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 نسخه13901عرفانی، محمودحقوق تجارت به زبان ساده152

153Paragraph DevelopmentArnaudet، Martin L1نسخه 

 نسخه13801رسوخی، مشهیدراهنمای آموزش عالی ایران154

 نسخه13921استرمن، جان د1. پویایی شناسی کسب وکارج155

 نسخه13901نظری، محسنمبانی علم اقتصاد156

 نسخه13921منکیو، گریگورینظریه اقتصاد خرد157

 نسخه13902جی فرای، مکسولپول ، بهره و بانکداری در توسعه اقتصادی158

 نسخه13871سلطانی نژاد، احمدمدیریت اطالعات علمی مبتنی بر وب159

 نسخه13921خلیلی، مصطفیآداب و آثار آن: اعتکاف 160

شریفی دوست، حمزهراه های نفوذ و راهکارهای مقابله: عرفان های کاذب 161
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 نسخه13921جباری، محمدرضا(ع)سیره اخالقی و سبک زندگی حضرت زهرا 162



 نسخه13871فینچام، فرانکرابطه همسران163

 نسخه13861الیس، آلبرتهنر و علم عاقالنه خوردن164
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مبانی مدیریت در سازمان های دانش محور در دوره 

عاملی، احمدگذار با رویکرد کارایی اقتصادی و اخالق حرفه ای
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 نسخه1

 نسخه13951قائدی، یحییمبانی نظری فلسفه برای کودکان166

 نسخه13871ربیعی، شمس الدین6 و 5. شرح مبسوطی بر مثنوی موالناج167

 نسخه13871حکیمی، محمدرضا(خالصه)خورشید مغرب 168

 نسخه13841موسوی گرمارودی، علی(ص) حضرت محمد2. داستان پیامبران ج169
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مجموعه دیدگاههای مقام معظم : زن ریحانه آفرینش 

رهبری
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 نسخه1
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 داستان از زندگی ، 101: غذای روح برای نوجوانان

کانفیلد، جکعشق و آموختن
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 نسخه1

ناصری، احمدچکیده مقاالت همایش  ملی حسابداری و حسابرسی172
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 نسخه1

 نسخه13911دهمین همایش ملی حسابداری ایران173

 نسخه13901مناجاتی، رضاآموزش گام به گام مدیریت مالی174

 نسخه13851جانسون، اسپنسرمدیر یک دقیقه ای175
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هرگز برای ایجاد یک شرکت : شیفته مشتری 

بالنچارد، کنتمحور دیر نیست- مشتری 
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 نسخه13841شپرد، سیلویاشناخت واقعی خود177

 نسخه13631مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی178

 نسخه1درخشان، مسعود1. اقتصاد سنجی ج179

 جلد13902معتمدی، محمدصادق2 و 1. ریاضی پایه ج180

 نسخه13901افضلی ابرقویی، وجیههمالیه بین الملل181

 نسخه13901لطفی، یوسفزبان تخصصی182

 نسخه13891محمدی، تیمورزبان تخصصی مجموعه اقتصاد183

 نسخه13901برومند، یونساقتصاد بخش عمومی184

 نسخه13901ثابت فر، پویاپول و بانکداری185

 نسخه13901محمدی، تیموراقتصاد خرد186

 نسخه13891رحمانی، تیموراقتصاد کالن187

 نسخه13821حجازی، مرتضی3اصول حسابداری 188

 نسخه13881مترجم- بحری، زهرا  واژه کامال ضروری504راهنمای جامع 189
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نیاز سنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری 

طایی، حسن(تلفیق نهایی)توسعه منابع انسانی کشور
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 نسخه13901گروه اقتصاد پارسهمجموعه دروس تخصصی اقتصاد191

192General E nglish Teaching (GE T )Ghorbandordinejad، F1نسخه 

 نسخه2انتشارات جنگل193

 نسخه13941شهیدی، سیدجعفر(ع)خالصه کتاب قیام حسین 194
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 خطوط راهنما برای IWA2: 2007استاندارد 

 در سازمان های ISO 9001استفاده از استاندارد 

سازمان جهانی استاندارد سازیآموزشی
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 نسخه3

 نسخه13851جانسون، اسپنسرچه کسی پنیر مرا برداشت ؟196

 نسخه13871طیب نیا، محمدصالحراهکارهای دستیابی به موفقیت در زندگی197
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پیل، نورمن وینسنتامید وقتی هیچ راهی دیده نمی شود ؛ راه می گشاید201
1387

 نسخه1
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پیرامون زیان های برهنگی از نظر : برهنگی زنان 

محمدی نیا، اسداهللاجتماعی، روان شناسی
1387

 نسخه1

203The Age of Innocece13891نسخه 

204Tales  of Mystery and ImaginationMargaret، Naudi
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205HamletShakespeare، William13791نسخه 

206Don’t Look NowDu Maurier، Daphne13841نسخه 

207The P ianoBorder، Rosemary1نسخه 
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209The Thirty - Nine S tepsBuchan، John1نسخه 
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