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 نسخه13871قاضی فرد، اکبرمبانی زمین شناسی مهندسی1

 نسخه13881حسنی، حسینزمین شناسی ساختمانی و تفسیر نقشه2

3
زمین شناسی ساختمانی مقدمه ای بر روشهای 

مهندسی
 نسخه13661علوی، مهدی

 نسخه19881اخوان، بهنوسانگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم پایه4

 نسخه13721اقصی، رضاسرگذشت فیزیک5

 نسخه13881ماحوزی، مهدیفارسی عمومی6

 نسخه13681مفیدی، مصطفیمارپیچ مضاعف کلید راز حیات7

 نسخه1کریمی بیک آبادی، عباسزمین لرزه8

 نسخه13681بهزاد، محمودحیات در آسمانها9

 نسخه13691میرزا بیگی، جهانشاهکوارکها گوهر بنیادین ماده10

 نسخه13691معلمی، بهرامسرگذشت شگفت انگیز کوانتوم11

 نسخه13691وهمن، فریدونمسافرت به مرکز زمین12

 نسخه13701آرام، احمدعلم و فرزانگی13

14Digital image process ingrsfsel c، gonzalez1نسخه 

 نسخه13841دیانی، محمودحرارت/موج/مبانی فیزیک سیاالت15

 نسخه13841سنجل، یونساصول علم حرارت و سیاالت برای مهندسین 16

 نسخه1زبان انگلیسی کنکور گاما17

 نسخه13851احتشام زاده افشار، محمودساختارهای بزرگ زمین شناسی18

19
راهنمای کامل مسائل نظریه  اساسی مدارها و شبکه 

(1)ها
 نسخه13891فتح الهی راد، پیام

20staructural Geologydonal،ragan13841نسخه 

21english dictionary1نسخه 

(1396اردی بهشت  ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای محمدحسین محمدی  



22Oxford learners  pocket1نسخه 

23
کنکور کارشناسی ارشد بانک جامع سواالت مهندسی 

90مکانیک دهه 
 نسخه13931نوری، مریم

 نسخه13811رزاز، مرتضیمبانی مهندسی برق24

 نسخه13921سرابچی، نیلوفر(1)تشریح کامل مسائل طراحی اجرای ماشین25

 نسخه13901برادرانی، فراز(2)تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح26

 نسخه13641مدنی، حسینزمین شناسی ساختمانی و تکتونیک27

 نسخه13541ایران پناه، اسد(تکتونیک)زمین شناسی ساختمانی28

29
ریاضیات مهندسی،قابل استفاده دانشجویان فنی و 

مهندسی
 نسخه13911تومانیان، مگردیچ

30structural geology1نسخه 

 نسخه13891سینایی، سیناتشریح مسائل دینامیک مکانیک مهندسی31

 نسخه13891سینایی، سینا(مکانیک مهندسی)استاتیک32

33
dictionary of science and 

technology
 نسخه1

34
glass ical electricity and 

magnetism
 نسخه1

 نسخه13681گلشنی، مهدیفیزیک جلد اول35

 نسخه13811مهری، بهمنمحاسبات عددی36

 نسخه13921طالبی، حیدرعلیمهندسی سیستم های کنتزل37

 نسخه13811عالم زاده، علی اکبرحساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی38

 نسخه13811پاریاب، خلیلجلد اول/ریاضیات عمومی 39

 نسخه13841ملک زاده، غالمرضامبانی ترمودینامیک40

 نسخه13901محمودی، امیرملکرفتارها ی آرام بخش41

 نسخه13891جباری، محسنارتعاشات مکانیکی42

 نسخه13891امیرمیاندرق مهدیریاضی عمومی43

 نسخه13891بابلیان1آنالیز عددی44

 نسخه13901منتظرالقائم، اصغرتاریخ امامت45

 نسخه13901قاسمی، مهدیتحلیل و تشریح کامل مکانیک سیاالت وایت46



47
دینامیک ماشین ها به اضمام راهنمای استفاده از نرم 

working model
 نسخه13861موسویان، علی اکبر

48
رفتاردرمانی روش هایی برای تغییر سریع رفتار 

 ساله11 تا 4کودکان 
 نسخه13931تبریزی، علیرضا

 نسخه13891نیکوکار، مسعود کنکور کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی49

 جلد13902مرجانی، محمود(جلد اول و دوم)قشه کشی صنعتی50

51Oxford learners  pocket1نسخه 

 نسخه13691گلستانیان،نعمت اهللفیزیک 52

 نسخه13871معتقدی، محمد صادقجلد دوم/ریاضی پایه53

 نسخه13911زمانی، علی9جلد دوم)تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک54

 نسخه13781زهره وند، حمید(جلد اول)تشریح کامل مسائل فیزیک هالیدی 55

 نسخه13901آزاده، محمد(مجموعه مقاالت)فلسفه و معنای زندگی56

 نسخه13881محجوب مقدس، سعیدارتعاشات مکانیکی57

 نسخه1بهزادی، کرامت اهلل1راهنمای شیمی 58

 نسخه13901عیوضی، محمدرحیمدرآمدی بر تحلیلی بر انقالب اسالمی ایران59

 نسخه13891نجاری، حمید حرارت و ترمودینامیک60

61
جلد /حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی 

اول
 نسخه13781عالم زاده، علی اکبر

62
-حل کامل مسائل مبانی فیزیک جلد سوم 

الکتریسیته و مغنایس
 نسخه13841بهار، محمود

 نسخه13901نیکوکار، مسعود معادالت دیفرانسیل همراه با برنامه های کامپیوتر63

 نسخه13911زارع پور ،غالمرضاطراحی اجزاء ماشین64

 نسخه13761آگاه، سیاوشافسرگی روانی65

 نسخه13751حکیمی، محمودشناخت بیماریها و راههای پیشگیری و مبارزه با آنها66

 نسخه13851آل یاسین، محمد رضاعظمت خود را دریابید 67

 نسخه13851شجاعی، علی اصغر راز آرامش زنان پرمشغله6824

 نسخه13751تهرانی، جواددرسهای اخالق اسالمی: آیین زندگی69

 نسخه13801صالحی خواه، علیافسردگی از دیدگاه اسالم و علم روز 70

 نسخه13631زن (دفتر سوم)در جستجوی راه از کالم امام 71

 نسخه13711فروغی، فتح اهللگلهای باغ خاطره72

 نسخه13831حدادهدیه رمضان73

 نسخه13701باقری، خسرونگاهی دوباره به تربیت اسالمی74

 نسخه13831خداپناهی، محمد کریمانگیزش و هیجان75



 نسخه13801المعی، شعبانعلیقدیس76

 نسخه13921سرابچی، نیلوفر1طراحی اجزا ماشین 77


