهریف منصور


