
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه13821واحدیان، ابراهیماستاتیک1

 نسخه13831واحدیان، ابراهیممقاومت مصالح2

 نسخه13921فتاحی، حسین قصه تصویری از هزار و یک شب310

 نسخه13931شیخی، مژگان قصه تصویری از پروین اعتصامی412

 نسخه13931فتاحی، حسین قصه تصویری از شاهنامه512

6the sandcastle competition1نسخه 

 نسخه13841هرژهنیلوفر آبی7

 نسخه13851هرژهجزیره سیاه8

 نسخه13851هرژههفت گوی بلوری9

 نسخه13911مترجم- جعفری، الدن ساله ها7قصه هایی برای 10

 نسخه13931محمدی منش، محسنقصه های پندآموز کلیله و دمنه11

 نسخه13801اسکویی، قاسممروری بر مسائل مکانیک12

 نسخه13821حلم سرشت، پریوشجمعیت و تنظیم خانواده13

 نسخه13811نوری، حمید2.مباحث نوین در مدیریت تولید و عملیات ج14

15
خالصه مقاالت دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت 

HS E
 نسخه13861

 نسخه1بروشور16

 جلد13842عباس پور، مجید2 و 1.مهندسی محیط زیست ج17

 نسخه13781مترجم- مهدوی امیری، مرتضیwindows 98راهنمای پیتر نورتون برای استفاده از 18

 نسخه13641جاسبی، عبداهللنظامهای اقتصادی19

 جلد13782حجازی، شهرام2 و 1. ج3d studio max2.5خودآموز کامل 20

 نسخه13661تاجداری، پرویزنظریه رویدادهای غیرمنتظره همراه با برخی کاربردهای آن21

 نسخه13841اسپنسر، پاوال(راهنمای کامل و قدم به قدم بارداری و زایمان) ماه انتظار زیبا 229

 نسخه13681سادات، محمدعلیاخالق اسالمی23

 نسخه13911سلطانپور، محمدگلبن راز24

 نسخه13691تاجداری، پرویزروشهای علمی تحقیق همراه با نظریه ارزشیابی25

 نسخه13781مترجم- بیشه بان، نسترن پیشرفتهwindows 98کتاب آموزشی 26

 نسخه13701وایتنگهداری و تعمیرات27

 نسخه13871سازمان بهره وری آسیا(تجربه آسیا)مدیریت دانش 28

 نسخه13811احمدی گیوی، حسنزبان و نگارش فارسی29

 نسخه13861حبیبی، احسان اهللایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت30

 نسخه13831پزشکی، محمدانقالب اسالمی و چرایی و چگونگی رخداد آن31

(1396شهریور ماه  )لیست منابع اهدایی سرکارخانم  ملیحه ابوالقاسمی 



 نسخه1جعفری، محمدجواد1.تهویه صنعتی ج32

 نسخه13871کالرک، پامالغذاهای متنوع با مرغ33

 جلد13832مرجانی، محمود2 و 1. ج2نقشه کشی صنعتی 34

 نسخه13811جمعی از نویسندگانمعارف اسالمی35

 نسخه13791صانعی، سیدحسنآمار حیاتی کاربردی36

 نسخه1سیدی، احسانراهنمای حل مسائل مبانی نظریه الکترومغناطیس37

 نسخه13841نورالسناء، رسولشش سیگما چیست؟38

 نسخه1جبلی، حسینعلیاصول مکاتبات بازرگانی39

 نسخه13671محسنی، منوچهرمقدمات جامعه شناسی40

 نسخه13701عامری، هوشنگاصول روابط بین الملل41

 نسخه13841اشرفی، حمیدرضااسترس و افسردگی42

 نسخه13821آری، راجشوکاهش وزن به روش طبیعی43

 نسخه1آئین نامه44

 نسخه1مطهری، مرتضیانسان در قرآن: مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی45

 نسخه13861مختارانی، نادرمدیریت مواد زاید خطرناک46

 نسخه1زنجانی، عمیدمبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران47

 نسخه13642ابش زاده، رحمنآموزش رانندگی قدم به قدم48

 نسخه13661روزبهان، محمود1تئوری اقتصاد کالن 49

 نسخه13711باتمانقلیچ، فریور1.نظام مشارکت زیربنای مدیریت اسالمی ج50

 نسخه13711تاجداری، پرویزفکر، نظم و عمل و نقش آن آن در سازندگی و تعلیم و تربیت51

 نسخه13841نوری، جعفرانگلیسی تخصصی محیط زیست52

 نسخه13871مترجم- کیاوند، عزیزراهنمای جامع انواع سخنرانی ها: سخنرانی موثر53

 نسخه13731صنعتی- قانون و آئین نامه های اجرائی مناطق آزاد تجاری54

 نسخه13801فتوحی، محمودفارسی عمومی55

 نسخه13641ابش زاده، رحمنآموزش زبان اتومبیل56

 نسخه13671شاکریان، محمدعلیمتون اسالمی: درسهایی از قرآن57

 نسخه13851نجاتی، محبوبهگنجینه خانه داری58

 نسخه1موپاسان، گویآقای پاران59

 نسخه13851گروه صنعتی فارساصول رانندگی موتور سیکلت60

 نسخه13901هوشیار، محمدجواددرمان با میوه ها61

 نسخه13841منوری، مسعودارزیابی اثرات زیست محیطی62

 نسخه13741انصاری، حمید(تفکیک یا وحدت)مرجعیت و رهبری 63

 نسخه1حسینی، سیدحسینتئوری شناخت در فلسفه ما64

 نسخه13901جعفری نیا، محمدرضاچکیده سخنان بزرگان و اندیشمندان: هزار سخن65

 نسخه13901عدالتی، معصومهآشپزی و شیرینی پزی نسیم66

 نسخه13821امینی، علیرضا2معارف اسالمی 67

 نسخه13801حوائجی، زهرانحوه تخریب الیه ازن و اقدامات پیشگیرانه انجام شده68



 نسخه13751جمعای از علما و دانشمنداننگرشی بر مدیریت در اسالم69

 نسخه13701کاهلر، روئلبازاریابی بین المللی70

 نسخه13861تیرگر، آرامبهداشت حرفه ای71

 نسخه13841گرانفیلد، نینابارداری هفته به هفته72

 نسخه13701عسگری حاتم آبادی، جوادbasicبرنامه نویسی کامپیوتر بزبان 73

 نسخه13841ستاره، هاشمارزیابی ریسک حریق74


