
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

راهنمای فیلمنامه نویس1
فیلد، سید

 نسخه13881

مردان مریخی، زنان ونوسی2
گری، جان

 نسخه13932

نامه نگاری به زبان انگلیسی برای دانشجویان ایرانی3
راتلج، ساراجین

 نسخه13871

یادگیری برای کسب درآمد4
صفا، ایرج

 نسخه13801

نفوذ کالم5
تریسی، برایان

 نسخه13891

دوست بازیافته6
اولمن، فرد

 نسخه13881

ازدواج های مرده7
تودروویچ، آزیاسرنچ

 نسخه13881

داستان خرس های پاندا8
ویسنی یک، ماتئی

 نسخه13801

سواین، دوایتفیلمنامه نویسی برای فیلم های مستند9
 نسخه13751

مکی، ابراهیممقدمه ای بر فیلمنامه نویسی و کالبدشکافی یک فیلمنامه10
 نسخه13881

یک زندگی در سه پرده11
پزشکی، پروانه

 نسخه13831

کندی در پنج پرده: بازرس12
گوگول، نیکاالی واسیلیویچ

 نسخه13881

کودکی یک رئیس13
سارتر، ژان پل

 نسخه13841

(ج6)مدیر افزار 14
مهدور، اسماعیل

 جلد13876

فرهنگ مثلث های فارسی با معادل های انگلیسی و فرانسه15
ابریشمی، احمد

 نسخه13731

اصطالحات کاربردی در انگلیسی16
جمالی، احمد

 نسخه13861

(97فروردین ماه )لیست منابع اهدایی سرکار خانم سمیرا علی نژاد 



ده گام برای فروش موفق17
برایت هاوت، تیم

 نسخه13921

فن نمایشنامه نویسی18
اگری، الجوس

 نسخه13891

ازدواج آقای می سی سی پی19
دورنمات، فریدریش

 نسخه13891

(1. ج)درام نویسان جهان 20
خلج، منصور

 جلد13871

چگونه نماشنامه نویس شدم؟21
دوما، الکساندر

 نسخه13881

نگارش فیلمنامه کوتاه22
فیلیپس، ویلیام

 نسخه13871

فیلم23
بکت، ساموئل

 نسخه13841

ژیگاورتوف24
آبراموف، نیکالی پاولوویچ

 نسخه13841

عشق و نفرت25
علیزاده، مصطفی

 نسخه13831

بلندترین گام به سوی آرامش26
دانش زاده، امیر

 نسخه13881

هفت راز زنان موفق در مدیریت27
بروکس، دانا

 نسخه13811

(ع)زندگانی حضرت امام حسین28
کفاش، حمیدرضا

 نسخه13791

رضوی، جوادبرترین اعمال حالل مشکالت دنیوی و اخروی: ذکر صلوات29
 نسخه13841

دایره المعارف زیبایی شادابی و طراوت پوست30
بیگان، پائوال

 نسخه13831

پوست و زیبایی نسرین31
علی پور صاحبی، نسرین

 نسخه13841

بلوغ جسمی و روحی روانی در دختران32
آذر، ماهیار

 نسخه13851

صفایی، منصورهرازهای موفقیت در زندگی33
 نسخه13851



داستان گویی در سینما و تلویزیون34
تامسون، کریستین

 نسخه13841

 نسخه1مقام موسیقی35

داستان، ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی36
 نسخه13871مک کی، رابرت

 نسخه20111مجله سفیر37

(. ج2)کتاب آرایش و پیرایش ونوس 38
 جلد13792موالزاده حقیقی، مینودخت

فری لوک39
 نسخه1

می خواهم انگلیسی حرف بزنم40
نجف پور، علی

 نسخه13831

نگاه شرقی41
 نسخه13961

42Interchange: video activity bookRichard, Jack C
 نسخه13801

43interchange: workbook
Richard, Jack C

 نسخه13801

44

آسان ترین و سریع ترین خودآموز عملی و واقعی مکالمه روان 

(کتاب مفاهیم)انگلیسی 
 نسخه13821نجف پور، علی

45

آسان ترین و سریع ترین خودآموز عملی و واقعی مکالمه روان 

(کتاب اول)انگلیسی 
نجف پور، علی

 نسخه13821

سوره مبارکه انعام به همراه زیارت عاشورا46
ولی زاده، رضا: خط

 نسخه13831

نهج البالغه47
دشتی، محمد

 نسخه1

(ع)زیارت نامه حضرت امام رضا48
 نسخه13791

استریکلند، ریتاگفتگو با خدا49

 نسخه1

بصیر، آذرراهنمای فیلمساز جوان50
 نسخه13851

شناسایی اشخاص در دیدارهای اول51
مطلبی پور، الدن

 نسخه13851

فیلم سازان بزرگ مخاطبان کوچک52
 نسخه13841احمدی، امیر



(1. ج)مبانی سینما 53
 نسخه13861فیلیپس، ویلیام

کریوولن، ریچاردچگونه از هر چیزی فیلم نامه اقتباس کنیم؟54

 نسخه13851

ویل، یوجینفن سناریو نویسی55
 نسخه13651

پرافیز، نیکوالس. تیاصول کارگردانی سینما56

 نسخه13881

الکساندر، ویکتوریاجامعه شناسی هنرها57

 نسخه13901

واحد تالیف و پژوهش کارآفرینان(انیمیشن)تصویر متحرک :  سال کنکور ارشد هنر5820

 نسخه13911

قابوسی، فربددر یک کتابAdobe Photoshop Csکالس درس 59

 نسخه13831

احمدزاده، زهراگریم صورت60
 نسخه13831

ملک فردین حسینیروش آسان در خواندن قرآن: فروغ التجوید61

 نسخه13861

الهی قمشه ای، مهدیسوره مبارکه انعام به همراه دعای توسل62
 نسخه13901

متیوس، اندروراز شاد زیستن63
 نسخه13831

64English vocabulary in useMccarthy, Michael

 نسخه13861

دی سی65
 نسخه9

نسخهعنوان(قابل مشاهده روی سایت)سابقه اهدا 
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