
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه13781تاجیک، پرویز دوره پیش دانشگاهی1جدیدترین آزمون و نمونه سواالت انگلیسی 1

 نسخه13731نبی زاده، محمود3اصول و مفاهیم و کاربرد حسابداری 2

 نسخه13771روزبهان، محمود(1)تئوری اقتصاد کالن 3

 جلد13802آذر، عادل2 و 1. آمار و کاربرد آن در مدیریت ج4

 نسخه13801سالواتوره، دومینیکتئوری و مسائل اقتصاد خرد5

 نسخه13791همتی، حسن(1)حسابداری پیشرفته 6

 نسخه13821صالحی صدقیانی، جمشید(1)ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 7

 نسخه13821لواین، جان98راهنمای جامع ویندوز 8

 نسخه13811خالصه مقاالت اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد9

 نسخه13761فرزام، عباسپرسش چهارگزینه ای طبقه بندی شده زبان انگلیسی102000

 جلد13812مدرس، احمد2 و 1. مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حسابداری ج11

 نسخه13761حسین دوست، میر بهزادآمار و احتماالت کاربردی12

 نسخه13791فرج وند، اسفندیار فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه13

 نسخه13891مشهدی رمضانعلی، مسعودکتاب ارشد مجموعه مدیریت مدیریت بازار یابی14

 نسخه13801همتی، حسن2. حسابداری مالی پیشرفته ج15

16
راهنمای جامه یاهو مسنجرقوی ترین سرویس گپ اینترنتی در 

ایران
 نسخه13811یعسوبی، حسین

 نسخه13721قدیری اصیل، باقر(تحلیلهای میکرو اقتصادی)اقتصاد خرد 17

 نسخه13771حافظی نسب، مصطفیریاضیات پیش دانشگاهی و پایه18

 نسخه13641ج. کرودیس، د حساب دیفرانسیل و انتگرال19

 نسخه13811فجرک، علی(2)حسابداری میانه 20

 نسخه13791همتی، حسنمباحث جاری در حسابداری21

 نسخه13751مهندس، ابوطالبمالیه عمومی22

 نسخه13831دوانی، غالمحسینحسابداری مالیاتی23

 نسخه13791نوو، ریموند پی2. مدیریت مالی ج24

 نسخه13771کوئن، بروسدرآمدی به جامعه شناسی25

 نسخه13851شهریاری، پرویزبخش پذیری در جبر26

 نسخه13781میگز، والتر بی1. اصول حسابرسی ج27

 جلد13784عالی ور، عزیز3 و 2و  (دو نسخه)  1. حسابداری صنعتی ج28

 نسخه1جزوه دوره آمادگی کارشناسی ارشد مدیریت و حسابداری29

 نسخه13741اسفندیاری، علی اصغراقتصاد مدیریت30

(1396مردادماه )لیست منابع اهدایی سرکارخانم فاطمه امین 



31
 الی 21قانون تجارت با آخرین اصالحیه ها و الحاقات همراه با مواد 

1311/12/13 قانون تجارت مصوب 96
 نسخه13791منصور، جهانگیر

32
کاربرد روش های سی پی ام، پرت، گرت و  )مدیریت و کنترل پروژه

(پی ان
 نسخه13801حاج شیرمحمدی، علی

 نسخه1ورزگر، مینوانگلیسی عمومی33

 نسخه13761اخوی، احمداقتصاد کالن کاربردی34

 نسخه1ناصحی فرجزوه دوره آمادگی کارشناسی ارشد مدیریت و حسابداری35

 نسخه13801ارباب سلیمانی، عباساصول حسابرسی36

 نسخه13801ونوس، داور1380-1370مجموعه سواالت کارشناسی ارشد مدیریت 37

 نسخه13791نوو، ریموند پیمدیریت مالی38

 نسخه13741فالح زاده، محمدحسینمطابق با فتوای مراجع بزرگ تقلید: احکام دین39

 نسخه13831قاضی عسگر، علیآداب سفر حج40

بقیع41
حوزه نمایندگی ولی فقیه در 

امور حج و زیارت
 نسخه1

 نسخه13741علیزاده راد، مهدی2برنامه های سودمند کامپیوتر 42

43
توصیف آثار تاریخی مکه و مدینه و فلسفه مناسک حج در فتوح 

الحرمین
 نسخه13731جعفریان، رسول

 نسخه13811حجتی اشرفی، غالمرضاقانون مالیات های مستقیم با آخرین اصالحات و الحاقات44

 نسخه13781نجفی روحانی، نجفپرتوی از جلوه های عرفانی حج45

 نسخه13801جوادی آملی، عبداهللعرفان حج46

 نسخه13811هندرسن، جیمز میچلتئوری اقتصاد خرد47

جزوه نکات و توصیه های بهداشتی در ایام حج48
وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی
 نسخه1

 نسخه13751آبنوس، سورن2حسابداری صنعتی 49

 نسخه13741تجلیل، جلیلبرگزیده متون ادب فارسی50

51
مجموعه سواالت چندگزینه ای آزمون کارشناسی ارشد حسابداری 

در پنج سال
 نسخه13771امی، عزت اهلل

 نسخه13801ابراهیمی نژاد، مهدیبودجه از تنظیم تا کنترل52

 نسخه13821فالح زاده، محمدحسینمناسک مصور حج53

(ص)مسجدالنبی 54
حوزه نمایندگی ولی فقیه در 

امور حج و زیارت
 نسخه1

مکه و مدینه55
حوزه نمایندگی ولی فقیه در 

امور حج و زیارت
 نسخه1

بروشور راهنمای مکه مکرمه و مدینه منوره56
معاونت آموزش و تحقیقات بعثه 

مقام معظم رهبری
 نسخه13821

 نسخه13821فالح زاده، محمدحسینمناسک مصوره عمره مفرده57

 نسخه13771بیابانی، شاعرحل مسائل حسابداری صنعتی یک58

 نسخه13791ونوس، داور1379-1371مجموعه سواالت کارشناسی ارشد مدیریت 59

 نسخه13851برانسون، ویلیامتئوری و سیاست های اقتصاد کالن60



61
همراه با سواالت کنکور  (2و1)آمار و کاربردهای آن در مدیریت 

کارشناسی ارشد برای دانشجویان رشته مدیریت
 نسخه13781صالحی صدقیانی، جمشید

 نسخه13791گوهریان، محمدابراهیمصادرات به زبان ساده62

 نسخه13811محمدبیگی، علی اعظمراهنمای بیمه برای خانواده63

 نسخه13821حکیم، حسنالطریقه السهله لتعلم المکالمه العربیه64

 نسخه13771نصیری، ژالهامداد و کمک های اولیه65

اطلس اماکن مکه مکرمه و مدینه منوره66
معاونت آموزش و تحقیقات بعثه 

مقام معظم رهبری
 نسخه1

67
 با EFQMراهنمای ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس مدل تعالی 

استفاده از منطق رادار
 نسخه13841امیری، محمدرضا

 نسخه13761موسوی رمضانی، حمیدرضا(2)حسابداری پیشرفته 68

69E lementry vocabularyThomas , bj19961نسخه 


