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راهنمای فنی الکترود های جوشکاری پودرهای 

جوشکاری اتوماتیک ، مفتولهای جوشکاری اتوماتیک ، 
 نسخه1

5F undamentals  of Compress ible F lowYahya، S .M19911نسخه 
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Techniques  and P rincples  in Language 

TeachingLarsen، Diane
 نسخه20001

 نسخه13841رحمان زاده هروی، محمدISO 14001:2004استاندارد بین المللی 7

 نسخه13871آذریون، فریدونتکنیک های چاپ و محاسبات فنی8
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رویکردی : مدل های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها 

مهرگان، محمدرضاکمی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
 نسخه13871

امامی میبدی، علی(علمی و کاربردی)اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری 10
 نسخه13841

 نسخه13831سجف، الیاستراتژی شرکت مدل های پورتفولیو11

 نسخه13821مهیاری، عبدالحسینتراشکاری-  فلزکاری 1. ماشین ابزار ج12

 نسخه13841معطوفی، فتح اهللابزارهای مدرن اندازه گیری دقیق13

 نسخه13811افیونی، مجیدآب ، خاک و هوا: آلودگی محیط زیست 14

 نسخه13791زهره وند، حمید مکانیک1. تشریح کامل مسائل فیزیک هالیدی ج15
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راهنمای پایپینگ برای طراحی و نقشه کشی سیستم 

شروود، دیویدهای پایپینگ صنعتی
 نسخه13861

 نسخه13791شیگلی، ژوزف ادواردراهنمای حل مسائل طراحی اجزای مکانیکی17

 نسخه13791طباطبایی، سید مجتبیآخرین پدیده های مهندسی تاسیسات18

 نسخه13761وارنر، اسکات از طریق مثالهای متنوع2آموزش دلفی 19

 نسخه13801فکور یکتا، علیMatlab for Windowsخودآموز نرم افزار مطلب 20

 نسخه13781نوربخش، سید احمد(توربوپمپ ها- مبانی)توربو ماشین ها 21
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 نسخه13731حسینی، سیدمحموداستاتیک23

 نسخه13821علیا، محمدابراهیماصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی24

 نسخه13851اولریش، دیوطرح ارزش آفرینی منابع انسانی25

(96آذر ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای امیر فرشید منصوری 
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سرمایه انسانی مزیت رقابتی سازمان ها در عرصه جهانی 

ابوالعالیی، بهزادسازی
 نسخه13881

 نسخه13861انتظامی، شهروزArena 9. 0آموزش شبیه سازی عملیات با 27

 نسخه13701جان، جیمزدینامیک گازها28

29Paragraph DevelopmentArnaudet، Martin L13841نسخه 

 نسخه13751جپسون، روالندتحلیل هیدرولیکی شبکه های توزیع آب30

 نسخه13831شایانفر،حیدرعلی در علوم مهندسیMatlabکاربرد 31
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 RUP (Rational Unifiedکتاب آموزشی 

Process)خامسی، مریمهمراه با دوم مثال جامع
 نسخه13841

 نسخه13821رویتلینگن، اولریش فیشرپیوست جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی33

 نسخه13781مترجم- ملک زاده، غالمرضا راهنمای طراحی سیستمهای تهویه مطبوع34

 نسخه13811منزوی، محمدتقیآبرسانی شهری35
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مجموعه سواالت طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد 

ونوس، داورتئوری های مدیریت
 نسخه13871
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با تاکید بر شاخص های )شاخص های بورس اوراق بهادار 

احمدپور، احمد(قیمتی
 نسخه13861

نسخهعنوان(قابل مشاهده روی سایت)سابقه اهدا 
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