
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

1
پرواز به سوی سرزمین نور

 نسخه 1سازمان حج و زیارت

 نسخه 13851میاهی پور، ابوالفضل نکته در قازچ شناسی پزشکی2590

3
نکات برتر در آزمون کارشناسی ارشد همراه با سواالت 

آزمون های دوره های قبل باکتری شناسی
 نسخه13841میرافضل، امیرحسین

 نسخه13841صفوی، امیندرسنامه جامع کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی4

5
بیولوژی سولومون

 نسخه 13871خانه زیست شناسی

6
5-1.آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی  ج

 جلد13855لطفی کیان، علیرضا

7
زیست شناسی عمومی

 نسخه 13901صالحی پور، مسعود

 نسخه 13871میرنژاد، رضامجموعه سواالت باکتری شناسی تخصصی8

9
راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران

 نسخه 13841خدام، رامین

 نسخه 13781دوانی، غالمحسینقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران10

 نسخه 13851فالح زاده، حسینمناسک عمره مفرده ویژه بانوان11

 نسخه 13851فالح زاده، حسینمناسک مصور عمره مفرده12

 نسخه 13921صدوقی، بهشتهاز بهجت تا فاطمه13

 نسخه 13791کردو، قناتیمقده مه ای بر گردشناسی در اروپا14

 نسخه 13851سیدعلی مهبد، امیربانک سواالت هماتولوژی و بانک خون 15

 نسخه 13911فارمر، راجراقتصاد چگونه کار می کند؟16

17
پیرامون مقام امام زمان علیه السالم

 نسخه 13801حجازی، جمال الدین

 نسخه 13871خلیلی، احمدایمونولوژی سلولی مولکولی18

19
(ویژه متقاضیان گواهینامه پایه سوم)آموزش رانندگی 

 نسخه 13931معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 نسخه 13841عوض خواه، حسینPrimavera 3.1راهنمای جامع 20

21
خالصه در خالصه اورولوژی

 نسخه 13871گوران، شهرام

(1396خرداد  ماه )لیست منابع اهدایی سرکارخانم پگاه پناهی 



 نسخه 13811جاوتز، ارنستمیکروب شناسی پزشکی جاوتز22

 نسخه 13871.کاستانزو، لیندا اسفیزیولوژی بیماری ها و پرسش ها23

 نسخه 13791تاناگو، امیلچکیده ارولوژی عمومی اسمیت24

25
2-1. بیوشیمی عمومی ج

 جلد13832شهبازی، پرویز

26
بیوشیمی عمومی ضمیمه جلد دوم

 نسخه 13761پاساالر، پروین

 جلد13921موسوی، هادی2.زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش ج27

28
استادکار در خانه خود باشید

 نسخه 13601آذرین، عباس

 نسخه 13861منوری، حمیدرضانکته در ویروس شناسی پزشکی 291000

 نسخه 13871ابول، عباسایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس30

 نسخه 13681رجحان، محمدصادقبافت شناسی انسانی پایه31

 نسخه 13701بهشتی، احمدشخصیت و اندیشه های کاشف الغطا32

 نسخه 13831مان، توماس(زوال یک خاندان)بودنبروک ها 33

 نسخه 13831سعیدی، بابکPrimavera Enterpriseراهنمای کاربردی نرم افزار  34

35Oxford word skillsGairns , Ruth20091 نسخه 

36Focus  on vocabulary 1S chmitt, Diane20111 نسخه 

 نسخه13841ستاره متولد بهمن37

38
هنر عشق ورزیدن

 نسخه13621سلطانی، پوری

 نسخه13781واحد، ابراهیمباورهای غلط39

 نسخه13791ابوالقاسمی، حسنکاربرد بالینی خون و فراورده های آن40

 نسخه13851نجفی پور، فرشادروش های اصالح خود41

 نسخه13581رضی، هاشمجشن مهرگان یلدا42

 نسخه13581رضی، هاشمجشن فروردگان فرودگ پنجه43

 نسخه13871خانی، مسعودایمونولوژی رویت44

 نسخه1سوری، محمدسنگفرش هر خیابانم از طالست45

 نسخه13841نیاورانی، احمدرضافیزیولوژی پزشکی گایتون46

 نسخه13791براری، محمدرضاتعمیر اتومبیلهای سواری47

 نسخه13841مالک نژاد، پرویزکلیات میکروب شناسی پزشکی 48

 نسخه13871میرنژاد، رضامیکروب شناسی واکر49

 نسخه13761مجرد زاده کرمانی، مهدیعشق، راه کم گذر50



 نسخه13781وحدتی، ناصرتا فردا دیر نیست51

 نسخه13871نوروزی، حسینقارچ شناسی پزشکی52

 نسخه1سررسید53

 نسخه13891قرائتی، محسنتفسیر قرآن کریم54

 نسخه1بلبلی، بابکجزوه ادبیات فارسی55

 نسخه1بلبلی، بابکجزوه زبان انگلیسی56

 نسخه13871اسماعیلی، خیراهلل1اندیشه اسالمی 57

 نسخه1ژورنال دنیای آشپزی58

 نسخه13851مهاجری، علیرضانسل چهارم مدیریت دانش، فناوری و نوآوری59

 نسخه1محب خسروی، علیگفتگو با خدا60

 نسخه1ابراهیمی، پرستوطناب61

 نسخه1زاده، بهنامنشان لیاقت عشق62

 نسخه1 زبان مختلف دنیا12دوستت دارم به 63

64for and againstalexander1نسخه 

 نسخه1چکیده گرامر کتابهای انگلیسی65

66oxford photo dictionary13791نسخه 

67move up1نسخه 

68prerequis iteنسخه1سجادیان، مهدی 

69new amenican streamline1نسخه 


