
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

1
headway academic s lills : student 

bookphilpot, sarah1نسخه 

2
ins ide reading: the academic word 

lis t in contextburgmeier, arline20091نسخه 

3
cambridge ielts (v5-8)

cambridge 

univers ity press20094جلد 

4
focus  on vocabulary : mastering 

the academic word lis tschmitt, diane20051نسخه 

5objective ielts : intermadiateblack, michael20061نسخه 

6american headway 4soars , john1نسخه 

7oxford word skills : basicgaitns , ruth20081نسخه 

8

new haedway plus : student and work 

booksoars , john20062جلد 

9
elementry vocabularythomas , b.j19961نسخه 

10
 عدد8سی دی

 نسخه13911سایمون، نیلشایعات11

 نسخه13921ویلیامز، تنسیگربه روی شیروانی داغ12

 نسخه13911رضا، یاسمیناخدای کشتار13

 نسخه13941بولگاف، میخاییلژوردن کم عقل14

 نسخه13911چخوف، آنتوانباغ آلبالو15

 نسخه13921برگر، آلناسرار عشق16

 نسخه13841مهرآوران، عزت اهللنمایشنامه عاشق کشون17

 نسخه13891یثربی، چیستاآخرین پری کوچک دریایی18

 نسخه13911هریس، ژوانفیلم نامه شکالت19

 نسخه13911ویلیامز، تنسیباغ وحش شیشه ای20

 نسخه13881میرباقری، مهدیزندگی یک رویاست21

 نسخه13921یونسکو، اوژنکرگدن22

 نسخه13881میرکریمی، رضافیلنامه به همین سادگی23

 نسخه13911احمدزاده، علیرضافرهنگ واژگان تئاتری24

(1396تیرماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای ویکتور اوراهم درمو 



 نسخه13891بندتی، رابرتکار عملی بازیگر25

 نسخه13891بیضایی، بهراموقتی همه خوابیم26

 نسخه13881رحمانی، محمدرضافیلم نامه دل خون27

 نسخه13901ایبسن، هنریکخانه عروسک و اشباح28

 نسخه13891یثربی، چیستانمایشنامه زنی که تابستان گذشته رسید29

 نسخه13921مترجم- صنعوی، قاسمژان پل سارتر30

 نسخه13891میهن دوست، اسماعیلبرخورد خیلی نزدیک31

 نسخه13911میلر، آرتورمرگ فروشنده32

33
داستان خرس های پاندا به روایت یک 

ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد
ویسنی یک، ماتئی

 نسخه13881

 نسخه13861مترجم- بهزادی، هادیمنشی صحنه34

35
/ 70-5کاربرد مواد شیمیایی بر اساس استاندارد 

33/1 / 2
باستانی، فاطمه

 نسخه13921

 نسخه13881کیانوش، محمدعالمت سوال36

 نسخه13911مترجم- حائری، شهالعشق لرزه37

آموزش جامع قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی38
معاون راهنمایی و رانندگی 

 نسخه13882نیروی انتظامی جمهوری 

عیسی زاده نشلی ، رحمنهفت گام موثر در کامپیوتر39
 نسخه13891

 نسخه13851غریب پور ، بهروزبینوایان بر اساس رمان بینوایان ویکتورهوگو40

 نسخه13911همینگوی ، ارنست(نمایشنامه )ستون پنجم 41

42
بابهره گیری از صد حکایت : مدیر باش رییس 

برگزیده از متون کهن فارسی
باقری ، ساعد

 نسخه13941

 نسخه13911اطلس راههای ایران 43

 نسخه13931فریمن ، مایکل نکته برتر عکاسی دیجیتال44101

النس ، لوسیندانستنیهای پزشکی برای زنان45
 نسخه13701

 نسخه13911گیتاشناسی راهیاب جیبی تهران 46


