
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه1الهی قمشه ای، مهدیترجمه فارسی قرآن کریم1

 نسخه13701عاملی، بهاءالدین محمدکشکول2

3Oxford advanc learners  dictionary Hornby, AS1نسخه 

 نسخه13781کراولی، آنجالفرهنگ آکسفورد المنتری4

 نسخه13841اشرف الکتابی، حسنانگلیسی در سفر5

 نسخه13901تریسی، برایان(حرف بزن تا برنده شوی )هنر بیان 6

 نسخه13901بوزان، تونینقش ذهن7

 نسخه13871حییم، سلیمان(یکجلدی)انگلیسی - فرهنگ معاصر فارسی8

 نسخه13831بلوچ ، حمیدفرهنگ انگلیسی به فارسی میانه9

 نسخه13861لیندنر، ولفرامتمرینات دوچرخه سواری10

11Basic Vocabulary in useMc Carthy,Michael20021نسخه 

12

 و XPآموزش گام به گام مقدماتی و پیشرفته ویندوز 

 نسخه13831فالح مشفقی، کیواناینترنت

13Advanced Grammar in useHewings , Martin20051نسخه 

 نسخه13881اوبالکر، اریشفیزیک نوین14

 نسخه13871اوبالکر، اریشدر جهان ریاضیات15

ویژه نامه شفایافتگان16

اداره کل روابط عمومی آستان قدس 

رضوی
 نسخه13901

 نسخه13841لیتل، جانبدنسازی به روش بروس لی17

 نسخه13661تسوانگ، مینگاسکیزوفرنی18

 نسخه13701میالنی فر، بهروزبهداشت روانی19

 نسخه13701نوازه، ژرژروان شناسی ارزشیابی تحصیلی20

 نسخه13701ساعتچی، محمودروانشناسی درکار ، سازمان و مدیریت21

 نسخه13621شریعتی، علیزن22

23

مفاهیم بنیادی در روانشناسی : روانشناسی رشد 

احدی، حسننوجوانی و جوانی
 نسخه13711

 نسخه13711هیلگارد، ارنست1. نظریه های یادگیری ج24

25

اصول نظری، تشخیص و : ناتوانی های یادگیری 

فریار، اکبرراهبردهای آموزشی
 نسخه13711

 نسخه13701توماس، ریموندروان شناسی  ورزش26

 نسخه1پریور، علیزن یا مرد کدام مقصرند؟: هنرزن بودن زن 27

 نسخه13671دی. ورنون، م روانشناسی احساس و ادراک28

(1396آبان ماه  )لیست منابع اهدایی جناب آقای سپهر آذرمینا 



29

زبان آموزی به ناشنوایان برای والدین ، معلمان و 

کاکو جویباری، علی اصغردانشجویان
 نسخه13721

 نسخه13681روسو، ژان ژاکقرارداد اجتماعی30

 نسخه13701گنجی، حمزهمبانی نظری و عملی: آزمونهای روانی 31

 نسخه13671میشارا، بریانروان شناسی پیری32

 نسخه13701پارسا، محمدروان شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه ها33

34

جوهر حرکت و اثرات بنیادی ورزش در پرورش اندام 

مرتضی، نظام الدینانسان
 نسخه13711

35

میان فردی، گروهی، )ارتباط شناسی ارتباطات انسانی  

محسنیان راد، مهدی(جمعی
 نسخه13741

 نسخه13691نصفت، مرتضی1. اصول و روشهای آمار ج36

37

آموزش و توانبخشی کودکان دچار : مباحثی در زمینه 

 نسخه13672سعیدی، ابوالفضلنقص شنوائی

 نسخه13731سیف، علی اکبرتغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه ها و روشها38

 نسخه13681حائری روحانی، علیفیزیولوژی اعصاب و غدد39

 نسخه13721شفیع آبادی، عبداهلل(مفاهیم و کاربردها)راهنمایی و مشاوره کودک 40

 نسخه13681سلیمی، سیدحسینروانشناسی نظامی41

 نسخه13761روزشمار عترت42

 نسخه13711آر. هرگنهان، بی 1. نظریه های یادگیری ج: مقدمه ای بر 43

 نسخه13721آزاد، حسینآسیب شناسی روانی44

 نسخه13691بست، جانروشهای تحقیق درعلوم تربیتی و رفتاری45

46

کنکور مکاتبه ای کارشناسی ارشد راهیان  دانشگاه 

جمعی از اساتید دانشگاهها(علوم انسانی)
 نسخه13761

 نسخه13691الهی قمشه ای، مهدیقرآن مجید47

 نسخه13691گنجی، حمزهاندازه گیری و ارزشیابی درتعلیم و تربیت48

 نسخه13691گاالگر، جیمزآموزش کودکان تیزهوش49

50

سیری گذرا درآموزش و بهزیستی معلولین بینایی  

 نسخه13621نامنی، محمدرضا1. ج (بانضمام عالیم و نشانه های خط ویژه نابینایان)

 نسخه13701میالنی فر، بهروزروانشناسی کودکان و نوجوانان استثنائی51

 نسخه13511ایزدی، سیروسروانپزشکی برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی52

 نسخه13681براهنی، محمدنقیواژه نامه روانشناسی و زمینه های وابسته53

 نسخه13621گری، جفری الفپاولف54

 نسخه13621احمدی، علی اصغربنیان روانشناسی اسالمی ((فطرت))55



56

نکات عملی در تشخیص و درمان ایدز در کودکان برای 

سلطان زاده، محمدحسینپزشکان و والدین
 نسخه13741

57
 نسخه13711آزاد، حسین(آسیب شناسی روانی کودک)روانشناسی مرضی کودک 

سیف نراقی، مریماختالالت رفتاری کودکان و روشهای اصالح و ترمیم آن58
 نسخه13701

 نسخه13641اچسون، جینروانشناسی زبان59

 نسخه13721آراسته، رضاروان شناسی و مولوی: تولدی در عشق و خالقیت 60


