
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه13881سالنامه شرکت عمرانی مسکن گستر1

 نسخه13871سالنامه شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن2

 نسخه13871سالنامه3

 نسخه13841سالنامه تیرداد4

 نسخه13881سالنامه گروه مهندسین کجان5

 نسخه13912لطفی، فاطمهریاضی عمومی6

 نسخه13901ایرانمنش، علی سال دوم آموزش متوسطه2ریاضیات 7

 نسخه13911بخشعلی زاده، شهرنازسال اول دبیرستان (1)ریاضیات 8

 نسخه13882نشریه رشد نوجوان9

10

E nglish T ime  4 S upplementary E xercise 

Book
 نسخه13871

11E nglish T ime  4 Work BookGraham، Melani13871نسخه 

 نسخه13871اقبال، فرشیدمکالمات روزمره انگلیسی12

13Interchange Intro S tudents  BookRichards، Jack C13841نسخه 

14

 خودآموز گام به گام و تصویری مهارت ششم ارائه 

نانگیر، محمدرضا(5)مطلب 
 نسخه13901

15

خودآموز گام به گام و تصویری گواهینامه بین المللی 

 صفحه ICDL 5راهبری کامپیوتر مهارت چهارم 

گسترده

 نسخه13901نانگیر، محمدرضا

16

طرح و )راهنمای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 

2. ج (اجرای ساختمانهای فوالدی

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی 

ساختمان
 نسخه13771

 نسخه13771نیکوکار، مسعود2آمار و کاربرد آن در مدیریت 17

18

مجموعه سواالت چهارگزینه ای مدیریت و سرمایه 

آسیما، مهدیگذاری و ریسک
 نسخه13911

 نسخه13611لئوکوم، آرکدیبه  من بگو چرا ؟  بخش نخست بدن انسان19

20

خودآموز ویندوز ویستا از ابتدا تا انتها بدون نیاز به 

فیلی، کریسمهارت پیشین
 نسخه13871

 نسخه13851آذر، عادل(1)تحقیق در عملیات 21

 نسخه13901منصوری الریجانی، اسماعیلآشنایی با دفاع مقدس22

 نسخه13711بیر، فردیناندکتاب مقدماتی در فراگیری اجرای پیانو23

 نسخه13861بهرامی، اصغرکتاب طالیی  راهنمای جامع فارسی عمومی24

25

جامع ترین راهنمای طبقه بندی شده و مجموعه 

ابراهیمی، علی اکبرپیام نور فارسی عمومی- سواالت فراگیر 
 نسخه13871

(1396آبان ماه  )لیست منابع اهدایی سرکارخانم اعظم سادات عالیی فرد 



26Terengganu Gem of The E ast Coast1نسخه 

 نسخه1، امام اول(ع)علی بن الحسین الصحیفة السجادیة الجامعة االعیة27

28

مجموعه سواالت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های 

ونوس، داور2 و 1. سراسری مدیریت ج
 جلد13902

29

مجموعه سواالت کارشناسی ارشد رشته های مدیریت 

ونوس، داور(بازرگانی ، صنعت ، دولتی)
 نسخه13881

 نسخه13881رادمنش، محمدحسنکیفیت بخشی در مدرسه: مدارس کیفیت مدار 30

31

کاشت، داشت ، )زعفران ایران گوهری ناشناخته 

کاربردی- علمی  (برداشت ، برآوری
 نسخه13821دادخواه، محمدرضا

 نسخه1رضائیان، علیمبانی مدیریت رفتار سازمانی32

33

Test of E nglish as  a  Foreign Language 

Toefl
 نسخه1

 نسخه13891جاذبه های مالزی راهنمای گردشگران34

 نسخه13691نجاتی، حسینیوگا برای همه از مبتدی تا پیشرفته35

 نسخه13841جاللی پور، جمال الدیندستور زبان انگلیسی پایه36

37

مجموعه سواالت دروس عمومی کارشناسی نا پیوسته 

غالمی کلیشمی، باقر2. ج
 نسخه13871

38Tactics  For L istening Richards، Jack C13841نسخه 

 نسخه13681تهرانی، حسینآموزش تمبک بخش تمرینها39

40

E nglish Result P re- Intermediate Work 

BookMckenna، Joe
 نسخه1

41

E nglish Result P re- Intermediate 

students  BookMckenna، Joe1نسخه 

 نسخه13891اسکندری، جمشیدمجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی42

آموزش جامع قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی43

معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی 

انتظامی جمهوری اسالمی ایران
 نسخه13851

44E nglish T ime 4 S tudent BookRivers، Susan13871نسخه 

45The Ili E nglish S ries  Basic 2 WorkBook
 نسخه13881

46Microwave Conuection Oven Cookery Book
 نسخه1

 نسخه13851فراهانی، علی اکبرفرهنگ معارف اسالمی47

 نسخه7سی دی48

49

ویژه آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه  )آمار و احتمال 

رنجبران ، هادی(آزاد
 نسخه13901



 نسخه13631شهیدی، سید جعفر(ع)زندگانی فاطمه زهرا 50

 نسخه13801عابدی، محمد(رشته تجربی پیش دانشگاهی) 2 و 1ریاضی عمومی 51

 نسخه13831امینی، علیرضا(2)معارف اسالمی 52

 نسخه13791جمعی از نویسندگان(1-2)معارف اسالمی 53

54

ریاضیات گسسته دوره پیش دانشگاهی رشته علوم 

{و دیگران}بهزاد، مهدی ریاضی
 نسخه13921

55

 دوره پیش دانشگاهی رشته علوم 2 و 1ریاضی عمومی 

تجربی
 نسخه13901بیژن زاده، محمد حسن

56
 نسخه13811پاشا شریفی، حسنشیوه های ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان

 نسخه13811متقی زاده، عیسیالمنهج القویم لتعلم لغه القرآن الکریم57

 نسخه13881تریسی، برایانقورباغه را قورت بده58

 نسخه13731مارون، ایساک(1.ج)ریاضیات عمومی 59

 نسخه13871شجاعی، سید مهدیآیین زندگی60

ریاضیات مقدماتی61

و }صالحی صدقیانی، جمشید 

{دیگران
 نسخه13851

 نسخه1فیزیک برای سال اول دبیرستان رشته نظری62

 نسخه13721فائقی، کاظمدانستنیها و معماهای ریاضی63

 نسخه13901{و دیگران}گویا، زهرا سال دوم آموزش متوسطه (1)هندسه 64

65Basic Vocabulary in useMc Carthy,Michael20021نسخه 

 نسخه13911صفوی، سید امیرمدیریت سرمایه گذاری و ریسک66
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