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 نسخه13881مکارم شیرازی، ناصرتفسیر موضوعی قرآن کریم برگرفته از تفسیرنمونه1

 نسخه13911بداغ، امیرآموزش و ترفندهای فایرفاکس2

 نسخه13851مولفین انتشارات ما و شماراهنمای انتخاب رشته دانشگاه آزاد: چگونه انتخاب رشته کنی3

4Cambridge Vocabulary for IE LTSCullen, Pauline20101نسخه 

5Active Context E nglishS hepherd, J ohn19711نسخه 

 نسخه13881سپانلو، محمدعلیقایق سواری در تهران6

 نسخه13901براون، جیمز واردمتغیرهای مختلط و کاربردهای آن7

 نسخه13871ابوکاظمی، محمدابراهیمرشته های شیمی، ریاضی: 2فیزیک پایه 8

 جلد13892فرازیانی، فاتح2 و 1راهنمای طالیی تربیت بدنی عمومی 9

 نسخه13871...خمینی، روح ا(ره)وصیتنامه سیاسی الهی امام خمینی : کتاب وصایا10

 نسخه13911شاملو، احمدگزیده ی زیباترین اشعار احمد شاملو11

 نسخه13911اکرمی، جمال الدیندرد جاودانگی قیصر امین پور، خاطره ها و نقدها12

علمدار بصیرت13
واحد تحقیق و پژوهش مسجد جامع 

صفا
 نسخه13951

 نسخه13841فروند، ژولینسیاست چیست؟14

 نسخه13861رحیمی، محمدعلیادبیات عمومی برای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی15

 جلد13852سبحانی، جعفر2 و 1اندیشه اسالمی 16

 نسخه13841میقاتی، حسینانتگرال و روش های انتگرال گیری و کاربرد انتگرال17

 جلد13842فروهنده، فرخ3 و 2ج --- حساب دیفرانسیل و انتگرال18

 نسخه13871تنها، جعفر++Cراهنمای جامع برنامه سازی پیشرفته 19

 نسخه13851علیمحمدی، محمودزبان انگلیسی عمومی رشته زبان انگلیسی20

 نسخه13871یوسف خانی، مهدیزبان تخصصی رشته کامپیوتر21

 نسخه13891خلیل، طارقرمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت: مدیریت تکنولوژی22

 نسخه13861فتحیان، محمدمبانی و مدیریت فناوری اطالعات23

(1396فروردین  ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای محمدرضا کرمی 



 نسخه13901فتحیان، محمدتجارت الکترونیکی24

 نسخه13881موالناپور، رامینمدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطالعات25

 نسخه13871شقاقی، حورا مکانیک1راهنما و بانک سواالت امتحانی فیزیک پایه ی 26

27
جامع ترین راهنما مجموعه ی شرح درس و سواالت پیام نور 

تفسیر موضوعی قرآن
 نسخه13871...اسماعیلی، خیرا

 نسخه13871غالم جمشیدی، محمدصادقفرهنگ و تمدن اسالمی رشته معارف اسالمی28

 نسخه13861کرایه چیان، اصغرمعادالت دیفرانسیل و کاربرد آنها29

 نسخه13861علیزاده، جوادبرنامه ریزی منابع سازمان ها30

 نسخهTotal English1لوح فشرده 31

 نسخه13861موسوی خلیق، منصورقانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن32

 نسخه13881زانیال زاده، ایرجفرم های بازرگانی و راهنمای تکمیل آن ها33

 نسخه13861آذر، عادل1تحقیق در عملیات 34

 نسخه13882زینال زاده، ایرجمجموعه اطالعات کاربردی واردات کاال35

36
قواعد رسمی اتاق بازرگانی بین المللی برا : 2000اینکوترمز 

تفسیر اصطالحات تجاری
 نسخه13861اتاق بازرگانی بین المللی

 نسخه13881مهربان، رضامدیریت سفارشات خارجی37

 نسخه13871.استیگلیتز، جوزف ایتجارت منصفانه برای همه38

 نسخه13861ذوالفقاری، علی اصغرراهنما و بانک سواالت امتحانی زبان انگلیسی عمومی39

 نسخه13871عمادی، هاجرراهنما و بانک سواالت امتحانی زبان تخصصی40

 نسخه13871دایر، وینخود مقدس شما41

 نسخه13861احمدپور، ابراهیم رشته ریاضی1ریاضی عمومی 42

 نسخه13931حسینی، احمدغزل متن: ساراییسم43

44B lue Moon ValleyR abley, S tephen13801نسخه 

 نسخه13911کامو، آلبرسوء تفاهم45

 نسخه13921عیوضی، محمدرحیمدرآمدی تحلیلی بر انقالب اسالمی ایران46

 نسخه13861.فرالی، جان بینخستین درس در جیر مجرد47

 نسخه13851هالیدی، دیویدجلد اول مکانیک- مبانی فیزیک 48

49
عکاسی، :  روز با عکاسان ایران10ویژه نامه چهارمین دوره 

فرهنگ، جامعه
 نسخه13941

 نسخه13891نایبی ندوشن، محمودتشریح کامل مسائل مبانی فیزیک جلد اول مکانیک و گرما50

51
نمونه آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی وزارت نفت و 

شرکتهای تابعه
 نسخه13911ناظمی، محسن

52
اندیشه هایی درباره راستی، مهرورزی و : زندگی در راه ی بهتر

نیکبختی
 نسخه13841داالیی الما

 نسخه13901کوپر، دایاناسی و پنج قانون روحانی53

 نسخه13851گروه مولفانفارسی عمومی کلیه رشته ها غیر از زبان و ادبیات فارسی54



 نسخه13861اسفندیاری فر، حسن1راهنما و بانک سواالت امتحانی ریاضی عمومی 55

 نسخه13871صالحی مزده، محمدمهدی1راهنما و بانک سواالت امتحانی مهارت های زندگی 56

 نسخه13881فاریابی، سعید2معادالت دیفرانسیل رشته ریاضی بخش 57

 نسخه13861معظمی گودرزی، اسدالهراهنما و بانک سواالت امتحانی فارسی عمومی58

 نسخه13861استادی جعفری، مهدی1راهنما و بانک سواالت امتحانی اندیشه اسالمی 59

 نسخه13861سبحانی، جعفر کلیه رشته ها1اندیشه اسالمی 60

 نسخه13901فراهانی، ابوالفضل2تربیت بدنی 61

 نسخه13891فراهانی، ابوالفضل کلیه رشته ها1تربیت بدنی عمومی 62

63P rogress  Toward IL I E xaminationLotfian, Mehdi20152جلد 

 نسخه13921وودز، گلین ایASME B31.3راهنمای کد طراحی 64

 نسخه13591غفرانی، محمدکتاب النظم و النثر65

 نسخه13851دگروت، موریس1ج --- احتمال و آمار 66

 نسخه13881فاریابی، سعیدمعادالت دیفرانسیل بخش اول رشته ریاضی67

 نسخه13901صفری ثابت، شعبانعلیحل تشریحی مسائل متغیرهای مختلط و کاربردهای آن68

 نسخه13921فرخزاد، فروغگزیده ی زیباترین اشعار فروغ فرخزاد69

 نسخه13911مشیری، فریدونگزیده ی زیباترین اشعار فریدون مشیری70

 نسخه13891فروم، اریکهنر گوش دادن71

 نسخه13561مارکز، گابریل گارسیاصد سال تنهایی 72

73
گنجینه ای از توصیه های مفید و سودمند : رمز و راز زندگی بهتر

برای تفکر مثبت
 نسخه13871باترا، پرومد

 نسخه13861پیس، آلنچگونه با زبان بدن حرف می زنیم74

 نسخه13881گریسون، جاناتانشناخت اختالل نگرانی وسواسی: وسواس فکری75

 نسخه13881کارلسون، ریچارددر زندگی سخت نگیرید76

 نسخه13871فروچی، پیروقدرت مهربانی77

 نسخه13791داس، سوریابیداری بودای درون78

 نسخه13881دانایی، رحیمآموزش نوین کوهنوردی79

 نسخه13811امینی، همایوندرسنامه فشرده روانپزشکی80

 نسخه13841هی، لوئیزاندام خودت را دوست بدار81

 نسخه13891زینال زاده، ایرجراهنمای کاربردی مقررات صادرات و واردات82

 نسخه13891مرکز اطالع رسانی ایران1389نقشه تهران بزرگ 83

 نسخه8بروشورهای آموزشی84

 شماره2مجله موفقیت85

 نسخه13801جوادی آملی، عبداهللوحدت جوامع در نهج البالغه86

 نسخه13891انصاری، محمدباقرندای آسمانی غدیر87



 نسخه13901ادعیه و آداب حرمین شریفین در عمره مفرده88

 نسخه13951فرشه با من می آید89

 نسخه13791جوادی آملی، عبداهللوالیت علوی90

 نسخه13801جوادی آملی، عبداهللعلی علیه السالم مظهر اسمای حسنای االهی91

 نسخه13791جوادی آملی، عبداهللعید والیت92

 نسخه13791جوادی آملی، عبداهللوالیت در قرآن93

 نسخه13951پای ضریح کرامت94

 نسخه13871میرزایی دالویز، محمودلی لی دختر نازی رفته به شهر بازی95

 نسخه13951بشمار تا بی نهایت96

 نسخه13921متقی، منصورکوثر قرآن کیه؟97

 نسخه13931محمدی، لعیاامالی پایه ی اول دبستان98

 نسخه13941کریمی، اشرفدیکته ی شب کالس اولی ها99

 نسخه13921احمدی، محمدمجموعه تست های آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه100


