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13901کاپالن، رابرت امآمار پایه 1

13901بهمن پور، حمیداقتصاد پول و بانکداری2

13871آذر، عادل(2ج)آمار و کاربرد آن در مدیریت 3

13871روستا، احمدمدیریت بازاریابی4

13871غفاریان، وفاپنج فرمان برای تفکر استراتژیک5

13901گیدنز، آنتونیگزیده جامعه شناسی ویژه دوره کارشناسی6

13871مومنی، منصورمباحث نوین تحقیق در عملیات7

13911دستگیر، محسنسیستم های اطالعات حسابداری با رویکرد مدیریتی8

13871منگیو، گریگوریمبانی اقتصاد9

13911منکیو، گریگوریاقتصاد کالن10

13931نعمتی زاده، سینااقتصاد مدیریت 11

13892نوو، ریموند پی(1-2جلد)مدیریت مالی12

13738آذریزدی، مهدی(8و7و6و5و4و3و2و1ج)قصه های خوب برای بچه های خوب13

13711جانسون، اسپنسرمعلم یک دقیقه ای14

13851فرامرز قراملکی، احدسازمانهای اخالقی در کسب و کار15

13862توربن، ایفریم(2-1.ج)فناوری اطالعات برای مدیریت کسب و کار در اقتصاد دیجیتالی16

(97مهر ماه )لیست منابع اهدایی سرکار خانم لیدا شریفی منش  



13721وینسنت پیل، نورمنقدرت عامل افزون17

13691مطهری، مرتضیتعلیم و تربیت در اسالم 18

13861رابینز، استیفن پیمبانی مدیریت19

13701آذریزدی، مهدیقصه های تازه از کتابهای کهن20

13871بروس، کوئندرآمدی به جامعه شناسی21

13871منکیو، گریگوریمبانی اقتصاد22

13871ونوس، داورراهنمای جامع سازمان استراتژی محور23

13891رابینز، استیفن پیمبانی رفتار سازمانی24

13902اسکندری، جمشید(2-1ج)حسابداری پیشرفته 25

13911علی مدد، مصطفی(1ج)مبانی و روشهای عمومی حسابداری26

13911نحاس، کاظمعصاره حسابداری مالی27

13901شیدفر، عبداهللریاضیات مهندسی28

13821زیبا کالم، صادقما چگونه ما شدیم29

13841محمود، احمدداستان یک شهر30

13711شفیع آبادی، عبداهللراهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل31

13871راث، تامسطل شما چقدر پر است؟32

13891داریوش، بابکانسان طبیعت معماری33

13921سعادت، اسفندیارمدیریت منابع انسانی34

13881آذر، عادل(MADMرویکرد )تصمیم گیری کاربردی35
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13721کارنگی، دیلرمز موفقیت37

13801خلخالی، صادقخاطرات آیت اهلل خلخالی38



13891استیسی، رالفتفکر استراتژیک و مدیریت تحول39

13881فرنچ، وندالمدیریت تحول در سازمان40

13871کاپالن.رابرت اسسازمان استراتژی محور41

13821علی احمدی، علیرضانگرش جامع بر مدیریت استراتژیک42

13861پوالک، جاننظریه های امروزی شناخت43

13891گنجی، حمزهروان شناسی عمومی44

13861شفیعی، مسعودراهنمای تهیه طرح کسب و کار45

13891پهلوانیان، حسین(استراتژیک)تجربه ای موفق از کاربرد مدیریت راهبردی 46

47GMAT  13871خبیری، خسرواستعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت

13851پور رحیم، محمدرضاجمعیت و تنظیم خانواده 48

13791مرزبان، پرویزخالصه تاریخ هنر49

13901خسروی، حسن(1)حقوق اساسی50

13911کیومرثی، فیروز(مالیات بر ارزش افزوده)حسابداری مالیاتی51

13911دشمن زیاری، اسفندیاراصول حسابرسی52

13911عباس پور، عباس(رویکردها، فرایندها و کارکردها)مدیریت منابع انسانی پیشرفته53

13701ح.اردوبادی، ماسترس عاطفی و بهداشت جسمانی54

13801پاریخ، جاگدیشروانشناسی مدیر موفق55

13781نایرنبرگ، جراردچگونه افکار یکدیگر را بخوانیم56

13771ابراهیمی، علیبرنامه ریزی درسی57

13791کاوی، استفانهفت عادت خانواده های موفق58

13941احمدوند، شجاع(تا پایان امویان)تاریخ تحول دولت در اسالم59

نسخهعنوان(قابل مشاهده روی سایت)سابقه اهدا 
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