
1Macmillan S tudies  in E conomicsSharp، C. H1نسخه 

2International E conomicGupta، K. R19781نسخه 

 نسخه13651نوفرستی، محمد2. آمار در اقتصاد و بازرگانی ج3

4E spanol E n Directoنسخه13822سانچت، آکیلینو 

 نسخه13651دولتشاهی، طهماسبمسائل اقتصاد خرد5

 نسخه13661دیولیو، اوجین آاقتصاد کالن6

 نسخه13721مشبکی، اصغرپول ، ارز و بانکداری7

 نسخه13661تفضلی، فریدوننظریه ها و سیاستهای اقتصادی: اقتصاد کالن 8

9MacroeconomicsBranson، William1نسخه 

 نسخه1ذوالنور، سیدحسینمقدمه ای بر اقتصاد ریاضی10

11

ریاضیات در اقتصاد و بازرگانی به زبان )اقتصاد ریاضی 

جعفری صمیمی، احمد(ساده
 نسخه13671

 نسخه13661جیروند، عبداهلل«مجموعه عقاید»توسعه اقتصادی 12

 نسخه13601سی. جی . ساری، ام مقدمه ای بر اقتصاد سنجی13

 جلد13562ساموئلسن، پل2 و1. اقتصاد ج14

 نسخه13541لفت ویچ، ریچارد ایچسیستم قیمت ها و تخصیص منابع تولیدی15

 نسخه13691هیکس، هربرت جی1. تئوری سازمان و مدیریت ج16

 نسخه13661روزبهان، محمود(1)تئوری اقتصاد کالن 17

 نسخه13681صدراالشرافی، مهریاراقتصاد کشاورزی و تعاون18

 نسخه13671سالواتوره، دومینیکتئوری و مسائل اقتصاد خرد19

 نسخه13631نوفرستی، محمدبرای اقتصاد و بازرگانی (1)آمار 20

21

بازارها ، تعادل عمومی ، رفاه : مباحثی در اقتصاد خرد 

 نسخه13701عبادی، جعفراقتصادی

 نسخه13731سیف، احمداقتصاد ایران در قرن نوزدهم22

23

بحثی در اقتصاد و جامعه : بن بستهای اصالحات آموزشی 

 نسخه13671کارنوی، مارتینشناسی آموزش و پرورش

 نسخه13781واریان، هالتحلیل اقتصاد خرد24

 نسخه13661باتاچاریا، گوری ک2. مفاهیم و روش های آماری ج25

26

تعادل آحاد و تعادل )مباحثی از اقتصاد خرد پیشرفته 

(عمومی در نظریه اقتصاد
 نسخه13681طبیبیان، محمد

 نسخه13711شون، رنظریه تجارت بین المللی27

 نسخه13681هرسی، پالمدیریت رفتار سازمانی کاربرد منابع انسانی28

 نسخه13661طبیبیان، محمد(اصول نظری و کاربرد آن)اقتصاد کالن 29

(96آذر ماه )لیست منابع اهدایی سرکار خانم  مریم اسداللهی 



 نسخه1تقوی، مهدیتجارت بین الملل30

 نسخه13881دوبرین، اندرو جی...مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد روانشناسانه31

 نسخه13711محتشم دولتشاهی، طهماسباقتصاد بین الملل تجارت بین الملل مالیه بین الملل32

 نسخه13701می یرز، دنی(اقتصاد خرد مقدماتی)اقتصاد جلد اول  33

 نسخه13761منتظرظهور، محموداقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد کالن34

 نسخه13821لوح موسوی، سمیه ساداتدخترانه یادداشت های خواهرانه برای دختران امروز35

 نسخه13811محمدی، محمدرضاروسی در سفر مکالمات و اصطالحات روزمره روسی36

 نسخه13722احمدی گیوی، حسن1دستور زبان فارسی 37

 نسخه13781قندهاری، احمدمجانبها و رسم منحنی38

 نسخه13751انوری، حسن2دستور زبان فارسی 39

40E nglish Grammar in useMurphy, R aymond13851نسخه 

 نسخه13761حسینی، سیدعلی قسمت صرف3ترجمه و شرح مبادی العربیه جلد 41

 نسخه13761حسینی، سیدعلی قسمت نحو4ترجمه و شرح مبادی العربیه ج 42

نسخهعنوان(قابل مشاهده روی سایت)سابقه اهدا 

1396/08/302729

1396/09/304243


