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1

تحلیل مسائل حسابداری و کنترلهای مالی دولتی 

عباسی استمال، محمدرضا(حسابداری و حسابرسی دولتی)
 نسخه13881

2

- بارزگانی - حسابداری - مدیریت : ریاضیات پایه 

نیکوکار، مسعوداقتصاد
 نسخه13831

3

اصول کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و 

اقوامی، داودغیرانتفاعی
 نسخه13841

سلمانی، داودکیفیت زندگی کاری و بهبود رفتار سازمانی4
 نسخه13841

آذر، عادل2. ج (تحلیل آماری)آمار و کاربرد آن در مدیریت 5
 نسخه13891

 نسخه13811سید جوادین، سید رضاتئوریهای مدیریت6

7

 مدلسازی مسائل مهندسی Excelمدلسازی با توابع 

 نسخه13861شهنازی، مهدی، مالی ، ریاضیات و آمار

8

 سوال چهارگزینه ای با پاسخ 2000: اقتصاد خرد 

نظری، محسنهای تشریحی
 نسخه13871

… (OR)تحقیق در عملیات 9
 نسخه13851آریانژاد، میربهادر قلی

 نسخه13841نیکوکار، مسعود(1)آمار و کاربرد آن در مدیریت 10

 نسخه13841صادقی، امیر2. مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت ج11

 نسخه13901مازندرانی، حسناخالق در دانشگاه منزل: هنر همسرداری 12

پهلوانیان، احمدمدیریت زمان برای دانش آموزان: من باید موفق شوم 13
 نسخه13891

کرباسچیانمباحث اخالقی14
 نسخه1

خلیق، غالمرضا5 نگارش 7 تحت ویندوز ICDL 2رایانه کار درجه 15
 نسخه13901

16

 مجموعه سوالها و پاسخهای کارشناسی ارشد رشته 

ونوس، داور2. مدیریت دانشگاه آزاد ج
 نسخه13811

 نسخه13861سعیدی، پرویزحسابداری دولتی17

(96اسفند ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای احمد خدائی 



باباجانی، جعفرحسابداری و کنترلهای مالی دولتی18
 نسخه13881

سالنامه برگ سبز19
 نسخه13921

 نسخه13911کاظمی، مصطفیکتاب جامع بهره وری نیروی انسانی20

نیکبخت، محمدرضاحسابداری مدیریت21
 نسخه13911

نوروش، ایرجحسابداری مدیریت22
 نسخه13911

همتی، علیرضا( Windows 7 )7خودآموز سریع ویندوز 23
 نسخه13891

سیمونز، کورتWindows XPخودآموز 24
 نسخه13881

 نسخه13901فوالدوند، عزت اهللفلسفه و جامعه و سیاست25

مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی26
 نسخه13851افجه، سید علی اکبر

 نسخه13951سالنامه سالمت27

 نسخه13901رابینز، استیفنساختار و طرح سازمانی: تئوری سازمان 28

 نسخه13891مومنی، منصورمباحث نوین تحقیق در عملیات29

 نسخه13901قوام، سید عبدالعلیسیاستهای مقایسه ای30

ریاضی عمومی31
 نسخه1

32

مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون های 

1. کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت ج
 نسخه13871سازمان سنجش آموزش کشور

 نسخه13861ارسالن، الههمجموعه سوال های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت33

34

MBAزبان تخصصی رشته مدیریت و 
 نسخه1

اقتصاد خرد و کالن35
 نسخه1

36

مقدمه ای بر  : (پیشرفته)زبان تخصصی مدیریت 

ونوس، داوررفتار سازمانی
 نسخه13871



37

مروری بر اصول   : (مقدماتی)زبان تخصصی مدیریت 

ونوس، داورو مبانی مدیریت
 نسخه13871

سی دی سایه ملکوت38
 نسخه1

سی دی کودک نابغه39
 نسخه1

 نسخه5دعا40


