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13932یوسف زاده بری، الناز(2-1جلد)زبان عمومی ارشد زیر ذره بین1

13941جسمانی، مهرابمکانیک خاک2

13901معتقدی، محمدصادقمعادالت دیفرانسیل3

13941فنائی، نادر(کارشناسی ارشد)مجموعه سواالت کنکور سراسری مهندسی عمران 4

13941فنائی، نادر(کارشناسی ارشد)مجموعه پاسخ های تشریحی سواالت کنکور سراسری مهندسی عمران 5

13921امام، سید محمد رضامکانیک خاک کارشناسی ارشد 6

13911عامل سخی، مسعودپی سازی7

13911رحمانی، حامدتحلیل سازه ها8

13911دلشاد تهرانی، مصطفیتفسیر موضوعی نهج البالغه9

13791مستور، مصطفیروی ماه خداوند را ببوس10

13831سیفی، نسرینشب تقدیر11

13902فرخ، مجتبی(2-1جلد)خالصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مکانیک سیاالت 12

13941ابراهیمی، نیماراهسازی13

13921امینی، امین(3جلد )راهسازی14

13891شهیدی پور، محمدرضاآموزش قرائت قرآن کریم15

13921نوری، ربابهراهنمایی برای سازگاری با زندگی دانشجویی16

13871رحیمی، غالمرضا به همراه فلوچارتCحل تمرینهای 17

13881آموزش جامع قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی18

13901 زرفام، پنامسازه های بتن آرمه19

(97مرداد ماه )لیست منابع اهدایی سرکار خانم ستاره دانشگر  



13841مسگری، علیمبانی برق20

13891حسینی، مجتبیجمعیت و تنظیم خانواده21

13942ساندرز، تاممبانی بیوشیمی تغذیه22

13931پیری، هادیآشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس23

13901شفیعی مازندرانی، محمد(ره)درسهایی از وصیت نامه امام خمینی24

13931ابراهیمی، نیماروسازی راه25

13921مقررات ملی ساختمان ایران مبحث هفتم پی و پی سازی26

13931نصیری، محمدتاریخ تحلیلی صدر اسالم27

13901مجیدی، سعیدهراهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان مهندسی صنایع28

13891نورحسینی، مهرزاد(صنایع ، سیستم و مدیریت سیستم و بهره وری)زبان تخصصی در مهندسی صنایع 29

13911مقررات ملی ساختمان ایران مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه30

13871آرام نیا، الهامپدر و مادر و فرزندان با اعتکاد به نفس31

13901طاهری، علیآزمون های کاربردی ارزیابی کار و زمان32

1راهنمای استفاده از اجاق گاز فرآتشگر33

13901هاشمیان، سید حسینآیات اخالقی برگزیده ای از کتاب اخالق در قرآن34

13802کلهر، فریباقصه های یک دقیقه ای35

13771مونتگمری، لوسی مد(3جلد)آنی رویای سبز36

13711محققیعروس بی گناه37

13771محدثی، جوادروشها38

13681برلیتز، چارلزاسرار دنیاهای گمشده39

13791افروز، غالمعلیروان شناسی تربیتی کاربردی: چکیده ای از40

13811الهیجی، کاظممال نصرالدین در تهران41

13791آرونز، هاریروشهای برنده جایزه در هیپنوتیزم42

13871مهریزی مقدم، منیرهمراز43



13901غفارزاده، علی2اندیشه اسالمی 44

45E nglish for the students  of Industrial E ngineeringF allahi Moghimi,Mohammad13751

46 General Chemistry 13871قاسم زاده، حسین

47ACTIVE  S kill for Reading Book2Anderson,Neil j13861

48S E LE CT  RE ADINGS  Intermediate13861

49Read and ReflectCultural, Awareness13871

13881زرین، کاظمACTIVE Skill for Readingراهنمای جامع 50

51Real E state Book1

3سی دی52
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