
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه13871شعبانی، محمدعلیبرق صنعتی به زبان ساده1

 نسخه13831.موریس، جان سیالکترونیک عمومی دیجیتال2

 نسخه13691ایاما، ماساتاتسوتدریس کاراته3

 نسخه13361رضوی، طاهرپارسیان اهل کتابند4

 نسخه13561هدایت، صادقزنده به گور5

 نسخه13781قائدی، شهرامزندگی به روایت بودا6

 نسخه13861شین، فلورانس اسکاولچهار اثر7

 نسخه1شریعتی، علیفرهنگ تمدن ایدئولوژی8

 نسخه13631شعار، جعفربرگزیده اسرارالتوحید9

 نسخه13641...صفا، ذبیح ااز سفرنامه ناصرخسرو10

 نسخه13361غفوری، علییادداشت هایی درباره نیهیلیسم11

 نسخه13691محمدیان، محمدتولدی دیگر... بلوغ12

 نسخه13831فردمنش، مسعود...با تو حکایتی دگر13

 نسخه13611مخملباف، محسنمرگ دیگری14

 جلد13852رابینز، آنتونی(4)و  (1)به سوی کامیابی 15

 نسخه13561هدایت، صادقترانه های خیام16

 نسخه13562هدایت، صادقسه قطره خون17

 نسخه13701گاندی، مهاتمارویارویی با حقیقت18

 نسخه13341هوگو، ویکتوردلقک19

 نسخه13691فروم، اریکبنام زندگی20

 نسخه13701فروم، اریکگریز از آزادی21

 نسخه1جعفری، محمدتقیوجدان از نظر اخالقی، روانی، فلسفی22

 نسخه13701ایکمن، دیویدزندگی گورباچف23

 نسخه13481مزارعی، عدنانتاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران و ایرانیان از آغاز تا صفویه24

 نسخه13421بینا، علی اکبرتاریخ سیاسی و دیپلوماسی ایران25

 نسخه13401مترجم- حریری، علی اصغر نامه های طبیب نادرشاه26

 نسخه13831سرباخته، امیدWord 2003کتاب آموزشی 27

 نسخه13551مونسما، جان کلووراثبات وجود خدا28

 نسخه13471راسل، برتراندمسائل فلسفه29

 نسخه13561هدایت، صادق(البعثه االسالمیه)نوشته هایی از صادق هدایت 30

 نسخه13841نوری، صمداصول الکتریسیته و مغناطیس31

 نسخه13601...محمدعلی نژاد، عطااعلم ورزش و پرورش اندام32

 نسخه13551یک پزشک خانوادهچطور خودتان را نکشید؟33

(1396شهریور ماه  )لیست منابع اهدایی جناب آقای عدنان شیرمحمدی  



 نسخه13821لی، بروسروش مبارزه بروس لی34

 نسخه13501سنت اگزوپریزمین انسان ها35

 نسخه13571اصول پایه و ضابطه های حکومت اسالمی36

 نسخه13582.فاستر، مایکل بخداوندان اندیشه سیاسی37

 نسخه1تریسی، برایانکتابچه ی بزرگ برای نقش اعتماد به نفس در کار و زندگی38

 نسخه1تریسی، برایانکتابچه ی بزرگ برای رازهای خوشبختی39

 نسخه13851رابینز، آنتونی گام تا موفقیت40365

 نسخه1پانووا، وراسریوژا41

 نسخه13521یوشیج، نیمامانلی و خانه ی سریویلی42

 نسخه1مانشولت، سیکوگفت و شنود از ژانین دلونی: بحران43

 نسخه13721دبیرسیاقی، محمدبرگزیده اشعار استاد عنصری بلخی44

 نسخه13391تورگینف، ایوانعشق نخستین و چند داستان دیگر45

 نسخه13691حاکمی، اسماعیلخالصه دستان ویس و رامین46

 نسخه13691...شکری، یداگزیده اشعار استاد سراج الدین قمری آملی47

 نسخه13641صالح رامسری، محمدقاسمباب الحمامه المطوقه: منتخب کلیله و دمنه48

 نسخه13811سلیمی، محمدنقیبرای ماندگاران49

 نسخه13581شریعتمداری، علینقدی بر فلسفه مادی دیالکتیکی و ویژگی های نظام توحیدی50

 نسخه13501ابراهیمی، نادرتضادهای درونی51

 نسخه13851هینز، سارا7- در آغوش نور 52

 نسخه13711جکسن، شرلیالتاری، چخوف و داستان های دیگر53

 نسخه13721رادفر، ابوالقاسمگزیده اشعار فارسی اقبال الهوری54

 نسخه13421کالنتری، محمدسرود خورشید55

 نسخه13711وایتزمن، آلیس(برای جوانان و خانواده ها)رشد اجتماعی 56

 نسخه13851بولداک، مایکلسرگذشت آنتونی رابینز و رازهای موفقیت او57

 نسخه13851رابینز، آنتونیزندگی در اوج58

 نسخه13371دیویی، جانبنیاد نو در فلسفه59

 نسخه1شوارتزینگر، آرنولدآموزش پرورش اندام توسط آرنولد60

 نسخه1دیتریش، هاری...تکنیک برق الکتریسیته محتوی تشریحات61

 نسخه13711داگرتی، جیمزمنشور بزرگ62

 نسخه13711فاسدیک، هری امرسوناصالحگر کلیسا: مارتین لوتر63

 نسخه13711رنلدز،رجینالدزندگینامه مهاتما گاندی64

 نسخه13721گوهرین، کاوهخالصه داستان لیلی و مجنون65

 نسخه13341برزین، مسعودموفقیت های هند پس از استقالل66

 نسخه1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران67

 نسخه1فارسی، جالل الدینمارکسیستها چه می گویند؟68



 نسخه13641رنجبر، احمدبرگزیده کیمیای سعادت69

 نسخه1تورگینف، ایوانفاوست70

 نسخه13491فروم، اریکروانکاوی از فروید71

 نسخه13571دهخدا، علی اکبرامثال و حکم72

 نسخه13631کولپه، ازوالدمقدمه ای بر فلسفه73

 نسخه13611مخملباف، محسنمرگ دیگری74

 نسخه1...الرودی، نورانابغه شرق75

 نسخه13141فردوسی، ابوالقاسمشاهنامه76

 نسخه13431دشتی، علیسیری در دیوان شمس77

 نسخه13551.فیلو، ژان ثحافظه78

 نسخه13461قطب، محمدفرد و اجتماع79

 نسخه13521.ک. میتروپولسکی،دزمینه تکامل اجتماعی80

 نسخه13551بروک، پلجهان سوم در بن بست81

 نسخه13871محمدپناه، بهناماز کورش کبیر تا داریوش کبیر82

 نسخه13491کارنگی، دیلآئین سخنرانی83

 نسخه1مارکسیسم و رویزیونیسم84

 نسخه13881.آذری، مپیام های کوتاه از فردریش ویهام نیچه85

 نسخه1بازرگان، مهدیچهار مقاله86

 نسخه1کارل، الکسیسانسان موجود ناشناخته87

88
 آهنگ برای موبایل همراه با آموزش ساخت ملودیهای 100

دلخواه
 نسخه1رشیدیان، مسعود

 نسخه13461افالطونشجاعت89

 نسخه13571هدایت، صادقدیوار90

 نسخه13851حیدرزاده، مریمتقصیر من نبود91

 نسخه13861گواین، شاکتیتجسم خالق92

 نسخه13691زنجانی، براتبرگزیده اشعار سنایی93

 نسخه13861گرین، رابرت قانون بدست آوردن قدرت9424

 نسخه13871اورول، جورجقلعه حیوانات95

 نسخه13711راسل، برتراندقدرت96

 نسخه13691مهتا، وددیدار با متفکران انگلیس: فیلسوفان و مورخان97

 نسخه1اصول مقدماتی الکتریسیته و موارد استعمال آن98

 نسخه13391قاضی کمره ای، محمدجعفرتحفه سلطانی در حکمت طبیعی و حکمت الهی99

 نسخه13781مورفی، ژوزفقدرت فکر100

 نسخه13861ایدی، بتی جیندر آغوش نور101

 نسخه13731پارسلی، بونی(انتخاب با شماست)روانشناسی برای نوجوان ها 102

 نسخه13861مورفی، ژوزفنیروی تفکر مثبت103

 نسخه13851...عبادتی، حمدا(بوکس تایلندی)موی تای : از پیدایش تا جهانی شدن104

 نسخه13941معاونت فنی ناجاآموزش رانندگی ویژه متقاضیان گواهینامه پایه سوم105

 نسخه13831.هاینس، راجر وسیستم های کنترل تهویه مطبوع106



 نسخه13841تریسی، برایانکتاب کوچک بزرگ مدیریت زمان107

 نسخه13801حافظ، شمس الدین محمدفال حافظ108

 نسخه13691میچل، راسافسردگی109

 نسخه13751.ال. بالتز، سیالکتریسیته چگونه تولید می شود110

 نسخه1شریعتی، علییک، جلوش تا بینهایت صفرها111


