
 -پرديس علوم  -مرکز: دانشگاه تهران پايگاه: کتابهاي فارسي

کتابخانه ۹۷۱تعداد: بدون شماره ثبت ---نام فايل:اهدايي 
aaaa 

۱صفحه: 
aaaa 

 وضعيت نشر -پديدآور  -عنوان  شماره کنگره رکورد

 . ۱۳۴۴تهران: دانشگاه تهران،  -/ جهانشاه صالح.آبستني و زايمان  ۱

 / عبدالعزيز. آثار شيعه االماميه  ۲

تهران: دانشگاه تهران،  -/ تأليف ژاک ديکسميه؛ ترجمه علينقي زند ]و ديگران[.آناليز  ۳

۱۳۶۵ . 

 . ۱۳۵۸تهران: دانشگاه تهران،  -اولي. محمود آق / نگارشآناليز  ۴

تهران:  -اولي. / ترجمه و نگارش محمود آقآناليز : انتگرالهاي چندگانه ـ آناليز برداري  ۵

 . ۱۳۵۶=۲۵۳۶دانشگاه تهران، 

تهران: دانشگاه تهران،  -/ تاليف اچ. ال. رويدن؛ ترجمه نوروز ايزددوستدار.آناليز حقيقي  ۶

۱۳۹۲ ،۱۳۶۶ . 

 . ۱۳۶۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ ناصر توحيدي.احياي مستقيم  ۷

 . ۱۳۴۹تهران: دانشگاه تهران،  -/ اسد ايران پناه.اصول چينه شناسي  ۸

 . ۱۳۳۵تهران: دانشگاه تهران،  -پور. / علي افضلياصول نظريه رياضي احتمال  ۹

 . ۱۳۵۰ -/ علي البصري.اعليحضرت رضاشاه کبير  ۱۰

 . ۱۳۵۳تهران: دانشگاه تهران،  -/ جمشيد مفيدي.الکتروشيمي  ۱۱

 . ۱۳۵۴تهران: دانشگاه تهران،  -/ تأليف  شاهرخ اميرارجمند.الکترونيک  ۱۲

 . ۱۳۴۳تهران: دانشگاه تهران،  -/ حسن ميردامادي.ايمني شناسي  ۱۳

 اميرنظام الدين غفاري. / بررسي حشراتيکه از لحاظ پزشکي در ايران اهميت دارند  ۱۴

 . ۱۳۵۸تهران: دانشگاه تهران،  -/ غالمحسين رهبري.هائي از بيوفيزيک برگزيده  ۱۵

/ تأليف سي. کلين، سي. اس. هارلبات، ام. رک، جي. کنارد؛ ترجمه نزهت بلورشناسي  ۱۶

 . ۱۳۷۴تهران: دانشگاه تهران،  -زاده. نراقي، سعيد عليرضايي، محمدولي ولي زماني

 . ۱۳۳۹تهران: دانشگاه تهران،  -/ رحيم عابدي.پتروشيمي  ۱۷

 . ۱۳۶۷تهران: امور پژوهشي دانشگاه تهران،  -/ اقدس ملک.پژوهشنامه دانشگاه تهران  ۱۸

 . ۱۳۵۴تهران: دانشگاه تهران،  -/ موسي برال.پيري  ۱۹

 . ۱۳۴۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ بهين دارائي.تاريخ الحکما قفطي  ۲۰

 . ۱۳۳۴تهران: دانشگاه تهران،  -/ محسن عزيزي.تحقيق در اوضاع اقتصادي دول معظم  ۲۱

تهران: دانشگاه  -/ سيروس زرعيان.اي از سنگهاي آذرين ايران تخقيق کاني شناسي پاره  ۲۲

 . ۱۳۴۳تهران، 

 . ۱۳۲۸تهران، تهران: دانشگاه  -/ زين العايدين ذوالمجدين.ترجمه و شرح تبصره عالمه  ۲۳

 . ۱۳۵۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ موريس ماتوئه.هاي مواد سازنده پوسته زمين تغيير شکل  ۲۴

 . ۱۳۳۹تهران: دانشگاه تهران،  -/ احمد حسين عدل.تقسيمات اقليمي و رستنيهاي ايران  ۲۵

ه تهران، موسسه تهران: دانشگا -/ ژاک ديکسميه؛ ترجمه علينقي زند... ]و ديگران[.جبر  ۲۶

 . ۱۳۵۲، ۱۳۷۳انتشارات و چاپ، 

 . ۱۳۶۳تهران: دانشگاه تهران،  -/ تأليف عليرضا اميرمعز و اسدهللا کارشناس.جبر خطي  ۲۷

 . ۱۳۳۰تهران: دانشگاه تهران،  -/ محسن عزيزي.جغرافياي اقتصادي  ۲۸

 / ويليام بريج. چانوران وحشي جهان  ۲۹

 . ۱۳۳۹تهران: دانشگاه تهران،  -ن فرشاد./ فريدوچينه شناسي  ۳۰

 . ۱۳۵۳تهران: دانشگاه تهران،  -/ خسرو خسرو تهراني.چينه شناسي  ۳۱

 . ۱۳۵۱تهران: دانشگاه تهران،  -/ جعفر سيروس ضياء.حرارت و ترموديناميک  ۳۲

ه تهران، تهران: دانشگا -/ تأليف هانري کارتان؛ ترجمه ارسالن شادمان.حساب ديفرانسيل  ۳۳

۱۳۶۷ . 

تهران: دانشگاه تهران،  -/ تأليف هانري کارتان؛ ترجمه ارسالن شادمان.حساب ديفرانسيل  ۳۴

۱۳۶۷ . 

/ تأليف ويلفرد کاپالن، دونالد جي. لويس؛ ترجمه حساب ديفرانسيل و انتگرال و جبر خطي  ۳۵

 . ۱۳۶۹تهران: دانشگاه تهران،  -آذري. نوروز ايزددوستدار، حسن يوسفي

 . ۱۳۵۵تهران: دانشگاه تهران،  -/ محمود شچاعي.حشره شناسي  ۳۶

 . ۱۳۴۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ حسن عطاري نژاد.حل المسائل آناليز  ۳۷
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 -کريمي. / تأليف هوبرت لومبروزو، ترجمه محمد حاجيحل مسائل و تمرينات ترموديناميک  ۳۸

 . ۱۳۵۹تهران: دانشگاه تهران، 

مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سياسي دوران  -.رباره سوم شهريور نقش جنگ جهاني دومد  ۳۹

 . ۱۳۵۶پهلوي، 

 . ۱۳۲۰تهران: دانشگاه تهران،  -/ محمد مشکوه.دره التاج لعزه الدباج  ۴۰

 . ۱۳۵۵تهران: دانشگاه تهران،  -/ احمد برياني.درياي مازندران  ۴۱

 . ۱۳۶۶تهران: دانشگاه تهران،  -سلطاني. / مسعودگيري دستگاههاي اندازه  ۴۲

 تهران.  -/ عبدالعظيم قريب.دستور زبان فارسي  ۴۳

تهران: دانشگاه تهران،  -/ عبدالحسين فرقاني.دگرکوني و ارتباط آن با تشکيل مواد معدني  ۴۴

۱۳۴۵ . 

 . ۱۳۶۴تهران: دانشگاه تهران،  -/ تاليف محمد خوانساري.دورهء مختصر منطق صوري  ۴۵

 . ۱۳۴۶تهران: دانشگاه تهران،  -/ مهدي نامدار.دولپه هاي داروئي جدا گلبرگ  ۴۶

 . ۱۳۵۲تهران: دانشگاه تهران،  -/ عباس کيميايي.ديرينه شناسي  ۴۷

پژوه،  / تأليف اسماعيل بن الحسن الجرجاني، بکوشش محمدتقي دانشذخيره خوارزمشاهي  ۴۸

 . ۱۳۴۴تهران،  تهران: دانشگاه -ايرج افشار.

 . ۱۳۳۲تهران: دانشگاه تهران،  -/ محمود شهابي.رساله بود و نمود  ۴۹

 . ۱۳۵۳تهران: دانشگاه تهران،  -/ احمد معتمد.رسوب شناسي  ۵۰

 . ۱۳۴۴تهران: دانشگاه تهران،  -/ احمد معتمد.رسوب شناسي  ۵۱

 . ۱۳۴۶ان، تهران: دانشگاه تهر -/ گاگيک.روشهاي بيوشيمي عمومي  ۵۲

 . ۱۳۳۹تهران: دانشگاه تهران،  -/ گاگيک.روشهاي بيوشيمي عمومي  ۵۳

 . ۱۳۳۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ تقي هورفر.رياضيات در شيمي  ۵۴

 تهران: دانشگاه تهران.  -/ تقي هورفر.رياضيات در شيمي  ۵۵

 . ۱۳۵۳شگاه تهران، تهران: دان -/ حسين عرفاني.زمين شناسي اقتصادي کانسارها  ۵۶

 . ۱۳۵۴تهران: دانشگاه تهران،  -/ اسد ايران پناه.زمين شناسي ساختماني  ۵۷

 . ۱۳۶۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ احمد معتمد.زمين شناسي عمومي  ۵۸

 . ۱۳۴۶تهران: دانشگاه تهران،  -/ طاهر ضيائي.زمين شناسي عمومي  ۵۹

تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ،  -ون سحابي./ تاليف فريدشناسي نفت زمين  ۶۰

۱۳۸۶ ،۱۳۷۵ . 

 . ۱۳۵۹تهران: دانشگاه تهران،  -/ جمشيد لطيف پور.زهرشناسي  ۶۱

 . ۱۳۴۶تهران: دانشگاه تهران،  -/ هوشنگ فرمند.ساختمان و فيزيولوژي دستگاه گوارش  ۶۲

 . ۱۳۳۷گاه تهران، تهران: دانش -/ کمال آرمين.سرطان شناسي  ۶۳

 . ۱۳۴۲تهران: دانشگاه تهران،  -/ حافظ فرمانيان.سفرنامه حاجي پيرزاده  ۶۴

 تهران: دانشگاه تهران.  -/ سيروس زرعيان.سنگ شناسي  ۶۵

 . ۱۳۴۴تهران: دانشگاه تهران،  -/ طاهر ضيائي.سنگ شناسي  ۶۶

 . ۱۳۴۷نشگاه تهران، تهران: دا -/ عباس کيميائي.بيني هاي ذره سنگواره  ۶۷

 . ۱۳۶۵تهران: دانشگاه تهران،  -/ افسر سيار.هاي صنعتي سوخت  ۶۸

 -/ عليرضا قنبرپور.هاي سينتيکي شرح رياضي سينيتيک هاي شيميايي در محلول سيستم  ۶۹

 . ۱۳۶۵تهران: دانشگاه تهران، 

 . ۱۳۵۸، تهران: دانشگاه تهران -/ حسنعلي شيباني.شالوده صنعت شيميايي  ۷۰

تهران: دانشگاه تهران،  -/ محمدضا غفوري.هاي معدني ايران شناخت آبمعدني و چشمه  ۷۱

۱۳۶۶ . 

تهران: دانشگاه تهران،  -/ تأليف هاشم فياض، سيروس زرعيان.شناخت مواد معدني  ۷۲

۱۳۴۳۱۳۴۴ـ . 

 . ۱۳۵۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ هوشنگ پيرالهي.شيمي آلي تجربي نوبن  ۷۳

 . ۱۳۴۴تهران: دانشگاه تهران،  -/ يحيي عبده.شيمي آلي عملي  ۷۴

 . ۱۳۴۷تهران: دانشگاه تهران،  -اکبر پريمن. / تأليف عليشيمي تجزيه، اصول مقدماتي  ۷۵
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 تهران: دانشگاه تهران.  -/ فضل هللا شيرواني.شيمي عمومي معدني فلزات  ۷۶

/ تأليف هانري کاگان؛ ترجمه محمد گانيک(شيمي فضائي آلي )استرئوشيمي ار  ۷۷

 . ۱۳۵۸تهران: دانشگاه تهران،  -درويش. روف

 . ۱۳۵۴تهران: دانشگاه تهران،  -/ محمدرضا رجالي.شيمي فيزيک  ۷۸

 . ۱۳۴۹تهران: دانشگاه تهران،  -/ ناصر شريفي.شيمي ماکروپليمرها  ۷۹

 . ۱۳۴۴تهران: دانشگاه تهران،  -ار./ احمد بهمينصاحب بن عباد شرح احوال و آثار  ۸۰

 -/ تأليف فليکس ماخاچکي؛ ترجمه حسين عرفاني.ها بر اساس ژئوشيمي بندي کاني طبقه  ۸۱

 . ۱۳۴۸تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، 

 . ۱۳۸۶تهران: دانشگاه تهران،  -/ علي ترابيان.طراحي و راهبري جامع تاسيسات تصفيه آب  ۸۲

 . ۱۳۴۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ جالل الدين توانا.فرهنگ فني نفت  ۸۳

 تهران: دانشگاه تهران.  -/ تأليف فريدون فرشاد.شناسي فسيل  ۸۴

 . ۱۳۴۶تهران: دانشگاه تهران،  -/ مسلم بهادري.فن بافت شناسي  ۸۵

 . ۱۳۴۱ان، تهران: دانشگاه تهر -/ محمد حسن گنجي.فهرست مقاالت جغرافيايي  ۸۶

 -/ محمد باقر حجتي.هاي خطي کتابخانه دانشکده الهيات و معارف اسالمي فهرست نسخه  ۸۷

 . ۱۳۴۵تهران: دانشگاه تهران، 

تهران:  -/ محمد تقي دانش پژوه.هاي خطي کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران فهرست نسخه  ۸۸

 . ۱۳۴۰دانشگاه تهران، 

اچ. بکرتس و ک. ويرتز، ترجمه علي افشاربکشلو و علي / تأليف ک. فيزيک نوترون  ۸۹

 . ۱۳۵۲تهران: دانشگاه تهران،  -پذيرنده.

 -/ از کاسينيول؛ ترجمه محمدرحيم اهرابي، علي يوسفخاني.رساناها فيزيک و الکترونيک نيم  ۹۰

 . ۱۳۵۵تهران: دانشگاه تهران، 

 . ۱۳۶۷ن: دانشگاه تهران، تهرا -/ فتح هللا فالحيان.قارچهاي سمي و خوراکي  ۹۱

 . ۱۳۴۱تهران: دانشگاه تهران،  -/ خسين مهتدي.کالبد شکافي ماکروسکوپيک  ۹۲

 -/ حمزه شهراسبي.تناسلي در پستانداران اهلي -اي دستگاههاي اداري  کالبدشناسي مقايسه  ۹۳

 . ۱۳۵۸تهران: دانشگاه تهران، 

 . ۱۳۲۵تهران: دانشگاه تهران،  -/ نعمت هللا کيهاني.کالبدشناسي هنري  ۹۴

 . ۱۳۴۸تهران: دانشگاه تهران،  -/ عبدالحسين فرقاني.کاني شناسي  ۹۵

 . ۱۳۴۸، ۱۳۸۲تهران: دانشگاه تهران،  -/ عبدالحسين فرقاني.شناسي کاني  ۹۶

/ گردآورندگان رضا موسوي، نسرين کتابشناسي سالمند شامل کتابها، پايان نامه ها و ...  ۹۷

 تهران: مدبر.  -ان.جرب

تهران:  -/ ايرج افشار.هاي دنيا هاي خطي فارسي در کتابخانه کتابشناسي فهرستهاي نسخه  ۹۸

 . ۱۳۳۷دانشگاه تهران، 

 . ۱۳۵۴تهران: دانشگاه تهران،  -/ محمد منصور بينا.کليات ژئودزي مثلث بندي  ۹۹

 . ۱۳۴۶ -/ موالنا جالل الدين.کليات شمس يا ديوان کبير  ۱۰۰

 . ۱۳۴۵تهران: دانشگاه تهران،  -/ تأليف محمدرضا رجالي.کليات و قوانين علم شيمي  ۱۰۱

 تهران.  -/ کريستن سن.کيانيان  ۱۰۲

/ گروه رياضي دانشکده ۱3۶۸فروردين  ۱۰ـ  ۷گزارش بيستمين کنفرانس رياضي کشور،   ۱۰۳

ستمين کنفرانس رياضي کشور، تهران: کميته برگزارکننده بي -علوم دانشگاه تهران.

۱۳۶۹ . 

/ گروه رياضي دانشکده ۱3۶۸فروردين  ۱۰ـ  ۷گزارش بيستمين کنفرانس رياضي کشور،   ۱۰۴

تهران: کميته برگزارکننده بيستمين کنفرانس رياضي کشور،  -علوم دانشگاه تهران.

۱۳۶۹ . 

 . ۱۳۳۳ران: دانشگاه تهران، ته -/ بديع الزمان فروزانفر.ماخذ قصص و تمثيالت مثتوي  ۱۰۵

/ نوشته و. ا. گرانويل، پ. ف. اسميت، و. ر. النگي؛ مباني حساب ديفرانسيل و انتگرال  ۱۰۶

 . ۱۳۴۵تهران: دانشگاه تهران،  -اولي. ترجمه محمود آق

 . ۱۳۶۵تهران: دانشگاه تهران،  -/ تأليف آلگر ميشار؛ ترجمه مهدي شفائي.مباني ژئوشيمي  ۱۰۷
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 . ۱۳۶۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ صادق رباني.اي مباني شيمي هسته  ۱۰۸

 تهران: دانشگاه تهران.  -/ حسين لساني.مباني فيزيولوژي گياهي  ۱۰۹

 . ۱۳۴۵تهران: دانشگاه  تهران،  -/ رحمت مرشدزاده.مدارهاي ارتباطي  ۱۱۰

 . ۱۳۲۶ران، تهران: دانشگاه ته -/ محمد معين.مزديسنا و تاثير آن  ۱۱۱

 . ۱۳۶۵تهران: دانشگاه تهران،  -/ يعقوب آئينه چي.مفردات پزشکي و گياهان دارويي ايران  ۱۱۲

 -/ رابرت و. هوگ، آلن ت. کرگ؛ ترجمه نوروز ايزددوستدار.اي بر آمار رياضي مقدمه  ۱۱۳

 . ۱۳۵۹تهران: دانشگاه تهران، 

 . ۱۳۵۴تهران: دانشگاه تهران،  -/ رونالد برزلو.ليهاي شيمي آ اي بر مکانيسم واکنش مقدمه  ۱۱۴

تهران:  -/ تأليف جان ار. المارش؛ ترجمه علي پذيرنده.اي اي بر مهندسي هسته مقدمه  ۱۱۵

 . ۱۳۶۱دانشگاه تهران، 

تهران:  -/ نصرت رجبو.اي بر نظريه معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزئي منفرد مقدمه  ۱۱۶

 . ۱۳۷۵دانشگاه تهران، 

 . ۱۳۴۹تهران: دانشگاه تهران،  -/ محمدعلي مجتهدي.مکانيک اجسام جامد و سيال  ۱۱۷

 . ۱۳۵۲تهران: دانشگاه تهران،  -/ محمد خوانساري.منطق صوري  ۱۱۸

 . ۱۳۳۸تهران: دانشگاه تهران،  -/ قاسم توسيرکاني.هاي رشيد الدين وطوط نامه  ۱۱۹

 . ۱۳۴۴تهران: دانشگاه تهران،  -نش پژوه./ محمدتقي داهاي خطي نسخه  ۱۲۰

تهران: دانشگاه  -/ تأليف رابرت ب. اش؛ ترجمه نوروز ايزددوستدار.نظريه اساسي احتمال  ۱۲۱

 . ۱۳۶۰تهران، 

 . ۱۳۶۶تهران: دانشگاه تهران،  -دار ماراالني. / پرويز جبهنظريه اساسي مدارها و شبکه ها  ۱۲۲

 چاپخانه بانک ملي ايران.  -/ کاظم کاظميني.عياري نقش پهلواني و نهضت  ۱۲۳

 . ۱۳۳۲تهران: دانشگاه تهران،  -زاده. / غالمحسين زيرکنهضت رمانتيک در ادبيات فرانسه  ۱۲۴

 . ۱۳۷۳تهران: دانشگاه تهران،  -/ اسمعيل زاهدي.نامه گياهي نام علمي گياهان واژه  ۱۲۵

 . ۱۳۳۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ اسمعيل زاهدي.ننامه گياهي نام علمي گياها واژه  ۱۲۶

 . ۱۳۲۷تهران: دانشگاه تهران،  -.ناه طبري واژه  ۱۲۷

 . ۱۳۵۵تهران: دانشگاه تهران،  -/ شاپور راسخ.وزارت و وزيران در ايران  ۱۲۸

 . هزاره فردوسي  ۱۲۹

جمين اسدهللا کارشناس، محمد / ژان ـ مارک برامر، ايوان کبرا، مترها هندسه خمها و رويه  ۱۳۰

 . -۱۳۶۸تهران: دانشگاه تهران،  -گودرزي.

 . ۱۳۳۸تهران: دانشگاه تهران،  -بويه. / تاليف اسدهللا آلهندسه عالي )گروه و هندسه(  ۱۳۱

 . ۱۳۲۵/ يادنامه پورداود  ۱۳۲

 . ۱۳۶۱شيراز: دانشگاه شيراز،  -/ هادي هادي پور.مقدمات آزمايش هاي فيزيک  ۱۳۳

تهران: دانشگاه صنعتي اميرکبير،  -/ حسن مدني و سيروس شفيقي.زمين شناسي عمومي  ۱۳۴

۱۳۸۳ . 

مشهد: دانشگاه  -/ ابراهيم قاسمي نژاد، عليرضا عاشوري و ويدا خاکي.زمين در گذر زمان  ۱۳۵

 . ۱۳۸۵فردوسي مشهد، 

تهران:  -مجيد زاده...]وديگران[./ کيوان آزمايشگاه کشت سلولي ساختار تجهيزات و مواد  ۱۳۶

 . ۱۳۸۷حيان، 

/ د. حساب ديفرانسيل و انتگرال براي رشته هاي بازرگاني زيست شناسي و علوم اجتماعي  ۱۳۷

 . ۱۳۶۴تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -ج. کروديس ترجمه ابوالقاسم الله.

 . ۱۳۸۰ز نشر دانشگاهي، تهران: مرک -/ انجمن رياضي ايران.واژه نامه رياضي و آمار  ۱۳۸

تهران: پردازش،  -/ عبدالرضا محمدي.خالصه مباحث اساسي کارشناسي ارشد آمار آنظري  ۱۳۹

۱۳۸۷ . 

 -/ تام م. اپوستل ترجمه علي اکبر عالم زاده و علي اکبر رحيم زاده.نظريه تحليلي اعداد  ۱۴۰

 . ۱۳۶۷تهران: شباهنگ، 

 . ۱۳۸۲تهران: نوپردازان،  -گمن ترجمه حسن کرکي./ استيو سامايکروسافت آفيس  ۱۴۱

تهران: پردازش،  -/ فرزين ساميا کالنتري.مجموعه سوال هاي کارشناسي ارشد آمار  ۱۴۲
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۱۳۸۶ . 

اراک: دانشگاه  -/ احمد مجد و محمدعلي شريعت زاده.زيست شناسي سلولس و مولکولي  ۱۴۳

 . ۱۳۷۵اراک، 

 . ۱۳۸۴تهران: ميترا،  -/ مسعود منوري.طيارزيابي اثرات زيست محي  ۱۴۴

/ ديويد هاليدي، رابرت رزنيک و جرل واکر؛ ترجمه محمد موسوي مباني فيزيک مکانيک  ۱۴۵

 . ۱۳۸۷تهران: دانش نگار،  -بايگي و مريم هاشم نيا.

/ جورج توماس، راس فيني؛ ترجمه مهدي حساب و ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي  ۱۴۶

 . ۱۳۸۶تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -اد، سيامک کاظمي و علي کافي.بهز

 -/ آر. اي. آدامز؛ ترجمه علي اکبر عالم زاده.حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي  ۱۴۷

 . ۱۳۸۶تهران: انتشارات دانشگاه شريف، 

ل واکر؛ ترجمه / ديويد هاليدي، رابرت رزنيک و جرتشريح کامل مسائل مباني فيزيک  ۱۴۸

 . ۱۳۹۰تهران: آذرباد،  -محمود نايبي ندوشن، مرتضي نوري و علي اصغر خاکپور.

 . ۱۳۷۸تهران: مبنا،  -/ هاليدي رزنيک ترجمه حميد جوادي جهاني.تشريح مسائل فيزيک  ۱۴۹

 . ۱۳۹۳هاي بنيادي،  تهران: پژوهشگاه دانش -/ سدريک ويالني.تولد يک قضيه  ۱۵۰

 . ۱۳۶۱تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ عليرضا ذکائي.ب ديفرانسيل و انتگرالحسا  ۱۵۱

 . ۱۳۶۴تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ علي اکبر بابائي.معادالت ديفرانسيل و کاربرد آنها  ۱۵۲

 . ۱۳۷۳تهران: جلوه،  -/ مليحه بهادري.مباني کامپيوتر و برنامه سازي به زبان پاسکال  ۱۵۳

تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ مهدي بهزاد.حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي  ۱۵۴

۱۳۶۵ . 

 . ۱۳۶۷تهران: رسام،  -/ حيدر دانشمند.2رياضيات عمومي   ۱۵۵

 تهران: پلي تکنيک تهران.  -/ عبدالحميد رياضي.آناليز تابعي  ۱۵۶

 . ۱۳۸۱تهران: دانشگاه تهران،  -ار./ نوروز ايزددوستداحتمال و استنباط آماري  ۱۵۷

 . ۱۳۸۴تهران: ناقوس،  -زاده. / عبدالحسين صرافنظريه زبانها و ماشينها  ۱۵۸

 . ۱۳۷۷تهران: پارياب،  -/ ايساک مارون.رياضيات عمومي  ۱۵۹

 . ۱۳۷۷مشهد: دانشگاه امام رضا )ع(،  -/ جواد بهبوديان.آمار و احتمال مقدماتي  ۱۶۰

 . ۱۳۸۶تهران: دانشگاه تهران،  -/ محمدرضا درفشه.رجب  ۱۶۱

 . ۱۳۸۱تهران: آزاده،  -/ مسعود نيکوکار.۱رياضي   ۱۶۲

تهران: دانشگاه تربيت مدرس،  -/ بنت فورنبرژ.راهنماي عملي براي روشهاي شبه طيفي  ۱۶۳

۱۳۷۸ . 

دانشگاه عالمه طباطبائي، تهران: جهاد دانشگاهي  -/ جمشيد صالحي صدقياني.رياضيات پايه  ۱۶۴

۱۳۶۶ . 

 . ۱۳۸۹تهران: مدرسان شريف،  -/ شهاب عباسي.تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد  ۱۶۵

 . ۱۳۹۰تهران: مدرسان شريف،  -/ حسين نامي.2رياضي عمومي   ۱۶۶

رشته مهندسي صنايع گرايش سيستمهاي اقتصادي و  ۷۸-۸۹مجموعه سواالت کنکورهاي   ۱۶۷

 . ۱۳۸۹تهران: مدرسان شريف،  -.عياجتما

/ علي بصيريان زبان تخصصي ويژه رشته هاي مهندسي صنايع گرايش صنايع مهندسي ...  ۱۶۸

 . ۱۳۸۹تهران: مدرسان شريف،  -جهرمي.

تهران: مرکز نشر  -/ جورج توماس.حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي  ۱۶۹

 . ۱۳۷۰دانشگاهي، 

 . ۱۳۶۷تهران: رسام،  -/ حيدر دانشمند.۱عمومي  رياضيات  ۱۷۰

تهران: مرکز نشر  -/ محمدرضا سلطانپور.مقدمات معادالت ديفرانسيل و مسائل مقدار مرزي  ۱۷۱

 . ۱۳۸۷دانشگاهي، 

 . ۱۳۸۱تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ کنت هافمن.مسائل و حل مسائل جبر خطي  ۱۷۲

 . ۱۳۸۲تهران: فاطمي،  -/ محمد قدسي.رنامه نويسي و نظريهاي الگوريتمي ب مسئله  ۱۷۳

 . ۱۳۷۴تهران: قفنوس،  -/ سيمورليپ شوتس.توپولوژي عمومي  ۱۷۴

همدان:  -/ طاهر لطفي.راهنما و مرجع کامل حل مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال  ۱۷۵
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 . ۱۳۷۹دانشجو، 

تهران: علوم پايه،  -جبي طرخوراني./ محمدرها اي بر منطق و نظريه مجموعه مقدمه  ۱۷۶

۱۳۸۰ . 

 . ۱۳۸۰تهران: آييژ،  -/ کريم صديقي.حساب ديفرانسيل، انتگرال و هندسه تحليلي  ۱۷۷

 . ۱۳۷۶تهران: ققنوس،  -/ جرج بي. توماس.حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي  ۱۷۸

 ۱۳۸۴تهران: ديباگران،  -ني.امير اميرچوپاآموزش   ۱۷۹

 . ۱۳۷۸تهران: دانشگاه صنعتي اصفهان،  -/ احمد پارسيان.مباني آمار رياضي  ۱۸۰

 . ۱۳۸۰تهران: آييژ،  -/ رضا قيامت.تشريح مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال  ۱۸۱

 . ۱۳۷۰تهران: دانشگاه تهران،  -/ نوروز ايزددوستدار.اي بر آمار رياضي مقدمه  ۱۸۲

 . ۱۳۸۳مشهد: دانشگاه امام صادق،  -/ آ. گ. هميلتن.منطق براي رياضيدانان  ۱۸۳

 . ۱۳۸۳اصفهان: شيخ بهايي،  -/ شلدون راس.مباني احتمال  ۱۸۴

 . ۱۳۸۰تهران: نشر علوم پايه،  -/ بيژن شمس.۱رياضيات عمومي   ۱۸۵

 . ۱۳۸۵تهران: آزاده،  -/ مسعود نيکوکار.۱رياضي   ۱۸۶

 . ۱۳۹۰تهران: جنگل،  -/ ناصر محمدي راد.مسائل برگزيده از کتاب آپوستل  ۱۸۷

 . ۱۳۶۴تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ علي اکبر بابائي.معادالت ديفرانسيل و کاربرد آنها  ۱۸۸

 . ۱۳۸۲تهران: دانشگاه تهران،  -/ حميد پزشک.احتمال و استنباط آماري  ۱۸۹

تهران: دانشگاه صنعتي اميرکبير،  -/ محمد تقي لواساني.ويسي به زبان پاسکالبرنامه ن  ۱۹۰

۱۳۷۷ . 

 . ۱۳۴۷مشهد: انتشارات،  -/ قدرت سپيدنام.طراحي ديجيتال مدار منطقي  ۱۹۱

تهران: دانشگاه  -/ فريد مر.انگليسي( -فارسي، فارسي  -واژگان زمين شناسي )انگليسي   ۱۹۲

 . ۱۳۸۲تهران، 

 . ۱۳۹۱تهران: نوپردازان،  -/ فيروز آرش.فيزيک يک  ۱۹۳

تهران: اميد انقالب،  -/ قاسم اسکويي.تحليل و تشريح و تحليل کامل مسائل مباني فيزيک  ۱۹۴

۱۳۹۰ . 

 . ۱۳۸۹تهران: آذرباد،  -/ فرشيد نورعليشاهي.مباني فيزيک  ۱۹۵

 تهران: نوپردازان.  -/ جرل واکر.مباني فيزيک  ۱۹۶

 . ۱۳۸۱تهران: فرهنگ معاصر،  -/ سليمان حييم.فارسي -فرهنگ معاصر کوچک انگليسي   ۱۹۷

 . ۱۳۸۸تهران: آزاده،  -/ سعيد آرا.فيزک مکانيک کوانتومي  ۱۹۸

 . ۱۳۸۶شاهرود: دانشگاه صنعتي شاهرود،  -/ آرتور بايزر.۱مفاهيم فيزيک جديد   ۱۹۹

 . ۱۳۸۵اروميه: تکوين،  -اني./ محمد چوبتاشهاي فيزيک حل مسئله  ۲۰۰

/ هاي بازرگاني، زيست شناسي و علوم اجتماعي حساب ديفرانسيل و انتگرال براي رشته  ۲۰۱

 . ۱۳۶۴تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -دي. جي. کروديس.

 . ۱۳۷۱تهران: جهاد دانشگاهي،  -/ جي. استفنسن.اي اي بر معادالت ديفرانسيل پاره مقدمه  ۲۰۲

 . ۱۳۸۱تهران: دانشگاه پيام نور،  -/ عليرضا مدقالچي.2آناليز رياضي   ۲۰۳

 . ۱۳۷۶تهران: ققنوس،  -/ جرج بي. توماس.حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي  ۲۰۴

 . ۱۳۸۴تهران: دانشگاه پيام نور،  -/ پرويز نصيري.آمار و احتماالت مهندسي  ۲۰۵

همدان:  -/ محمد صادق معتمدي.۱اي تاليفي رياضي عمومي  ينهدرس و سواالت چهار گز  ۲۰۶

 . ۱۳۸۸طرحان، 

 . ۱۳۶۶مشهد: آستان قدس،  -/ ابوالقاسم بزرگ نيا.استنباط آماري چند متغيره  ۲۰۷

 . ۱۳۶۴تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ توماس اچ. ووناکات.آمار مقدماتي  ۲۰۸

 . ۱۳۷۸تهران: نشر اتحاد،  -ارلز مورتيمر./ چراهنماي تشرحي شيمي عمومي  ۲۰۹

 . ۱۳۷۸تهران: دانشجو،  -وند. / حميد زهرهتشريح کامل مسايل فيزيک هاليدي  ۲۱۰

 . ۱۳۷۴تهران: معمار،  -/ خليل پارياب.حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي  ۲۱۱

۲۱۲  ۶۵۰ حسين سخ هاي تشريحيتست جامع شيمي فيزيک کارشناسي ارشد همراه با پا /

 . ۱۳۷۵همدان: عين القضاه،  -ايلوخاني و سعيد عزيزيان.

/ با مقدمه محمد جواد ثعلبيان زير نظر آشنايي با فارماکولوژي و درمان دارويي سرطان  ۲۱۳
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 . ۱۳۹۲تهران: ميرماه،  -فرهاد سميعي و ابراهيم عصمتي و فرناز آموزگار هاشمي.

 -/ هنري سمت؛ جان ر. آلبرايت؛ ترجمه خسور بخشايي.تمي و هسته ايآشنايي با فيزيک ا  ۲۱۴

 . ۱۳۶۷تهران: مرکز نشر دانشگاهي، 

/ عليرضا آمادگي براي کنکور کارشناسي ارشد پرسش هاي نوين در شيمي معدني ...  ۲۱۵

 . ۱۳۸۳تهران: زند،  -بديعي.

 . ۲۵۳۵ات دانشگاه تهران، تهران: چاپ و انتشار -/ بيژن شمس، ناصر صاحب.آناليز  ۲۱۶

 . ۱۳۵۹تهران: دانشگاه صنعتي شريف،  -/ اپوستل.آناليز رياضي  ۲۱۷

 . ۱۳۹۲قم: دفتر نشر معارف،  -.۲ -/ احمد حسين شريفي.آيين زندگي اخالق کاربردي  ۲۱۸

/ محمدحسين ها و عملکردهاي مرکز منطقه اطالع رساني علوم و فناوري ارزيابي برنامه  ۲۱۹

 . ۱۳۸۸اي اطالع رساني علوم و فناوري،  شيراز: مرکز منطقه -دياني.

/ ديويد هيمبل بالو ترجمه مرتضي اصول بنيادي و مباني محاسبات در مهندسي شيمي  ۲۲۰

 . ۱۳۷۶تهران: دانشگاه صنعتي اميرکبير،  -سهرابي.

اروق، عليرضا  / آلبرت لنينجر ترجمه جواد محمد نژاد2۰۰۸اصول بيوشيمي لنينجر  ۲۲۱

 . ۱۳۹۱تهران: انديشه رفيع،  -خوشدل و علي مطاع؛ تحت نظارت پروين پاساالر.

 . ۱۳۶۵تهران: خوارزمي،  -/ علي افضل صمدي.اصول شيمي نو  ۲۲۲

 . ۱۳۵۴تهران: انتشارات دانشگاه خوارزمي،  -/ علي افضل صدي.اصول شيمي نو  ۲۲۳

احمد سادات نوري، مسعود مير معصومي و نسيبه سادات / اصول کشت سلول و بافت گياهي  ۲۲۴

 . ۱۳۹۰تهران: جهاد دانشگاهي تهران،  -ميرباقر.

 . ۱۳۷۱تهران: دانشگاه تهران،  -/ حسين پازنده.الکترو شيمي براي مهندسين  ۲۲۵

 . ۱۳۵۰ -/ مهندس شکري هراتي.الکترونيک بزق و ارتباطات  بالغات مربوظه ي فيزيک  ۲۲۶

مشهد: جهاد  -/ محمد حسيني.الکترونيک کاربردي براي دانشجويان علوم و مهندسي  ۲۲۷

 . ۱۳۶۵دانشگاهي دانشگاه فردوسي مشهد، 

/ بهنوش اخوان، پريوش بهگام، اسماعيل فقيه و انگليسي براي دانشجويان علوم پايه  ۲۲۸

 . ۱۳۹۰تهران: سمت،  -منوچهر حقاني.

اي  شيراز: مرکز منطقه -/ جعفر مهرداد.کشور برتر دنيا 2۰مي بررسي وضعيت توليدات عل  ۲۲۹

 . ۱۳۸۸اطالع رساني علوم و فناوري، 

اهواز: دانشگاه  -/ آر بي. وودوارد و آر. هافمن ترجمه رشيد بدري.بقاي تقارن اربيتالي  ۲۳۰

 . ۱۳۶۹شهيد چمران، 

/ پرويز شهبازي و ناصر يبيوشيمي عمومي براي دانشجويان دانشکده هاي گروه پزشک  ۲۳۱

 . ۱۳۷۳تهران: دانشگاه تهران،  -ملک نيا.

/ پروين بيوشيمي ويژه آزمون هاي کارداني به کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري  ۲۳۲

 . ۱۳۸۸تهران: ديباگران تهران،  -.۲ -پاساالر و پانته آ ايزدي.

 . ۱۳۸۶نشر معارف، قم: دفتر  -.۲ -/ اصغر منتظرالقائم.تاريخ امامت  ۲۳۳

 / محمد علي حديدي. ترموگرافي  ۲۳۴

/ ايرا ان. لوين ترجمه عليرضا خورشيدي حسيني و پريسا تشريح جامع مسائل شيمي فيزيک  ۲۳۵

 . ۱۳۹۱تهران: علوم ايران،  -رحيمي.

 تهران: هله.  -/ مسعود عسگري نيا.تشريح مسائل آمار رياضي  ۲۳۶

تهران: عصر توسعه  -/ مهدي تقوي.خصوصي در دولت الکترونيک تعامل بخش دولتي و  ۲۳۷

 . ۱۳۸۳دانش، 

/ کليفتون اي. ملون ترجمه يدا.. يميني و جداسازي شيميايي اصول، تکنيک ها، آزمايش ها  ۲۳۸

 . ۱۳۸۸تهران: انديشمند،  -.۱ -مير مهدي زاهدي.

 . ۱۳۸۳توسعه قضايي، تهران: شوراي عالي  -/ جينا دي آنجليز.جرايم سايبر  ۲۳۹

/ مارک والدو زيمانسکي، ريچارد ديتمن  ترجمه حسين توتونچي، حرارت و ترموديناميک  ۲۴۰

 . ۱۳۷۴تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -حسن شريفيان و محمد هادي هاديزاده.

/ مارکوالدو زيمانسکي، ريچارد ديتمن ترجمه حسين توتونچي، حسن حرارت و ترموديناميک  ۲۴۱

 . ۱۳۶۴تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -شريفيان عطار و محمد هادي هاديزاده.
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تهران: انتشارات  -/ جرج بي. توماس.حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي  ۲۴۲

 . ۱۳۷۳پژوهش، 

تهران:  -/ هاليدي. رزنيک و درينگ؛ ترجمه محمود بهار.3حل مسايل انتخابي فيزيک   ۲۴۳

 . ۱۳۷۲مبتکران، 

/ خالصه مباحث اساسي آزمون ورودي دکتراي تخصصي زيست شناسي )سلولي پيشرفته(  ۲۴۴

 . ۱۳۸۹تهران: پردازش،  -سارا سلمانيان و جواد رسولي.

تهران: دانشگاه  -.۱3۷۵آبان  ۹تا  ۷خالصه مقاالت نهمين سمينار ژئوفيزيک ايران   ۲۴۵

 . ۱۳۷۵تهران، 

 . ۱۳۶۹بنياد دايره المعارف اسالم،  -/ احمد طاهري عراقي.سالمدانشنامه جهان ا  ۲۴۶

 -.۲ -/ محمد رحيم عيوضي و محمد جواد هراتي.درآمدي تحليلي بر انقالب اسالمي ايران  ۲۴۷

 . ۱۳۹۰قم: دفتر نشر معارف، 

شرکت مهندسي  -/ شرکت مهندسي حمل و نقل يوتا.دستورالعمل مطالعات مهندسي ارزش  ۲۴۸

 . ۱۳۸۰و نقل يوتا، حمل 

 . ۱۳۵۸تهران: دانشگاه تهران،  -/ محمود حسابي.ديدگاني کوانتيک  ۲۴۹

همدان:  -/ طاهره لطفي.ها و کاربردهاي آن راهنما و مرجع کامل حل مسائل نظريه مجموعه  ۲۵۰

 . ۱۳۸۱دانشجو، 

لي اطالع رساني، تهران: شوراي عا -/ جورج سادوسکاي.راهنماي امنيت فناوري اطالعات  ۲۵۱

۱۳۸۴ . 

/ کريستوفر د. مويز و پاترشيام شولت؛ ترجمه آمنه رضايوف...]و مباني فيزيولوژي جانوري  ۲۵۲

 . ۱۳۹۰تهران: فاطمي،  -.۲ -ديگران[.

تهران:  -.۲ -/ فريده زيني، امير سيدعلي مهبد و مسعود امامي.قارچ شناسي پزشکي جامع  ۲۵۳

 . ۱۳۸۳، انتشارات دانشگاه تهران

/ جين شيونگ؛ ترجمه محمد حسين ذابح جزي، مرضيه خواجويي نژاد مباني بيوانفورماتيک  ۲۵۴

 . ۱۳۹۲تهران: خانه زيست شناسي،  -و مهدي صادقي.

 . ۱۳۸۲تهران: جعفري،  -/ جميله نوروزي.کليات باکتري شناسي  ۲۵۵

تبريز:  -لر؛ ترجمه مهدي گالبي./ جي. سي. ميلر و جي. ان. ميآمار براي شيمي تجزيه  ۲۵۶

 . ۱۳۷۳دانشگاه تبريز، 

/ تورنتون موريسون و نيلسون بويد؛ ترجمه علي سيدي اصفهاني، ۱راهنماي شيمي آلي   ۲۵۷

 . ۱۳۸۱تهران: نشر علوم دانشگاهي،  -عيسي ياوري و احمد ميرشکرائي.

ن قالئي، کامران مومني و / محمدرضا عيراهنماي تشريحي شيمي عمومي چارلز مورتيمر  ۲۵۸

 . ۱۳۸۰تهران: اتحاد،  -احمد سيف.

اهواز: مهزيار،  -/ چارلز مورتيمر، ترجمه کرامت هللا بهزادي.۱راهنماي شيمي عمومي   ۲۵۹

۱۳۷۹ . 

                                                                                                         2راهنماي شيمي عمومي   ۲۶۰

تهران: نشر  -/ چارلز مورتيمر، ترجمه کرامت هللا بهزادي.2راهنماي شيمي عمومي 

 . ۱۳۸۶علوم دانشگاهي، 

/ اسکوگ. وست. هالر؛ ترجمه رضا يوسفي؛ ويراستار مجيد ۱راهنماي مباني شيمي تجزيه   ۲۶۱

 . ۱۳۸۶تهران: زبان تصوير،  -بغدادي.

تهران: دانشگاه آزاد شهر ري،  -/ محمد رئوف درويش.در شيمي فضايي آلي روش ها  ۲۶۲

۱۳۷۱ . 

 -/ تاليف ج. جاييارامان ترجمه زهرا اوسطي آشتياني.روش هاي آزمايشگاهي در بيوشيمي  ۲۶۳

 . ۱۳۸۰تهران: بامداد کتاب، 

رکز نشر تهران: م -/ جورج آفکن ترجمه اعظم پور قاضي.روش هاي رياضي در فيزيک  ۲۶۴

 . ۱۳۷۱دانشگاهي، 

/ جورج آرفکن؛ ترجمه محي الدين شيخ االسالمي، حسين روش هاي رياضي در فيزيک  ۲۶۵

 . ۱۳۶۳تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -فلسفي.
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 . ۱۳۶۹تهران: علوي،  -/ محمد عابدي.رياضيات کنکور فني و رياضي  ۲۶۶

 . ۱۳۷۴ران: صفا، ته -/ فرزين حاجي جمشيدي.رياضيات مهندسي  ۲۶۷

 . ۱۳۷۷تهران: دانشگاه علم و صنعت،  -/ هايک قولتوقچيان.۱رياضي فيزيک   ۲۶۸

تهران: خانه  -/ اسکات گيلبرت ترجمه عباس پيريايي و ياسر تهمتني.زيست شناسي تکويني  ۲۶۹

 . ۱۳۹۲زيست شناسي، 

ترجمه مهرداد شفيعي ثابت و / رست باربور، ثرنتن وير و استوکينگ؛ زيست شناسي گياهي  ۲۷۰

 . ۱۳۷۸تهران: مدرسه،  -احمدرضا  خسروي.

/ تمواس آر. مرتنز، ال. همراسميت ترجمه علي فرازمند، زهرا ژنتيک راهنماي آزمايشگاه  ۲۷۱

 . ۱۳۸۵تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -.۱۲ -عليزاده و مهناز فاتحي.

 . ۱۳۷۶تهران: فاطمي،  -/ مرتضي خلخالي.ساختمان مواد شيميايي  ۲۷۲

تهران: خانه  -/ حسين بهاروند.سلول هاي بنيادي مهندسي بافت و روش هاي آزمايشگاهي  ۲۷۳

 . ۱۳۸۷زيست شناسي، 

 -/ تأليف و گردآوري امير کالنتري.هاي ميکروسکپي زاگرس اي و رخساره چينه سنگ  ۲۷۴

 . ۱۳۷۱تهران: شرکت ملي نفت ايران، روابط عمومي، 

تهران: نشر  -/ آلوارو گارتون.سياست ملي کتاب راهنماي توسعه کتاب و کتاب خواني  ۲۷۵

 . ۱۳۷۷کارنامه، 

تهران: مرکز نشر  -/ تاليف وستون شوارز ترجمه ميرهاشم ابطهي زاده.سينتيک شيميايي  ۲۷۶

 . ۱۳۶۴دانشگاهي، 

تهران: دفتر  -گ./ عبدالحسين آذرنهاي اطالع رساني در کشورهاي اسالمي شبکه  ۲۷۷

 پژوهشهاي فرهنگي. 

تهران:  -/ نوشته عبدالکريم قريب.شناخت سنگها با نگاهي ويژه به سنگهاي ايران  ۲۷۸

 . ۱۳۷۲انتشارات و آموزش انقالب اسالمي، 

 . ۱۳۸۴تهران: فاطمي،  -/ علي سيدي.شيمي آلي  ۲۷۹

 -هدي بکاولي و محمد رحيمي زاده./ موريسون و بويد ترجمه مجيد هروي، م(۱شيمي آلي )  ۲۸۰

۶.-  ،مشهد: مشهد۱۳۷۱ . 

تهران: فرهنگان،  -/ داگالس لويد ترجمه عيسي ياوري و افسانه صدري.شيمي آلي پايه  ۲۸۱

۱۳۷۲ . 

/ ربنارد ميلر ترجمه حسن نمازي و بخشعلي شيمي آلي پيشرفته واکنش ها و مکانيسم ها  ۲۸۲

 . ۱۳۸۰يز، تبريز: دانشگاه تبر -معصومي.

 -/ رابرتس، گيلبرت، ردوالد، وينگرو ترجمه هوشنگ پيرالهي.شيمي آلي تجربي نوين  ۲۸۳

 . ۱۳۶۶تهران: مرکز نشر دانشگاهي، 

تهران:  -/ تاليف ابوالحسن شيخ.شيمي آلي عملي روش هاي تجزيه و سنتز ترکيبات آلي  ۲۸۴

 . ۱۳۷۲جهاد دانشگاهي، 

 . ۱۳۵۲تهران: دانشگاه تهران،  -زادمرد. / حسينشيمي آناليتيک  ۲۸۵

/ جان سي بيلر، ترالد مولر، ياکوب گالينبرگ ترجمه يحيي عبده و شيمي براي دانشگاه  ۲۸۶

 . ۱۳۴۸تهران: دانشگاه تهران،  -منصور عابديني.

/ تاليف دي. سي. هاريس ترجمه علي اصغر انصافي و حسن رحيمي شيمي تجزيه کمي  ۲۸۷

 . ۱۳۷۸هان: دانشگاه صنعتي اصفهان، اصف -منصور.

 . ۱۳۸۲تهران: فاطمي،  -/ منصور عابديني.شيمي توصيفي عنصرها  ۲۸۸

تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ بروس ه. ماهان ترجمه ناصر صادقي.شيمي عمومي  ۲۸۹

۱۳۷۱ . 

ي، / چارلز مورتيمر ترجمه علي پور جوادي، احمد خواجه نصير طوسشيمي عمومي  ۲۹۰

 . ۱۳۸۱تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -منصور عابديني.

تهران: نشر علوم دانشگاهي،  -.۶ -/ چارلز مورتيمر ترجمه عيسي ياوري.۱شيمي عمومي   ۲۹۱

۱۳۸۷ . 

/ جان سي. کاتس و کيث اف. پورسل؛ ترجمه حسين شيمي عمومي  واکنش پذيري شيميايي  ۲۹۲
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  .۱۳۷۶تهران: علوي،  -آقا بزرگ.

تهران: نوپردازان،  -/ اتکينز؛ ترجمه علي اکبر صبوري و علي اکبر ميرزائي.شيمي فيزيک  ۲۹۳

۱۳۸۱ . 

/ تاليف گ. م. بارو ترجمه مسعود حسن پور، قاسم خدادادي و غفار متدين شيمي فيزيک  ۲۹۴

 . ۱۳۷۰تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -اول.

رضا اسالم پور، غالمعباس پارسا فر، علي مقاري و / ايرا لوين ترجمه غالمشيمي فيزيک  ۲۹۵

 . ۱۳۸۲تهران: فاطمي،  -بيژن نجفي.

/ هوارد ماسکيل ترجمه احمد مير شکرايي و عيسي شيمي فيزيک آلي )رشته شيمي(  ۲۹۶

 . ۱۳۷۱تهران: دانشگاه پيام نور،  -ياوري.

يد زاده صابونچي و مويد / گري. ال. ميسلر؛ ترجمه يحيي فرهنگي، جواد سشيمي معدني  ۲۹۷

 . ۱۳۸۰همدان: دانشگاه بوعلي سينا،  -غالمحسين لو.

 . ۱۳۷۲اهواز: جهاد دانشگاهي اهواز،  -/ عزيز هللا بهشتي.۱شيمي معدني   ۲۹۸

تهران: جهاد دانشگاهي تربيت  -/ حسين آقا بزرگ و محمدرضا مالردي.۱شيمي معدني   ۲۹۹

 . ۱۳۷۹معلم، 

/ تاليف حسين آقا کليات ونامگذاري، عددهاي کوئورديناسيون، ايزومري 2ني شيمي معد  ۳۰۰

تهران: جهاد دانشگاهي  -بزرگ، شهره نفيسي، حميدرضا آقا بزرگ و محمد يوسفي.

 . ۱۳۸۸تربيت معلم، 

 . ۱۳۶۳تهران: دانشگاه تهران،  -/ يحيي عبده و حبيب هللا دانش پژوه.شيمي مواد طبيعي  ۳۰۱

تهران: دانشگاه  -/ توماس گيل کريست ترجمه عباس شفيعي و... ديگران.ي هتروسيکلشيم  ۳۰۲

 . ۱۳۸۰تهران، 

تهران: چشمه،  -.۳ -/ حسن ذوالفقاري.فارسي عمومي برگزيده متون فارسي و آيين نگارش  ۳۰۳

۱۳۸۷ . 

 . ۱۳۵۶تهران: انتشارات مازيار،  -/ رضا آقاپور.فرهنگ مصور شيمي )علمي و فني(  ۳۰۴

/ محمدرضا باطني،با دستياري فاطمه آذرمهر، مهران فرهنگ معاصر انگليسي ـ فارسي  ۳۰۵

 -.۲ويرايش  -مهاجر، محمد نبوي ؛ تدوين شده در واحد پژوهش فرهنگ معاصر.

 . ۱۳۷۷، ۱۳۸۲تهران: فرهنگ معاصر، 

تهران: مرکز  -قبلي./ ديويد هاليدي، رابرت رزنيک؛ ترجمه مهدي گلشني، ناصر مفيزيک ۳۰۶

 . ۱۳۶۳نشر دانشگاهي، 

 . ۱۳۶۴تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -هللا گلستانيان. / نعمتفيزيک ۳۰۷

 . ۱۳۷۴تهران: کتاب ماد،  -/ هانس اهانيان؛ ترجمه ناهيد ملکي جير سرايي.فيزيک اهانيان ۳۰۸

تهران: فاطمي،  -اصر مقبلي./ فرانک. ج. بلت؛ ترجمه نفيزيک پايه نور و فيزيک نوين ۳۰۹

۱۳۷۶ . 

/ ميدان ها و امواج/ مارچلو آلونسو، ادوارد جي. فين؛ ترجمه لطيف فيزيک عمومي ۳۱۰

 . ۱۳۶۴تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -کاشيگر.

تهران: مرکز  -/ استيون گازيوروويچ ترجمه محي الدين شيخ االسالمي.فيزيک کوانتومي ۳۱۱

 . ۱۳۷۸نشر دانشگاهي، 

تهران: آراکس،  -/ مرتضي امين لو.فيزيک کوانتومي گاسيوروويچ )تشريح کامل مسائل( ۳۱۲

۱۳۷۹ . 

تهران: مرکز  -/ فيليپ ام مورس؛ ترجمه يوسف ثبوتي، محمد رضا خواجه پور.فيزيک گرما ۳۱۳

 . ۱۳۷۲نشر دانشگاهي، 

 . ۱۳۶۵ن: اميرکبير، تهرا -/ يوسف قاليچه جيان، پرويز کشت بد.فيزيک مدرن ۳۱۴

/ المراي. اندرسون؛ ترجمه احمد کياست پور، احمد فيزيک نوين و مکانيک کوانتومي ۳۱۵

 . ۱۳۶۹تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -پرورش، جمشيد عميقيان.

تهران: انتشارات  -/ هارلد فريچ، ترجمه جهانشاه ميرزا بيگي.کوارک ها گوهر بنيادين ماده ۳۱۶

 . ۱۳۶۹هنگي، علمي و فر

تهران: دنا،  -/ ساموئل گالستون؛ ترجمه محمد حسين رجحانطلب.گداز هسته اي کنترل شده ۳۱۷
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۱۳۶۲ . 

 -/ نصرهللا جهانگرد.گزارش روند برگزاري اجالس جهاني سران درباره جامعه اطالعاتي ۳۱۸

 . ۱۳۸۳شوراي عالي اطالع رساني، 

تهران: شوراي عالي  -/ ناصر زحمتکش.طات در اروپاگزارش فناوري اطالعات و ارتبا ۳۱۹

 . ۱۳۸۴اطالع رساني، 

 تهران: دانشگاه تهران.  -/ احمد قهرمان.گياه شناسي پايه ۳۲۰

 . ۱۳۶۹تهران: دانشگاه تهران،  -/ احمد قهرمان.گياه شناسي عمومي ۳۲۱

 . ۱۳۵۴تهران: دانشگاه تهران،  -/ احمد قهرمان.گياه شناسي عمومي ۳۲۲

 -/ فرانک جي النگو؛ ترجمه حوري سپهري و ساطين صالحي و الدن دلفي.لقاح )باروري( ۳۲۳

 . ۱۳۸۵تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 

 . ۱۳۸۴تهران: شوراي عالي اطالع رساني،  -/ قاسم خداياريان.مالکيت معنوي ۳۲۴

قم: دفتر  -اکبري و مهراب صادق نيا. / ابوالفضل کياشمشکي، رضا۱مباني انديشه اسالمي  ۳۲۵

 . ۱۳۹۰نشر معارف، 

/ کنسال اي، وان هولد، مباني بيوشيمي فيزيک جلد اول ساختار و ديناميک درشت مولکولها ۳۲۶

مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد،  -دبليو کورتيس جانسون؛ ترجمه محمدرضا حسين دخت.

۱۳۸۶ . 

 . ۱۳۷۸تهران: فاطمي،  -حمد، منيژه رحماني.م / علي آلمباني ژنتيک مولکولي ۳۲۷

اصفهان:  -/ عبدالحسين دباغ شادپور ملک پور و محمد حسن امير خيزي.مباني شيمي آلي ۳۲۸

 . ۱۳۷۷دانشگاه صنعتي اصفهان، 

تهران:  -.۶ -/ جان مک موري و اريک سيمانک ترجمه عيسي ياوري.مباني شيمي آلي ۳۲۹

 . ۱۳۹۰نوپردازان، 

تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ اسکوگ وست ترجمه هوشنگ خليلي.مباني شيمي تجزيه ۳۳۰

۱۳۶۶ . 

 . ۱۳۶۳تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ منصور عابديني.مباني شيمي معدني ۳۳۱

/ ب. م. ياورسکي؛ ترجمه محمد تقي توسلي، مهرانگيز طالب زاده، ناصر مباني فيزيک ۳۳۲

 رکز نشر دانشگاهي. تهران: م -مقبلي.

 -/ ريچارد وايدنر، رابرت سلز؛ ترجمه علي اکبر بابايي، مهدي صفا.مباني فيزيک نوين ۳۳۳

 . ۱۳۶۵تهران: مرکز نشر دانشگاهي، 

مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد،  -/ سل ويدر؛ ترجمه جعفر گوردزي.مباني نظريه کوانتومي ۳۳۴

۱۳۶۸ . 

هاي تشريحي آزمون هاي کارشناسي ارشد مجموعه زيست مجموعه سواالت و پاسخ  ۳۳۵

 . ۱۳۸۸تهران: سازمان سنجش و آموزش کشور،  -.شناسي

/ هايان سونگ ترجمه مجتبي سجادي و پريسا رسوليان مديريت زنجيره تامين گردشگري ۳۳۶

 . ۱۳۹۴تهران: جهاد دانشگاهي،  -هروي.

تهران:  -/ بيژن شمس، کيخسرو فرخ زاده.امعادالت ديفرانسيل معمولي و کاربرد آنه ۳۳۷

 . ۱۳۶۶منصوري، 

 . ۱۳۸۱قم: دفتر نشر معارف،  -.۲ -/ محمد سعيدي مهر و امير ديواني.۱معارف اسالمي  ۳۳۸

/ گوري کي. باتاچار و ريچارد اي . جانسون ترجمه مرتضي اين مفاهيم و روش هاي آماري ۳۳۹

 . ۱۳۶۶ن: مرکز نشر دانشگاهي، تهرا -شهر آشوب و فتاح ميکائيلي.

/ سل وايدر؛ ترجمه سيد احمد مقدمه اي بر انرژي خورشيدي براي محققان و مهندسان ۳۴۰

 . ۱۳۶۸مشهد: آستان قدس رضوي،  -نوقابي.

تهران: سازمان مطالعه و تدوين  -/ ضياء الدين سجادي.اي بر مباني عرفان و تصوف مقدمه ۳۴۱

 . ۱۳۷۲اهها سمت، کتب علوم انساني دانشگ

تهران:  -/ نصرت رجبو.اي بر نظريه معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزئي منفرد مقدمه ۳۴۲

 . ۱۳۷۵دانشگاه تهران، 

 . ۱۳۶۶تهران: فاطمي،  -/ علي سيدي.مکانيسم واکنشهاي آلي ۳۴۳
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نشگاه تربيت معلم، تهران: دا -/ ريچارد ل. اليبوف؛ ترجمه اسمعيل نامور.مکانيک کوانتومي ۳۴۴

۱۳۷۷ . 

/ جان ل. پاول، برند کريسمن؛ ترجمه جالل الدين پاشايي راد، عبدالرضا مکانيک کوانتومي ۳۴۵

 . ۱۳۶۸تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -سعادت.

/ کلود کوهن تانوجي، برنارد ديو، فرانک اللوئه؛ ترجمه محمدفرهاد مکانيک کوانتومي ۳۴۶

 . ۱۳۶۵تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -اي. رحيمي، محسن سربيشه

تهران: مرکز نشر  -/ النداو ليف شيتز؛ ترجمه رضا منصوري.مکانيک و الکتروديناميک ۳۴۷

 . ۱۳۶۴دانشگاهي، 

 . ۱۳۶۳تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ تاج الدين بني هاشم، ايرج ملک پور.منشا سيارات ۳۴۸

ي دانشجويان گروه پزشکي، پيراپزشکي و رشته هاي ميکروب شناسي پزشکي برا ۳۴۹

 . ۱۳۷۹تهران: نور دانش،  -/ پرويز اديب فر.تخصصي

تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ و. م. اسمارت؛ ترجمه داود محمدزاده جسور.نجوم کروي ۳۵۰

۱۳۷۵ . 

دانشگاه تهران،  تهران: -/ منصور عابديني و حسن آقا بزرگ.نظريه گروه و تقارن در شيمي ۳۵۱

۱۳۷۹ . 

 . ۱۳۶۸تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ عميد رسوليان.ها و کاربردهاي آن نظريه مجموعه ۳۵۲

 . ۱۳۶۳تهران: دانش و فن،  -/ ترجمه بهمن نوروزيان.نقشه کشي برق و الکترونيک ۳۵۳

تهران:  -.تهران(: ۱3۸3همايش نقش مراکز داده در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات ) ۳۵۴

 . ۱۳۸۴شوراي عالي اطالع رساني، 

مشهد: جهاد دانشگاهي  -/ ادوارد بورگيان ترجمه مجيد هروي.يک دوره کوتاه در شيمي آلي ۳۵۵

 . ۱۳۶۶مشهد، 

 . ۱۳۷۸تهران: مبتکران،  -/ علي سلطاني.ادبيات فارسي ۳۵۶

 . ۱۳۷۹ت، تهران: سم -/ محمد علي سادات.اخالق اسالمي ۳۵۷

تهران: دانشگاه عالمه طباطبايي،  -/ منوچهر دانش پژوه.هاي نظم و نثر فارسي گزيده ۳۵۸

۱۳۷۸ . 

۳۵۹ ۸۸۸)همدان:  -/ تاليف غالمرضا صفا کيش همداني.تست جبر و آناليز) با حل تشريحي

 . ۱۳۷۶انتشارات گنجنامه، 

تهران:  -کارل چتفيلد؛ حسين يعسوبي. 2۰۰3آموزش گام به گام  ۳۶۰

 ۱۳۸۴پندار پارس، 

 . ۱۳۴۹تهران: موسسه عالي حسابداري،  -/ بيژن شمس.آناليز ۳۶۱

۳۶۲ ۴۰۴ ]تهران[:  -اشپيگل؛ مترجمين بيژن شمس، محمدعلي رضواني. ۰ر ۰/ مؤلف مآناليز فوريه۸آ۵۳الف

 . ۱۳۶۹خردمند، 

 . ق کاربرديآيين زندگي اخال ۳۶۳

تهران: دانشگاه تهران،  -/ نورالدين آل علي.اسالم  در غرب تاريخ اسالم در اروپاي غربي ۳۶۴

۱۳۷۰ . 

کميته ايراني حقوق  -/ تاليف عبدالعزيز عبداالدر کامل؛ خليل خليليان.اسالم و مساله نژاد ۳۶۵

 بشر. 

 . ۱۳۴۸کبير، تهران: امير -/ حسينعلي انواري.اصول الکتريسيته ۳۶۶

 . ۱۳۶۵تهران: فروردين،  -/ عزيز نبوي.اصول حسابداري ۳۶۷

 . ۱۳۶۹تهران: سمت،  -/ علي رضائيان.اصول مديريت ۳۶۸

 / ر . ج.هيبرت؛ اسد سليماني. (اصول مقدماتي مدارات پيش ساخته ) ۳۶۹

 . ۱۳۶۳انتشارات نور، تهران:  -/ منصور عابديني، مهدي شفائي.اصول و تئوريهاي شيمي ۳۷۰

 . ۱۳۶۳تهران: نور،  -/ منصور عابديني ، مهدي شفائي.اصول و تئوريهاي شيمي ۳۷۱

 . ۱۳۶۹تهران: دانشگاه تهران،  -/ صادق جاويدان نژاد.اطالعات داروئي باليني ۳۷۲

 . ۱۳۴۲دانشگاه تهران،  -/ زين العابدين شيدفر.اقتصاد در صنايع و فنون ۳۷۳

 / ابوالفتح اردالن. الکترونيک ۳۷۴
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قم: دفتر نشر معارف،  -ويراست دوم. -/ جعفر سبحاني، محمد رضايي.انديشه اسالمي ۳۷۵

۱۳۹۱ . 

 / جعفر سبحاني. ۱انديشه اسالمي ۳۷۶

 -/ براون، نوا؛ غالمحسين شيرواني ، اسماعيل ذوقي، کاظم شکيبا.انگل شناسي پزشکي ۳۷۷

 . ۱۳۷۰تهران: دانش پژوه، 

 . ۱۳۶۶تهران: دانشگاه تهران،  -/ تاليف حسن تاج بخش.ايمني شناسي بنيادي ۳۷۸

 . ۱۳۶۸تهران: دانشگاه تهران،  -/ ايرج پوستي.بافت شناسي مقايسه اي و هيستو تکنيک ۳۷۹

تهران:  -/ مولف استفن چايمن؛ سعدان زکايي.براي مهندسين برنامه نويسي  ۳۸۰

 . ۱۳۸۴صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشگاه 

/ تاليف جبه مسئله جديد و برنامه هاي آنها ۱۴۵برنامه نويسي فرترن بضميمه  ۳۸۱

 . ۱۳۶۴تهران: معرفت،  -دارماراالني، نيکخواه بهرامي و...} ديگران{.

 تهران: انتشارات سنجش.  -/ مصطفي رضايي طاويراني و ديگران.بيوفيزيک ۳۸۲

 . ۱۳۸۹قم: دفتر نشر معارف،  -/ محمد نصيري.تاريخ تحليطي صدر اسالم ۳۸۳

 / آلفرد. د. گرونر؛ شاهرخ امير ارجمند. تجزيه و تحليل مدارهاي ترانزيستوري ۳۸۴

 . ۱۳۷۹تهران: ارگ،  -/ مولف ناصر محمدي راد.۱تشريح مسائل امتحاني رياضي عمومي  ۳۸۵

 . ۱۳۸۸قم: دفتر نشر معارف،  -جمعي از نويسندگان. /تفسير موضوعي قرآن کريم ۳۸۶

 . ۱۳۷۶قم: ستاد اقامه نماز،  -/ محسن قرائتي.تفسير نماز ۳۸۷

 / هاري ديتريش ، اويگن فولتس. تکنيک برق الکتريسيته ۳۸۸

/ تاليف ريموند زميانيس؛ ژرويز هورشتي، تکنيکهاي تشخيصي و درماني در توليد مثل دام ۳۸۹

 . ۱۳۶۳تهران: دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران،  -بلورچي. محمود

 مرکز نشر دانشگاهي.  -/ ميکل اونان؛ علي اکبر محمدي حسن آبادي.جبر خطي ۳۹۰

 -/ لويي ليت هولد ؛ علي اکبر عالم زاده.حساب ديفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي ۳۹۱

 . ۱۳۶۸تهران: نشر علوم، 

 -/ جورج ب . توماس ؛ علي اکبر جعفريان.انسيل و انتگرال و هندسه تحليليحساب ديفر ۳۹۲

 . ۱۳۶۴تهران: مرکز نشر دانشگاهي، 

 -/ لوئيس ليتهلد؛ مهدي بهزاد و ديگران.حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي ۳۹۳

 . ۱۳۶۸تهران: مرکز نشر دانشگاهي، 

 . ۱۳۶۳تهران: اميرکبير،  -آصفي. / سعيدحل مسائل عمومي مهندسي برق ۳۹۴

تهران: نشر  -/ محمد رضا کاظم موسوي.دارو درمان عوارض شامل کليه داروهاي ژنريک ۳۹۵

 . ۱۳۶۸سپهر، 

 . ۱۳۹۲قم: دفتر نشر معارف،  -/ جمعي از نويسندگان.دانش خانواده و جمعيت ۳۹۶

۳۹۷ ۹ ۲د مطلق؛ ]براي[  / گروه مولفان؛ با نظارت علي طاهريياييدر -دايرةالمعارف جامع بندري ۱۳۸۸

 . - ۱۳۸۸تهران: نگاه،  -سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسالمي ايران.

قم: دفتر  -/ محمد رحيم عيوضي، محمد جواد هراتي.درآمدي تحليلي بر انقالب اسالمي ايران ۳۹۸

 . ۱۳۹۰نشر معارف، 

تهران: پارسه،  -/ مولف محمد صادق معتقدي.2اضي عموميدرس و تست هاي تاليفي ري ۳۹۹

۱۳۸۵ . 

 -/ رضا مولوي.تست چهار جوابي ۱۵۶۰دوره کامل جبر و آناليز شامل درس کامل و  ۴۰۰

 . ۱۳۷۰تهران: ميالد بهاران، 

 . ۱۳۶۹تهران: دانشگاه تهران،  -/ جهانگير بهارمست و.. ديگران.راديولوزي در دامپزشکي ۴۰۱

/ ادوارد جونز، ديويد نزبيت؛ اديک براي برنامه نويسان 2راهنماي جامع  ۴۰۲

 . ۱۳۷۱تهران: کانون نشر علوم،  -باغداساريان.

تهران: آفرنگ،  -/ فربد قابوسي.زبان برنامه نويسي گرافيکي  راهنماي جامع  ۴۰۳

۱۳۸۲ . 

جفري پ افزاري براي کامپيوترهاي  راهنماي کامل ارتباط نرم افزاري و سخت ۴۰۴

 ۱۳۷۳مشهد: برکه،  -روير؛ جليل چيتي زاده.



 -پرديس علوم  -مرکز: دانشگاه تهران پايگاه: کتابهاي فارسي
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 وضعيت نشر -پديدآور  -عنوان  شماره کنگره رکورد

تهران: سها دانش،  -/ محمد يعقوبي فر.راهنماي معادالت ديفرانسيل معمولي بويس، ديپريما ۴۰۵

۱۳۸۴ . 

 -رمضان عباس نژاد ورزي.رهيافت حل مسئله و پرسشهاي چهار گزينه اي در++   ۴۰۶

 ۱۳۸۱تهران: علوم رايانه، 

 . ۱۳۶۷بعثت،  -/ مهدوي فرشاد.رياضيات عالي مهندسي ۴۰۷

تهران:  -/ رالف گريمالدي ؛ علي عميدي.رياضيات گسسته و ترکيباتي از ديدگاه کاربردي ۴۰۸

 . ۱۳۸۷مرکز نشر دانشگاهي، 

تهران،  -فرامرزي. / مولف حسينمساله حل شده ۷۰۷خالصه درس +  2رياضي عمومي ۴۰۹

۱۳۹۲ . 

 ۱۳۶۹انتشارات بهينه،  -کرنيقان ريچي؛سيروس طالبيان.زبان برنامه نويسي  ۴۱۰

 . ۱۳۶۳تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ هيئت مولفان.زيست شناسي عمومي ۴۱۱

گاه تهران: دانش -/ تاليف ايرج سهرابي حقدوست.سرطانزائي و سرطان شناسي دامپزشکي ۴۱۲

 . ۱۳۷۰تهران، 

تهران: مرکز نشر  -/ چارلز مورتيمر؛ احمد خواجه نصير طوسي  و ديگران.شيمي عمومي ۴۱۳

 . ۱۳۶۶دانشگاهي، 

دفتر تحقيقات و انتشارات بدر،  -/ ژي دبليو اتکينز؛ فائزه فرزانه، مهدي قندي.شيمي عمومي ۴۱۴

۱۳۷۴ . 

 . ۱۳۸۸نشر علوم دانشگاهي،  -ياوري. / چالز مورتيمر؛ عيسي۱شيمي عمومي  ۴۱۵

تهران: انتشارات  -/ مولف موريس مانو؛ قدرت سپيدنام.طراحي ديجيتال)مدار منطقي( ۴۱۶

 . ۱۳۴۷خراسان، 

/ جروم اي . الکسي؛ خليل مافي نژاد، محسن کفائي طراحي مدارهاي عملي الکترونيک ۴۱۷

 . ۱۳۶۹مشهد: آستان قدس رضوي،  -رضوي.

 . ۱۳۷۷تهران: سپنج،  -/ ژوزف مورفي؛ هوشيار رزم آزما.غير ممکن، ممکن است ۴۱۸

 . ۱۳۸۶تهران: نشر اميد مجد،  -/ اميد مجد.فارسي عمو.مي براي تدريس در دانشگاهها ۴۱۹

تهران: انتشارات  -/ محمود فتوحي، حبيب هللا عباسي.فارسي عمومي درسنامه دانشگاهي ۴۲۰

 . ۱۳۹۰سخن، 

 آموزش و پرورش. : ۱۳۶۲ -/ منوچهر برادران جميلي.کارگاه و آزمايشگاه الکترونيک ۴۲۱

/ واحد کارنامه فعاليت هاي پژوهشي امور تحقيقات و مطالعات مجتمع مس سرچشمه ۴۲۲

 . ۱۳۷۸کمانگير،  -تحقيقات و مطالعات مجتمع مس سرچشمه.

/ مولف آلبرت ورد استفاده دامپزشکانکالبد گشائي  دستورالعملها و روشهاي تشخيصي م ۴۲۳

 . ۱۳۷۲شيراز: دانشگاه شيراز،  -سي . استرافوس؛ احمد عريان.

 / پرويز کرماني و ديگران. کامپيوتر و برنامه نويسي بزبان فرترن ۴۲۴

تهران: ناقوس،  -جورج اومورا؛ افشين يوردشاهي. 2۰۰۰کتاب آموزشي  ۴۲۵

۱۳۷۸ 

بايرون اس گوتفيرد؛ مهرداد عجمي ، امير اسعد مع برنامه نويسي کتاب جا ۴۲۶

 ۱۳۷۰تهران: ميقات،  -انزاني.

تهران: مرکز مدارک  -/ تهيه و تنظيم از غالمحسين صدري افشار.کتابنامه علوم ايران ۴۲۷

 . ۱۳۵۰علمي، 

 . ۱۳۶۸تهران: دانشگاه تهران،  -/ علي اسالمي.کرم شناسي دامپزشکي ۴۲۸

 . ۱۳۷۰البرز،  -/ بيسيک؛ مير حسين ولوي.گرافيک کامپيوتري ۴۲۹

/ با نظم و نثر شيوا و روان عمان گنجينه االسرار برداشتي عرفاني از عاشوراي حسيني ۴۳۰

 . ۱۳۶۲نور فاطمه،  -ساماني.

تهران:  -فا./ ريچارد وايدنر، رابرت سلز؛ علي اکبر بابايي، مهدي مصمباني فيزيک نوين ۴۳۱

 . ۱۳۶۵مرکز نشر دانشگاهي، 

تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ فيتز جرالد و ديگران؛ علي کافي.مباني مهندسي برق ۴۳۲

۱۳۶۸ . 
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تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ جان ر. ريتس ..و ديگران.مباني نظريه الکترومغناطيس ۴۳۳

۱۳۶۸ . 

تهران:  -روئل و. چرچيل و.. ديگران؛ امير خسروي. /متغيرهاي مختلط و کاربرد آنها ۴۳۴

 . ۱۳۷۷مرکز نشر دانشگاهي، 

/ وزارت صنايع مجموعهخ مقاالت همايش سراسري مراکز تحقيق و توسعه صنايع کشور ۴۳۵

 . ۱۳۷۹تهران: مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران،  -معاونت پژوهش و فن آوري.

داشگاه شريف،  -/ دانشگاه شريف.دانشگاه صنعتي شريف ۱3۷۵مجموعه مقاالت پزوهشي  ۴۳۶

۱۳۷۶ . 

؛    / گردآوري آزمايشگاه اينترمتال وابسته به شرکت مدارک عملي جديد در الکترونيک ۴۳۷

 . ۱۳۵۹تهران: انتشارات هنر،  -مترجم علي افکار.

خ امير ارجمند ، پرويز / نوشته ميلمن و هالکياس؛ شاهرمدارها و ابزارهاي الکترونيکي ۴۳۸

 . ۱۳۳۰تهران: دانشگاه تهران،  -شهبازي.

 . ۱۳۶۳مجتمع دانشگاهي فني و مهندسي،  -/ گردآورنده حميد مير هادي.مدارهاي منطقي ۴۳۹

 . ۱۳۷۱تهران: نشر ني،  -/ مهدي الواني.مديريت عمومي ۴۴۰

 / قهرمان شمس. مرگ با گاز ذغال ۴۴۱

۴۴۲  ۵۱۴/۲  / مؤلفين ديويد و. مارتين ... ]و ديگران[؛ مترجمين مروري بر بيوشيمي )هارپر(۲هـ۴م

تهران: جهاد  -شلماني. الديني بالغي، محسن فيروزراي، اسماعيل کوچکي مصباح

 . ۱۳۶۷دانشگاهي، 

 . ۱۳۶۶مشهد: نشر نيما،  -/ ج. هدينگ؛ عليرضا بينش.معادالت ديفرانسيل معمولي ۴۴۳

تهران: مرکز  -/ تاليف جرج ف. سيمونز؛ علي اکبر بابائي.عادالت ديفرانسيل و کاربرد آنهام ۴۴۴

 . ۱۳۷۷نشر دانشگاهي، 

 -/ جورج اف . سيمونز؛ علي اکبر بابائي ، ابوالقاسم ميامئي.معادالت ديفرانسيل و کاربردآنها ۴۴۵

 . ۱۳۲۸۵تهران: مزکر نشر دانشگاهي، 

 . ۱۳۸۸قم: دفتر نشر معارف،  -/ محمد سعيدي مهر، امير ديواني.معارف اسالمي ۴۴۶

 صدرا.  -/ مرتضي مطهري.مقدمه اي بر جهان بيني اسالمي زندگي جاويد يا حيات اخروي ۴۴۷

 -/ رابرتس، گيلبرت و ديگران؛ هوشنگ پيرالهي.مقدمه اي بر شيمي آلي تجربي نوين ۴۴۸

 . ۱۳۵۷تهران: دانشگاه تهران، 

 . ۱۳۶۱انتشارات ياسر،  -/ محمدي ري شهري.مقدهماي بر شناخت خدا ۴۴۹

مشهد: آستان قدس رضوي،  -/ ن.ل.بروز؛ احمد فرزاد.نشانه شناسي بيماريهاي جراحي ۴۵۰

۱۳۶۸ . 

 . ۱۳۶۳دفتر نشر فرهنگ اسالمي،  -/ محمد بهشتي.نماز چيست ۴۵۱

 نشل ؛ حسين سندگل ، محمد کاظم واعظ موسوي. / تالف مارک اچ. اواژه نامه علوم ورزشي ۴۵۲

۴۵۳ ۴۶ اردکاني ... ]و ديگران[؛ زير  / ارنست جاوتز؛ ترجمه محمد مولويشناسي پزشکي ويروس۹و۲ج

 -اردکاني. لک، محسن مولوي نظر عليرضا يلدا، رخشنده ناطق؛ با همکاري امين افخم

 . ۱۳۶۸تهران: دانش پژوه، 

 -/ تي . دبليو . ريبولد و.. ديگران ؛ ايرج نوروزيان و ديگران.ر دامهاي بزرگهوشبري د ۴۵۴

 تهران: جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران. 

 . ۱۳۶۹تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ عباس افشار.هيدرولوژي مهندسي ۴۵۵

ن: مرکز تهرا -/ شوتليک؛ ترجمه محمدرضا يزدانبخش.شيمي آلي آزمايشگاهي )ارگانيکم( ۴۵۶

 . ۱۳۷۸-۱۳۶۵نشر دانشگاهي، 

تهران: مرکز نشر  -آذريان. / کوتس، ]...و ديگران[ ؛ ترجمه داود بقالاصول شيمي آلي فلزي ۴۵۷

 . ۱۳۶۵دانشگاهي، 

/ آرتور آي. وگل؛ ترجمه شيمي تجزيه کمي معدني : به انضمام مباني تجزيه دستگاهي ۴۵۸

 . ۱۳۶۵کز نشر دانشگاهي، تهران: مر -توسلي. زاده فرشته عباس

 . ۱۳۷۲مشهد،  -زاده. / محمد رحيميشيمي فيزيک آلي ۴۵۹

 . ۱۳۷۱اصفهان،  -/ مهران غياثي.شناسائي سيستماتيک ترکيبات آلي ۴۶۰
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 . ۱۳۶۳تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ آلبرت کاتن.مباني شيمي معدني ۴۶۱

 . ۱۳۶۶ -/ ديويد هيمل بالو.ندسي شيمياصول بنياني و مباني محاسبات در مه ۴۶۲

 . ۱۳۶۶تهران: علوي،  -/ منصور عابديني.اصول شيمي معدني ۴۶۳

 . ۱۳۶۶تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ محمدتقي کوثرنشان.درآمدي به بلورشناسي ۴۶۴

 . ۱۳۶۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ محمدهادي خورگامي.کاربرد طيف سنجي در شيمي آلي ۴۶۵

تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -زاده. / محمدحسن حسينبيني در شيمي آلي روشهاي طيف ۴۶۶

۱۳۷۰ . 

 . ۱۳۶۳تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ ن. ل. آلينجر.شيمي آلي ۴۶۷

 . ۱۳۶۴تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ گ. م. بارو.شيمي فيزيک ۴۶۸

 . ۱۳۶۳تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -مني./ مهران چخودآموز الکترونيک ۴۶۹

 . ۱۳۶۳تهران: علم و صنعت،  -/ بهروز پرهامي.آشنايي با کامپيوتر ۴۷۰

 -پور، رضااسالمپور. / تأليف سي. ن، بنول؛ ترجمه مسعود حسنسنجي مولکولي مباني طيف ۴۷۱

 . ۱۳۶۷مشهد: آستان قدس رضوي، 

تهران: مرکز نشر  -/ مهدي رشيدي.اليت شيمياييشيمي معدني اصول ساختمان و فع ۴۷۲

 . ۱۳۶۳دانشگاهي، 

 . ۱۳۶۵تهران: اميرکبير،  -/ خداداد القابي.الکتريسيته ۴۷۳

 . ۱۳۶۱تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ احمد کياست پور.مباني نور و فيزيک نوين ۴۷۴

 . ۱۳۶۹مشهد: نشر علوم پزشکي،  -/ مهدي بکاولي.شيمي آلي ۴۷۵

 -/ داگالس اسکوگ؛ دونالد وست؛ ترجمه ژيال آزاد ... ]و ديگران[.اصول تجزيه دستگاهي ۴۷۶

 . ۱۳۶۷تهران: مرکز نشر دانشگاهي، 

تهران:  -زاد. / ترجمه علي معصومي، عباس کماليروشهاي دستگاهي در تجزيه شيميائي ۴۷۷

 . ۱۳۶۴نا[،  ]بي

تهران:  -ترجمه محمدعلي صادقي ... ]و ديگران[. / فرتيس و شنک،شيمي تجزيه کمي ۴۷۸

 . ۱۳۶۲مرکز نشر دانشگاهي، 

 . ۱۳۶۹تهران: دانشگاه تربيت معلم،  -/ حسين آقابزرگ.شيمي معدني پيشرفته ۴۷۹

تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ اسکوگ، وست؛ ترجمه هوشنگ خليلي.مباني شيمي تجزيه ۴۸۰

۱۳۶۶ . 

 . ۱۳۶۸تهران: دانشگاه تهران،  -منصور عابديني./ شيمي معدني ۴۸۱

تهران:  -زاد. / ترجمه علي معصومي، عباس کماليروشهاي دستگاهي در تجزيه شيميائي ۴۸۲

 . ۱۳۶۴نا[،  ]بي

 . ۱۳۷۲تهران: دانشگاه تهران،  -/ مهدي قندي.اي بر شيمي آلي فلزي مقدمه ۴۸۳

 . ۱۳۷۰تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -قه./ عبدالرضا سالجمباني شيمي تجزيه ۴۸۴

تهران:  -/ جمشيد مفيدي.اکتروشيمي اصول روشهاي الکترومتري کاربردهاي صنعتي ۴۸۵

 . ۱۳۶۷دانشگاه تهران، 

کيش: سازمان منطقه آزادکيش،  -/ تاليف احمد قهرمان،.کيش فلور و پوشش گياهي آن ۴۸۶

۱۳۸۶ . 

 . ۱۳۷۲انتشارات چرتکه،  -پور. زکي / حسنبه زبان ساده  ۴۸۷

تهران: مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن،  -/ سهراب ويسه.آجر رسي، خواص و توليد ۴۸۸

۱۳۷۳ .

 . ۱۳۳۴ -زاده. / احمد رضا قليآزمايشهاي علمي ۴۸۹

 تهران: دانشگاه تهران.  -/ محمد جاويد.آزمايشهاي مکانيک خاک ۴۹۰

 تهران: نص -شاپور شايگاني.آموزش  و آشنايي با  ۴۹۱

تهران: دانشگاه تهران،  -/ محمدرضا رضايي.افزارهاي علوم زمين آشنايي با برخي از نرم ۴۹۲

 . ۱۳۸۰موسسه انتشارات و چاپ، 

تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ مايکل ام  وولفسون.آشنايي با بلورشناسي پرتوهاي ايکس ۴۹۳

۱۳۸۸ . 
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 . ۱۳۶۹تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ هارودو ايوز.آشنايي با تاريخ رياضيات ۴۹۴

 . ۱۳۶۳تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ هاردو  ايوز.آشنايي با تاريخ رياضييات ۴۹۵

 . ۱۳۶۵تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ اسدهللا نيکنام.آشنايي با توپولوژي و آناليز نوين ۴۹۶

 تهران.  -/ پرويز شهرياري.ي با رياضياتآشناي ۴۹۷

 . ۱۳۶۳تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ ترجمه جعفر گودرزي.آشنائي با نسبيت خاص ۴۹۸

 . ۱۳۶۳تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -.آشنايي با نسبيت خاص ۴۹۹

 . ۱۳۶۲تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ محمد نارنجاني.آشنايي با نظريه اعداد ۵۰۰

 . ۱۳۶۷تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ والتر لدرمن.آشنايي با نظريه گروهها ۵۰۱

 . ۱۳۶۴جهاد دانشگاهي،  -/ حسين معماريان.ها در زمين شناسي آمار و تجزيه و تحليل داده ۵۰۲

 تهران: اميرکبير.  -/ مجيد رهنما.آموختن براي زيستن ۵۰۳

 -/ حسين رحيمي.مقدماتي پيشرفته ۱و2ي پاسکال درجه آموزش مهارت برنامه نويس ۵۰۴

 . ۱۳۸۰تهران: اتحاد، 

 . ۱۳۵۳تهران: دانشگاه تهران،  -/ بيژن شمس.آناليز ۵۰۵

 . ۱۳۸۶تهران: ملکان،  -/ سهيال اعلمي.۱آناليز عددي  ۵۰۶

 . ۱۳۸۱م نور، تهران: دانشگاه پيا -/ اسماعيل بابليان.رشته رياضي() ۱آناليز عددي  ۵۰۷

 . ۱۳۸۰شيراز: دانشگاه شيراز،  -/ محمد جعفر ناظم.بارد؟ آيا باران مي ۵۰۸

 . ۱۳۸۷تهران: حفيظ،  -/ محمدرضا رضوان طلب.آيين اخالق دانشجويان ۵۰۹

 . ۱۳۸۷تهران: حفيظ،  -/ محمدرضا رضوان طلب.آيين اخالقي دانشجويان ۵۱۰

 . ۱۳۸۴قم: نشر معارف،  -/ احمدحسين شريفي.يآيين زندگي اخالق کاربرد ۵۱۱

 . ۱۳۴۸ -.آئين نامه استخدامي هيات علمي دانشگاه تهران ۵۱۲

تهران: انتشارات  -نيا. / حسن اوحدياپيدميولوژي و تشخيص و درمان بيماريهاي طيور ۵۱۳

 . ۱۳۶۸اشرفي، 

خراسان: پژوهشهاي  -ا اميري./ علي آقاثر آبياري تابستانه در افزايش عملکرد زعفران ۵۱۴

 . ۱۳۷۶علمي و صنعتي ايران، 

خراسان: سازمان  -/ بهزاد صادقي.اثر انبارداري و تاريخ کاشت پياز در گل آوري زعفران ۵۱۵

 . ۱۳۷۵پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، 

مي و خراسان: سازمان پژوهشهاي عل -/ بهزاد صادقي.اثر وزن پياز در گل آوري زعفران ۵۱۶

 . ۱۳۷۲صنعتي ايران، 

 . ۱۳۴۵کتابفروشي دهخدا،  -/ محمد حسن مهدوي اردبيلي.احتماالت و آمار رياضي ۵۱۷

 سازمان انتشارات و خدمات فرهنگي.  -/ ايرج اديبي.احتماالت و شانس ۵۱۸

 . ۱۳۸۹قم: نشر معارف،  -/ احمد ديلمي.اخالق اسالمي ۵۱۹

 . ۱۳۸۹قم: دفتر نش معارف،  -/ مهدي عليزاده.و مفاهيماخالق اسالمي؛ مباني  ۵۲۰

تهران: دانشگاه صنعتي شريف،  -/ باريس پطروسيان.هاي معين استاتيک و تحليل سازه ۵۲۱

۱۳۶۲ . 

 . ۱۳۴۶تهران: دانشگاه تهران،  -/ نصرهللا محمودي.استخراج معادن ۵۲۲

 . ۱۳۶۸ن: دانشگاه تهران، تهرا -زاده. / علي درويشاصول آتشفشان شناسي ۵۲۳

 . ۱۳۷۰اداره کل زمين شناسي گسترشي،  -/ عباسقلي راکي.ها اصول آزمايش نمونه ۵۲۴

 . ۱۳۶۶انتشارات علمي و فني،  -/ والتر رودين.اصول آناليز رياضي ۵۲۵

 . ۱۳۷۰تهران: دانشگاه تهران،  -/ علي اصغر حسني پاک.اصول اکتشافات ژئوشيميايي ۵۲۶

 سازمان دامپزشکي کشور.  -/ احمد شيمي.اصول ايمني شناسي دامپزشکي ۵۲۷

 . ۱۳۴۸تبريز: دانشگاه تبريز،  -/ قاسم خدادادي.اصول بررسي ساختمان مولکولها ۵۲۸

 . ۱۳۶۹تهران: دانش پژوه،  -/ عباس شکور.اصول پاتولوژي عمومي ۵۲۹

 . ۱۳۷۰: دانشگاه تهران، تهران -/ مراد علي زهري.اصول پرورش طيور ۵۳۰

مشهد: چاپ و انتشارات دانشگاه مشهد،  -/ جالل صميمي.اصول تئوري الکترومغناطيس ۵۳۱

۱۳۵۹ . 

 . ۱۳۷۴انتشارات کاوش،  -/ فرخ برزيده.اصول حسابداري ۵۳۲
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 . ۱۳۷۰کتابخانه فروردين،  -/ عزيز نبوي.اصول حسابداري ۵۳۳

تهران: مرکز تحقيقات حسابداري و حسابرسي،  -باب سليماني./ عباس اراصول حسابرسي ۵۳۴

۱۳۷۱ . 

 . ۱۳۷۰شيراز: دانشگاه شيراز،  -/ بيژن اعتمادي.اصول زمين شناسي ايزوتوپي ۵۳۵

 . ۱۳۷۰شيراز: دانشگاه شيراز،  -/ نويسنده برايان ميسون.اصول ژئوشيمي ۵۳۶

 . ۱۳۸۸تهران: آرتابابا،  -.اي / مهران گرمهاصول سيستمهاي کامپيوتري ۵۳۷

 . ۱۳۶۹تهران: دانشگاه تهران،  -/ محمد باي بوردي.اصول مهندسي آبياري  آب و خاک ۵۳۸

 . ۱۳۶۶انتشارات دنيا،  -زاده. / محمد نصرهللااصول مهندسي برق اتومبيل ۵۳۹

 . ۱۳۶۹تهران: دانشگاه تهران،  -نژاد. / صادق جاويداناطالعات داروئي ۵۴۰

تهران: پژوهشگاه اطالعات و  -/ تقي رجبي.اطالعات علمي شيمي و مهندسي شيمي ايران ۵۴۱

 . ۱۳۸۴مدارک علمي ايران، 

 . هاي متشابه الزاويه اعداد مختلط و بازتاب ۵۴۲

 . ۱۳۷۱تهران: صنعت فوالد،  -/ اسدهللا جعفرزاده.اکتشااف و حاسبه ذخيره کانه آهن ۵۴۳

 . ۱۳۸۷اراک: دانشگاه اراک،  -/ محمدرضا اميرجاني.صول و کاربردهااکولوژي ا ۵۴۴

 . ۱۳۶۶تهران: نشره گستره،  -/ رالف استدمن.الفباي بلور شناس ۵۴۵

 . ۱۳۶۲گوتنبرگ،  -/ مجتبي جعفرپور.الفباي مکانيک کوانتوم ۵۴۶

 . ۱۳۷۸شر دانشگاهي، تهران: مرکز ن -/ محي الدين شيخ االسالمي.الکتروديناميک کالسيک ۵۴۷

 . ۱۳۷۶تهران: دانشگاه تهران،  -/ جمشيد مفيدي.الکتروشيمي ۵۴۸

 . ۱۳۵۹تهران: دانشگاه تهران،  -/ جمشيد مفيدي.الکتروشيمي ۵۴۹

 . ۱۳۵۶تهران: دانشگاه صنعتي،  -/ ويليام هيت.الکترومغناطيس ۵۵۰

 . ۱۳۶۸: مرکز نشر دانشگاهي، تهران -/ جالل صميمي.2و  ۱الکترومغناطيس  ۵۵۱

 . ۱۳۷۷مشهد: نما،  -/ ويليام هيت.الکترومغناطيس مهندسي ۵۵۲

 . ۱۳۶۸نهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ ابراهيم برز آبادي.الکترونيک ۵۵۳

 . ۱۳۵۴تهران: انتشارات امير کبير،  -/ خداداد خاکزاد.الکتريسيته ۵۵۴

 . ۱۳۴۸تهران: دانشگاه تهران،  -ي./ مهدي نظامالکتريسيته ۵۵۵

 . ۱۳۴۸انتشارات هنر سراي عالي،  -/ سالم پرهامي.الکتريسيته صنعتي ۵۵۶

تهران: سازمان مطالعه و تدوين  -/ ابراهيم ديباجي.المنتخب من الکتاب و السنته و الخطب ۵۵۷

 . ۱۳۷۸کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(، 

تهران: سازمان مطالعه و تدوين  -زاده. / عيسي متقيلم لغه القران الکريمالمنهج القويم لتع ۵۵۸

 . ۱۳۷۷کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(، 

اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان،  -/ احمد پرورش.امواج و محيطهاي الکترومغناطيسي ۵۵۹

۱۳۷۶ . 

 . ۱۳۸۹ قم: معارف، -/ جعفر سبحاني تبريزي.2انديشه اسالمي  ۵۶۰

 . ۱۳۸۵قم: معارف،  -.انقالب اسالمي ايران ۵۶۱

 . ۱۳۶۴تهران: دانشگاه تهران،  -/ عزيز رفيعي.انگل شناسي بندپايان ۵۶۲

 . ۱۳۶۹تهران: سمت،  -/ مهدي نوروزي.انگليس براي دانشجويان علوم انساني ۵۶۳

 . ۱۳۷۱جهاد دانشگاهي،  -/ محمد وجگاني.ايمونولوژي ۵۶۴

 . ۱۳۷۸تهران: موسسه نشر جهاد،  -/ محمد وجگاني.ايمونولوژي ۵۶۵

 . ۱۳۷۶تهران: نشر پيدايش،  -/ حسين ابراهيمي.باران مرگ ۵۶۶

 . ۱۳۷۲تهران: جهاد دانشگاهي،  -/ پرويز هورشتي.باروري و مامايي در گاو ۵۶۷

گيالن:  -/ عليرضا محمودزاده.ب(باروري و نازايي در حيوانات اهلي )گاو، گوسفند، بز، اس ۵۶۸

 . ۱۳۶۸عضو هيئت علمي گروه دامپروري دانشکده کشاورزي دانشگه گيالن، 

 . ۱۳۷۰تهران: جهاد دانشگاهي،  -/ خسرو اسماعيلي.بازرسي عملي گوشت ۵۶۹

مشهد: آستان قدس بنياد فرهنگي  -/ محبوبه نادري نسب.باکتري شناسي آزمايشگاهي ۵۷۰

 . ۱۳۷۵رضوي، 

 . ۱۳۷۹ -.بانک اطالعات پايه معدن انگوران ۵۷۱
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مرکز اطالعات و مدارک علمي ايران،  -.بانک اطالعات محققين و متخصصين کشور ۵۷۲

۱۳۷۶ . 

تهران: اسرار  -/ عليرضا قرباني.اي طبقه بندي شده گزينه ۴بانک سواالت و آزمونهاي  ۵۷۳

 . ۱۳۷۷دانش، 

/ فتح هللا هاي توليد مس و آلومينيوم  و آلياژها کاربردي در روش برخي استانداردهاي ۵۷۴

 . ۱۳۸۷تهران: فدک ايساتيس،  -معطوفي.

 . ۱۳۶۸انتشارات بامداد،  -زاده. / اکبر حاجيبرخي مسائل خاکشناسي ۵۷۵

دانشگاه بين الملي امام  -/ عباس آسيابانها.بررسي ميکروسکوپي سنگهاي آذرين و دگرگوني ۵۷۶

 . ۱۳۷۴ميني، خ

 . ۱۳۸۵تهران: الهام،  -/ علي شريعتي.برگزيده اقبال الهوري ۵۷۷

 . ۱۳۸۶تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ جليل تجليل.برگزيده متون ادب فارسي ۵۷۸

 . ۱۳۶۹تهران: انتشارات پژوهش،  -/ عادل ارشقي.برگزيده مسائل جبر و مثلثات ۵۷۹

 . ۱۳۷۲فرهنگي رسا،  -/ عادل ارشقي.يبرگزيده مسائل رياض ۵۸۰

 . ۱۳۷۸تهران: نشر کتاب دانشگاهي،  -/ اسماعيل خرم.برنامه ريزي خطي ۵۸۱

 ۱۳۷۸مشهد: جهاد دانشگاهي،  -عين اله جعفرنژاد قمي.برنامه نويسي به زبان  ۵۸۲

تهران: نشر صفار،  -دار ماراالني. / جبهمسئله جديد ۱۴۵برنامه نويسي فرترن بضميمه  ۵۸۳

۱۳۷۱ . 

 . ۱۳۴۴تهران: دانشگاه تهران،  -/ سيروس زرعيان.بلورشناسي ۵۸۴

 . ۱۳۵۳تهران: دانشگاه تهران،  -/ فرشته طغرل.بيوشيمي مقدماتي ۵۸۵

 . ۱۳۷۹تهران: جهاد دانشگاهي،  -/ ويليام وليستر.بيومکانيک حرکت انسان ۵۸۶

تهران: دانشگاه تهران،  -زاده. / ترجمه محمدولي ولييک کليپترولوژي تجربي و تکنون ۵۸۷

 . ۱۳۷۱موسسه انتشارات و چاپ، 

 . ۱۳۶۷تهران: دانشگاه تهران،  -زاده. / علي درويشپترولوژي تجربي و کاربردهاي آن ۵۸۸

 -/ حسين معين وزيري.پترولوژي سنگهاي، آتشفشاني براي دوره ليسانس زمين شناسي ۵۸۹

 . ۱۳۶۵هاد دانشگاهي، تهران: ج

 . ۱۳۶۹انتشارات فيروزه،  -/ حميد رقمي.پديده رنگ از ديدگاه شيمي فيزيک ۵۹۰

 . ۱۳۵۰تهران: دانشگاه تهران،  -/ مراد علي زهري.پرورش طيور گوشتي ۵۹۱

 . ۱۳۹۰تهران: انجمن علوم مهندسي پليمر ايران،  -/ محمد ايماني.پلي اتيلن گليکول ۵۹۲

 . ۱۳۶۴تهران: دانشگاه صنعتي امير کبير،  -/ فرد بيلمير.پلي مرهاي مصنوعي ۵۹۳

قم: مرکز مطالعات و  -.۱۴2۶پيش بيني وضعيت هالل ماه در آغاز ماههاي قمري  ۵۹۴

 . ۱۴۲۶نجومي،  -هاي فلکي  پژوهش

 وزارت علوم و تحقيقات.  -.ها و ضوابط  ايمني زيستي پيش نويس آئين نامه ۵۹۵

 . ۱۳۸۴هاي دانش،  تهران: شکوفه -/ عين اله ارشادي.تاريخ تحليلي صدر اسالم ۵۹۶

 . ۱۳۸۹قم: معارف،  -/ محمد نصيري.تاريخ تحليلي صدر اسالم ۵۹۷

 . ۱۳۸۸قم: معارف،  -/ محمد نصيري.تاريخ تحليلي صدر اسالم ۵۹۸

 . ۱۳۸۵شگاه تهران، تهران: دان -زاده. / محمد علي طالبتاريخ مختصر جهان ۵۹۹

 . ۱۳۸۳ -.تبيين حقوق مادي و معنوي اعضاي هئيت علمي دانشگاه ۶۰۰

 . ۱۳۴۹ -/ عباس فالح.تحقيقات در صنعت نفت ايران ۶۰۱

 . ۱۳۷۶مشهد: نما،  -/ احسان جاليري.تحليل مهندسي مدار ۶۰۲

 . ۱۳۸۶دانشگاه تهران،  تهران: -/ هميال تکلي.ترغيب مردم براي انجام فعاليت بدني ۶۰۳

 . ۱۳۸۶تهران: دانشگاه تهران،  -/ هميال تکميلي.ترغيب مردم براي انجام فعاليت بدني ۶۰۴

 . ۱۳۵۲تهران: دانشگاه تهران،  -/ سيروس طغرايي.ترموديناميک آماري ۶۰۵

 . ۱۳۷۳تهران: دکتر صابري شکيب،  -/ ادي استرايتون.تشخيص و درمان بيماريهاي سگ ۶۰۶

تهران:  -/ علي مقدم.ي الکترومغناطيس ريتس و ميلفورد تشريح کامل مسائل مباني نظريه ۶۰۷

 . ۱۳۸۸آراکس، 

 . ۱۳۷۹اصفهان: غزل،  -فر. / حسين ثقفيتشريح مسائل روشهاي رياضي در فيزيک ۶۰۸
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 . ۱۳۶۵تهران: مبنا،  -/ حميد جوادي جهاني.تشريح مسائل فيزيک ۶۰۹

تهران:  -/ بهزاد خداکرمي.ريح مسايل معادالت ديفرانسيل مقدماتي و مسايل مقدار مرزيتش ۶۱۰

 . ۱۳۷۹آزاده، 

 . ۱۳۵۹تهران: مرتضي حسينيان،  -/ مرتضي حسينيان.تصفيه آبهاي صنعتي ۶۱۱

هاي بنزيني براي استفاده تعميرکاران و عالقمندان تعمير موتور  تعمير موتور اتومبيل ۶۱۲

 . ۱۳۶۶تک،  -/ نقي فرزان.لاتومبي

 . ۱۳۸۰تهران: جهان نو،  -/ شکوفه نوري.تکميل مهارت رايانه کار ۶۱۳

تهران: وزارت علوم و آموزش  -/ عزيز رفيعي.اي هاي دامپزشکي و مقايسه تک ياخته ۶۱۴

 . ۱۳۵۷عالي، 

 . ۱۳۳۵تهران: آگاه،  -/ رضا مظلومان.تلويزيون و راديو و جرم ۶۱۵

 تهران: دانشگاه تهران.  -/ جمشيد مفيدي.تمرينات شيمي فيزيک ۶۱۶

 . ۱۳۶۵تهران: انتشارات عطار،  -/ جمشيد مفيدي.تمرينات شيمي فيزيک ۶۱۷

 . ۱۳۶۲تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ هاري هوخشتات.توابع خاص فيزيک رياضي ۶۱۸

 . ۱۳۶۴مرکز نشر دانشگاهي، تهران:  -/ دانيال پي. ويکس.جابجايي الکترون ۶۱۹

 . ۱۳۸۴تهران: دانشگاه تهران،  -/ مهدي طالب.جامعه شناسي روستايي ۶۲۰

 . ۱۳۸۲تهران: مدرسه،  -فر. / حسين دانشجانورشناسي بي مهرگان ۶۲۱

 . ۱۳۵۲دانشگاه تهران،  -/ محمد گودرزي.جبر ۶۲۲

 . ۱۳۶۵گاهي، تهران: مرکز نشر دانش -/ کنت هافمن.جبر خطي ۶۲۳

 . ۱۳۶۲انتشارات سروش،  -/ اي مري تروپر.جبر خطي ۶۲۴

 تهران: مرکز نشر دانشگاهي.  -/ کنت هافمن.جبر خطي ۶۲۵

 انتشارات علوي.  -زاده. / علي اکبر عالمجبر خطي مقدماتي ۶۲۶

 . ۱۳۶۸تهران: دانشگاه تهران،  -/ پرويز کردواني.ها جغرافياي خاک ۶۲۷

 دانش پژوهان جوان.  -/ عباس ثروتي.هايي از ترکيبيات جلوه ۶۲۸

 . ۱۳۶۲تهران: گوتنبرک،  -/ ويليام براگ.جهان نور ۶۲۹

 . ۱۳۴۸تبريز: دانشگاه تبريز،  -/ محمد جواد جنيدي.هاي معدني ايراني چشمه ۶۳۰

 . ۱۳۷۰ه، تهران: شکوف -زاده. / محمد صادقچگونه يک راديوي ترانزيستوري بسازيم ۶۳۱

 . ۱۳۴۱تهران: دانشگاه تهران،  -/ محمود حسابي.چند جدول و پاياهاي فيزيکي ۶۳۲

 . ۱۳۶۴تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ حسين توتونچي.حرارت و ترموديناميک ۶۳۳

 . ۱۳۷۱تابش،  -/ پرويز بختياري.حسابداري بازرگاتي ۶۳۴

/ هاي بازرگاني، زيست شناسي و علوم اجتماعي تهحساب ديفرانسل و انتگرال براي رش ۶۳۵

 . ۱۳۶۹تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -ابوالقاسم الله.

تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ جورج توماس.حساب ديفرانسل و انتگرال و هندسه تحليلي ۶۳۶

۱۳۷۳ . 

  .۱۳۶۷تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ سيامک کاظمي.حساب ديفرانسيل ۶۳۷

 . ۱۳۷۸تهران: مبتکران،  -/ محمود نصيري.حساب ديفرانسيل و انتگرال ۶۳۸

 . ۱۳۶۷تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ عليرضا ذکائي.حساب ديفرانسيل و انتگرال ۶۳۹

 . ۱۳۷۷تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ تام م. آپوستل.حساب ديفرانسيل و انتگرال ۶۴۰

 . ۱۳۷۳تهران: ققنوس،  -/ ريچارد سيلورمن.و انتگرال با هندسه تحليليحساب ديفرانسيل  ۶۴۱

 . ۱۳۶۶تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -.حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي ۶۴۲

تهران: مرکز نشر  -/ سيامک کاظمي.حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي ۶۴۳

 . ۱۳۷۳دانشگاهي، 

تهران: مرکز نشر  -/ جورج توماس ب.فرانسيل و انتگرال و هندسه تحليليحساب دي ۶۴۴

 . ۱۳۵۹دانشگاهي، 

تهران:  -/ ترجمه و نگارش جمعي از دبيران مشهد.ترين فراز تاريخ يا داستان غدير حساس ۶۴۵

 . ۱۳۷۶نشر آفاق، 

 . ۱۳۷۰تهران: دانشگاه تهران،  -/ حسين صفائي.حقوق خانواده ۶۴۶
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 تهران: دهخدا.  -نژاد. / حسن عطاريحل المسائل آناليز ۶۴۷

انتشارات مجتمع آموزش صنعتي کشور،  -/ اردشير هنربخش.حل المسائل فيزيک دانشگاهي ۶۴۸

۱۳۵۷ . 

 . ۱۳۸۹تهران: مبتکران،  -/ ديويد هاليدي.حل کامل مسايل مباني فيزيک ۶۴۹

 . ۱۳۴۵ان: دانشگاه تهران، تهر -نژاد. / حسن عطاريحل مسائل آناليز ۶۵۰

 . ۱۳۵۶تهران: موسسه انتشارت اميرکبير،  -/ حسن گيوي.حل مسائل الکتريسيته عمومي ۶۵۱

 . ۱۳۶۹تهران: مبتکران،  -/ محمود بهار.حل مسائل انتخابي فيزيک  ۶۵۲

 . ۱۳۷۷تهران: شايگان،  -فر. / محمد يعقوبيحل مسائل طراحي ديجيتال )مدار منطقي( ۶۵۳

 . ۱۳۷۹تهران: علمي و فني،  -/ محمد زارع قمشه.حل مسائل فيزيک کوانتومي ۶۵۴

انتشارات بهينه،  -/ بهرام اميني.حل مسائل و برنامه نويسي ساختيافته به زبان پاسکال ۶۵۵

۱۳۷۶ . 

 / هراشتاين. حل و تشريح مسائل مباحثي در جبر ۶۵۶

 . ۱۳۶۸تهران: دانشگاه تهران،  -د باي بوردي./ محمخاک: پيدايش و رده بندي ۶۵۷

 . ۱۳۶۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ منوچهر زرين کفش.خاکشناسي کاربردي ۶۵۸

 . ۱۳۶۸تهران: انتشارات کلمه،  -/ مرتضي خلخالي.خواص فيزيکي مواد شيميايي ۶۵۹

 . ۱۳۶۴اهي، تهران: مرکز نشر دانشگ -/ جواد فيض.خواص مواد در مهندسي برق ۶۶۰

 ۱۳۷۱کانون نشر علوم،  -جابر هاشمي اصل.خودآموز استفاده از  ۶۶۱

 . ۱۳۷۳تهران: مجتمع آموزش و فني تهران،  -/ سعيد سعادت.خود آموز سيستم عامل ۶۶۲

تهران: دانشگاه تهران،  -پور. / ايرج ملکهجري شمسي ۱3۷۸مرداد  2۰خورشيد گرفتگي  ۶۶۳

۱۳۷۷ . 

 . ۱۳۶۳تهران: آزاده،  -/ پرويز شهرياري.داستانهاي رياضي ۶۶۴

تهران: پژوهشگاه اطالعات  -/ شهرزاد نياکان.2۰۰۴دانش ايران در سطح بين الملي سال  ۶۶۵

 . ۱۳۸۴و مدارک علمي ايران، 

 . ۱۳۶۶تبريز: دانشگاه تبريز،  -.(۱3۶۶-۱32۶دانشگاه تبريز ) ۶۶۶

 / فرشته فرهي. دانش نفت ۶۶۷

قم: دفتر معارف،  -/ محمد رحيم عيوضي.درآمدي بر تحليلي بر انقالب اسالمي ايران ۶۶۸

۱۳۸۹ . 

تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي،  -فر. / محمد ستاريدرآمدي بر سرمايه و توسعه ۶۶۹

۱۳۷۴ . 

قم: مرکز انتشارات،  -نژاد. عقوب/ محمدهادي يدرآمدي بر مباني اصطالحنامه علوم اسالمي ۶۷۰

۱۳۷۵ . 

 . ۱۳۷۵تهران: نشر توتيا،  -/ محسن ثالثي.درآمدي به جامعه شناسي ۶۷۱

قم: دفتر نشر معارف،  -/ محمد رحيم عيوضي.درآمدي تحليلي بر انقالب اسالمي ايران ۶۷۲

۱۳۹۰ . 

 . ۱۳۶۵گاهي، تهران: مرکز نشر دانش -/ نصرهللا پورجوادي.درباره ترجمه ۶۷۳

تهران: گسترش علوم پايه،  -/ حميدرضا مقسمي.درس و کنکور برنامه نويسي کامپيوتر ۶۷۴

۱۳۸۷ . 

 باستان.  -/ سعيدي غالمي.دروس فني صنايع شيميائي ۶۷۵

 / بابک صيامي. دستور کار آزمايشگاه ۶۷۶

 . ۱۳۷۵يي از قرآن، تهران: مرکز فرهنگي درسها -/ محسن قرائتي.دقايقي با قرآن ۶۷۷

 . ۱۳۷۹تهران: مبتکران،  -/ نعمت هللا گلستانيان.۱دوره آموزش فيزيک  ۶۷۸

/ ابراهيم هاي روزانه سرجان کمبل نماينده انگليس در دربار ايران دوسال آخر يادداشت ۶۷۹

 . ۱۳۸۴تهران: دانشگاه تهران،  -تيموري.

 . ۱۳۷۲سازمان انرژي اتمي ايران،  -.ربردهاي آندومين کنفرانس بين الملي ليزر و کا ۶۸۰

 . ۱۳۶۸تهران: دانشگاه تهران،  -/ خسرو برگي.ها ديناميک سازه ۶۸۱

تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -راد. / جالل الدين پاشاييديناميک کالسيک ذرات و سيستمها ۶۸۲
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۱۳۷۴ . 

تهران: جهاد دانشگاهي،  -هرياري./ محمد شذخاير بوکسيت کارستي )بابستر کربناته( ۶۸۳

۱۳۶۵ . 

 / محمد علي بهرامي. راز آفرينش و دگرگوني ۶۸۴

 . ۱۳۸۷تهران: دانشگاه تهران،  -.راهنماي آيين نامهاي هيات علمي دانشگاه تهران ۶۸۵

تهران:  -/ عزت هللا ارضي.راهنماي برنامه نويسي به زبان فرترن و محاسبات عددي ۶۸۶

 هر ان. دانشگاه ت

 ۱۳۸۰مشهد: نشر نيکا،  -ابراهيم عامل محرابي.راهنماي پيشرفته  ۶۸۷

تبريز: فروزش،  -/ هدايت موتابي.راهنماي جامع انگليسي براي دانشجويان علوم پايه ۶۸۸

۱۳۷۸ . 

  .۱۳۸۷تهران: پويندگان دانش،  -/ محمدرضا بهاري.۱راهنماي جامع فيزيک پايه  ۶۸۹

 ۱۳۷۰انتشارات کليني،  -مهرداد نوربخش.راهنماي سيستم عامل  ۶۹۰

 . ۱۳۹۰تهران: آراد کتاب،  -/ منصوره کتابچي.راهنماي فارسي عمومي ۶۹۱

 / محمد مهدي سلطان بيگي. راهنماي فيزيک دانشگاهي ۶۹۲

تهران:  -بازرگان./ غضنفر رياضي فيزيک ۴راهنماي فيزيک محموعه علوم براي  ۶۹۳

 مجموعه علوم. 

تهران: انتشارات دانشگاه  -/ بيژن رادمهر.اي حيوانات اهلي راهنماي کالبد شناسي مقايسه ۶۹۴

 . ۱۳۶۸تهران، 

 / و. تريگوبو. راهنماي نقشه رويشي ايران ۶۹۵

 . ۱۳۷۹تهران: نشر ادبستان،  -/ عليرضا جباريه.رايانه کار ۶۹۶

 . ۱۳۴۶تهران: دانشگاه تهران،  -/ سيروس زرعيان.مودال سنگهاي آذرينرده بندي  ۶۹۷

 . ۱۳۸۴تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ داگالس دبليو. لوويس.شناسي تحليلي رسوب ۶۹۸

 تهران: دانشگاه تهران.  -/ احمد معتمد.رسوب شناسي و محيطهاي رسوبي ۶۹۹

 . ۱۳۷۰وزش انقالب اسالمي، تهران: آم -/ عليرضا رضايي.ها روبوت ۷۰۰

 . ۱۳۲۶تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  -/ پريمن.روش تجزيه ۷۰۱

تهران: مصور،  -/ لقاهللا فنائيان.روش تحقيق و رساله راهنماي دانشجويان دانشگاهها ۷۰۲

۱۳۵۱ . 

  .۱۳۶۰تهران: مرتضي حسينيان،  -/ مرتضي حسينيان.روش عملي تصفيه فاضالب ۷۰۳

 . ۱۳۶۳تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ جورج آرفکن.روشهاي رياضي در فيزيک ۷۰۴

 . ۱۳۶۳تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ جورج آرفکن.روشهاي رياضي در فيزيک ۷۰۵

 . ۱۳۶۷انتشارات بعثت،  -/ مهدي فرشاد.رياضيات عالي مهندسي ۷۰۶

 . ۱۳۹۰ن: پارياب، تهرا -/ ايساک مارون.رياضيات عمومي ۷۰۷

تهران: عضو هئيت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران،  -/ خليل پارياب.رياضيات عمومي ۷۰۸

۱۳۸۳ . 

 . ۱۳۶۶مترجم خليل پارياب،  -/ خليل پارياب.رياضيات عمومي ۷۰۹

 . ۱۳۷۷يزد: دانشگاه يزد،  -/ محمد حسن فاروقي.رياضيات گسسته ۷۱۰

 . ۱۳۶۳تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ عبدهللا شيدفر.پيشرفته رياضيات مهندسي ۷۱۱

 . ۱۳۶۹تهران: دانشگاه پيام نور،  -/ ليدا فرخو.۱رياضي عمومي  ۷۱۲

 . ۱۳۷۷تهران: دانشگاه علم و صنعت،  -/ هايک قولتوقچيان.۱رياضي فيزيک  ۷۱۳

 . ۱۳۷۷نعت، تهران: علم و ص -/ هايک قولتوقچيان.۱رياضي فيزيک  ۷۱۴

 . ۱۳۷۲موسسه تحقيقاتي انتشارات نور،  -/ مسعود نيکوکار.رياضييات پايه ۷۱۵

 . ۱۳۵۶تهران: دامشگاه تهران،  -/ امير ارجمند.رياضييات در الکترونيک ۷۱۶

 . ۱۳۶۷انتشارات بعثت،  -/ مهدي فرشاد.رياضييات عالي مهندسي ۷۱۷

/ ايرج همرا با سواالت کنکور کارشناسي ارشد( 2يريت )رياضييات و کاربرد آن در مد ۷۱۸

 . ۱۳۷۹تهران: نشر هواي تازه،  -ابراهيمي.

 ۱۳۷۰تهران: انتشارات انديشمند،  -رضا حسنوي.زبان برنامه نويسي  ۷۱۹
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 ۱۳۸۰مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد،  -حامد رضا طارقيان.زبان برنامه نويسي  ۷۲۰

 -/ شمس الدين مجابي.هاي مقاوم در مقابل آن ه بررسي پديده طبيعي و محاسبه سازهزلزل ۷۲۱

 . ۱۳۶۵تهران: جهاد دانشگاهي، 

 . ۱۳۶۶تهران: دانشگاه اميرکبير،  -/ کوروش اميري گروسي.زمان در زمين شناسي ۷۲۲

 . ۱۳۶۹صنعت فوالد،  -/ حسن مدني.زمين آمار ۷۲۳

 . ۱۳۵۷ -/ کريم يوسفي.ندسينزمين شناسي براي مه ۷۲۴

 . ۱۳۶۷تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -پور. هللا علي / کرامتزمين شناسي ذخاير معدني ۷۲۵

 . ۱۳۵۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ اسد ايران پناه.زمين شناسي ساختماني تکتونيک ۷۲۶

 . ۱۳۶۷انشگاهي، تهران: جهاد د -/ حسن مدني.زمين شناسي ساختماني و تکتونيک ۷۲۷

 . ۱۳۵۵تهران: دانشگاه صنعتي اميرکبير،  -/ سيروس شفيقي.زمين شناسي عمومي ۷۲۸

 . ۱۳۶۷خراسان: انتشارات خراسان،  -/ مهدي نجفي.زمين شناسي عمومي ۷۲۹

 . ۱۳۶۸شيراز: دانشگاه شيراز،  -/ فريد مر.زمين شناسي فيزيکي ۷۳۰

/ اسکارن پتانسيل مواد معدني در منطقه کوه گبري رفسنجانزمين شناسي، کاني سازي  ۷۳۱

 . ۱۳۶۶کرمان: دانشگاه شهيد باهنر کرمان،  -عليجان آفتابي.

اداره آمار اطالعات فني اکتشاف و  -/ کريلف.زمين شناسي و منابع نفت و گاز درياي خزر ۷۳۲

 . ۱۳۶۸توليد وزارت نفت، 

 . ۱۳۷۴تهران: انتشارات رشد،  -سون./ ريتا ل اتکينزمينه روانشناسي ۷۳۳

 . ۱۳۶۹تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -.شناسي عمومي زيست ۷۳۴

 . ۱۳۷۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ مجيد مخدوم.زيستن در محيط زيست ۷۳۵

جهاد  -/ اسمعيل ذوقي.زئونوزها و بيماريهاي قابل انتقال مشترک انسان و حيوانات ۷۳۶

 . ۱۳۶۸دانشگاهي، 

 . ۱۳۸۵تهران: مکز نشر دانشگاهي،  -/ توماس آر.ژنتيک ۷۳۷

 . ۱۳۶۸تهران: جهاد دانشگاهي،  -/ مهرداد اسفندياري.ژئوشيمي ۷۳۸

 . ۱۳۶۸تهران: دانشگاه تهران،  -/ حسين زمرديان.ژئوفيزيک کاربردي ۷۳۹

 . ۱۳۶۷ تهران: دانشگاه تهران، -/ حسن احمدي.ژئومرفولوژي کاربردي ۷۴۰

 . ۱۳۵۲تهران: دهخدا،  -/ ژان باريول.ساختمان مولکولها ۷۴۱

 . ۱۳۵۲تهران: کتابفروشي دهخدا،  -/ ژان باريول.ساختمان مولکولها ۷۴۲

 . ۱۳۴۸تهران: ميدان ژاله،  -/ مرتضي شهبازي.ساختمان و طرز کار ترانزيستور ۷۴۳

  .۱۳۳۶تهران،  -/ اسکار وايلد.سالومه ۷۴۴

 . ۱۳۵۴انتشارات توس،  -/ نيما يوشيج.اي در زمين ستاره ۷۴۵

 . ۱۳۶۷شرکت ملي سرب و روي ايران،  -.سرب از معدن تا مصرف ۷۴۶

 . ۱۳۶۶تهران: پژوهش،  -/ محمد مهدي سلطان بيگي.سرگرميهاي فيزيک ۷۴۷

 . ۱۳۸۵ه تهران، تهران: دانشگا -/ قاسم صافي.سفرنامه سند کراچي تا شهر خاموشان ۷۴۸

 -/ تأليف و گردآوري امير کالنتري.هاي ميکروسکپي زاگرس اي و رخساره چينه سنگ ۷۴۹

 . ۱۳۷۱تهران: شرکت ملي نفت ايران، روابط عمومي، 

 . ۱۳۶۲تهران: دانشگاه تهران،  -/ فريدون سرابي.شناسي سنگ ۷۵۰

 -/ تأليف موريس اي. تاکر.سوبياي بر منشاء سنگهاي ر شناسي رسوبي : مقدمه سنگ ۷۵۱

 . ۱۳۷۳مشهد: جهاد دانشگاهي دانشگاه مشهد، 

 . ۱۳۶۶مشهد: آستان قدس رضوي،  -/ محمد حسين آدابي.سنگهاي رسوبي ۷۵۲

انتشارات  -/ هادي عربشاهي.سواالت آزمون کارشناسي ارشد فيزيک جديد مکانيک کوانتوم ۷۵۳

 . ۱۳۷۳گام الکتترونيک، 

 -/ حسين مزداراني.تحول روشهاي تصوير نگاري پزشکي از  رونتگن تا امروز سير ۷۵۴

 . ۱۳۷۰تهران: دانشگاه تربيت مدرس، 

 . ۱۳۸۸قم: فکرآوران،  -/ حسين هاشم نژاد.سيري در انديشه اسالمي ۷۵۵

تهران: موسسه انتشارات  -/ هاشم محلوجي.پيشامد -شبيه سازي سيستمهاي گسسته  ۷۵۶

 . ۱۳۸۸صنعتي شريف، دانشگاه 
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 . ۱۳۵۸تهران: دانشگاه تهران،  -/ احمد معتمد.شمه اي زمين شناسي البرز ۷۵۷

تهران: دانشگاه تهران،  -/ محمدرضا غفوري.هاي معدني ايران شناخت آب معدني و چشمه ۷۵۸

۱۳۶۶ . 

 . ۱۳۶۵تهران: دانشگاه تهران،  -/ خسرو خسروتهراني.هاي رسوبي شناخت رخساره ۷۵۹

 . ۱۳۶۰تهران: مرتضي حسينيان،  -/ مرتضي حسينيان.شناسائي فاضالب ۷۶۰

 . ۱۳۷۰تهران: دانشگاه علم و صنعت،  -/ عباس طائب.شناسايي مواد به کمک اشعه ايکس ۷۶۱

 . ۱۳۵۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ عطاهلل دانش راد.شيمي آلي نو ۷۶۲

 تهران: دانشگاه تهران.  -عبدده./ يحيي شيمي براي دانشگاه ۷۶۳

 . ۱۳۷۱تهران: انتشارات فاطمي،  -/ فروغ فرجود.شيمي پايه ۷۶۴

 . ۱۳۶۳تهران: نشردانشگاهي،  -/ جواد عزيزيان.شيمي راديکال آزاد ۷۶۵

 . ۱۳۷۴تهران: انتشارات بدر،  -/ اتکينز.شيمي عمومي ۷۶۶

 . ۱۳۴۵ان: دانشگاه تهران، تهر -/ فضل هللا شيرواني.شيمي عمومي ۷۶۷

 . ۱۳۶۴تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ قاسم خدادادي.شيمي فيزيک ۷۶۸

 . ۱۳۵۰تهران: دانشگاه تهران،  -/ عسگر هورفر.شيمي فيزيک آناليتيک ۷۶۹

 . ۱۳۶۳تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ فرد باسولو.شيمي کوئورديناسيون ۷۷۰

 . ۱۳۶۹تهران: موسسه انتشارات اميرکبير،  -رک متکالف./ کالشيمي مدرن ۷۷۱

 . ۱۳۶۸تهران: دانشگاه تهران،  -/ کاتن.شيمي معدني ۷۷۲

 . ۱۳۶۴تهران: دانشگاه تهران،  -/ منصور عابديني.شيمي معدني ۷۷۳

 . ۱۳۶۲تهران: جهاد دانشگاهي،  -/ حسين آقابزرگ.شيمي معدني پيشرفته ۷۷۴

 . ۱۳۴۴تهران: دانشگاه تهران،  -/ فضل هللا شيرواني.دني نافلزاتشيمي مع ۷۷۵

 . ۱۳۶۶تهران: فاطمي،  -/ منصور عابديني.شيمي نافلزات ۷۷۶

تهران: مرتضي حسينيان،  -/ مرتضي حسينيان.ضائم کتاب: روش عملي تصفيه فاضالب ۷۷۷

۱۳۶۲ . 

 . ۱۳۵۷تهران: دانشگاه تهران،  -اچکي./ فليکس ماخها بر اساس ژئوشيمي طبقه بندي کاني ۷۷۸

 . ۱۳۷۳مشهد: درخشش،  -زاده شهري. / حسين مهديبندي مودال سنگهاي آذرين طبقه ۷۷۹

 . ۱۳۸۳تهران: ناقوس،  -.طراحي ديجيتال )مدار منطقي( ۷۸۰

 . ۱۳۴۷مشهد: انتشارات خراسان،  -/ قدرت سپيدنام.طراحي ديجيتال )مدار منطقي( ۷۸۱

 تهران: دانش و فن.  -/ هوشنگ صمدي.طراحي و ساخت مدارهاي الکترونيکي ۷۸۲

 . ۱۳۴۷مشهد: انتشارات خراسان،  -/ قدرت سپيدنام.طرلحي ديجيتال )مدار منطقي( ۷۸۳

 . ۱۳۷۸تهران: دانشگاه تربيت معلم،  -/ جي . ام هوالس.طيف سنجي مدرن ۷۸۴

 . ۱۳۶۶ان: مرکز نشر دانشگاهي، تهر -پي. / رضا فرزانعقرب شناخت ۷۸۵

 تهران: انجمن دوستداران کتاب.  -الدين سهروردي. / شهابعقل سرخ ۷۸۶

 . ۱۳۷۱تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ بارکر روي.اي علوم پايه در پزشکي هسته ۷۸۷

 سازمان هواشناسي کشور.  -/ اردشير فرهنگ.علوم زمين ۷۸۸

 . ۱۳۸۴تهران: سخن،  -فتوحي.  / محمودفارسي عمومي ۷۸۹

 . ۱۳۷۹تهران: جامي،  -/ ابراهيم قيصري.فارسي عمومي ۷۹۰

 . ۱۳۶۸انتشارات ميقات،  -/ آندره گات.فارموکولوژي پزشکي ۷۹۱

 . ۱۳۸۳تهران: انتشارات اميرکبير،  -.فارسي -فرهنگ جامع مهندسي آلماني  ۷۹۲

 . ۱۳۶۹تهران: اطلس،  -./ رضا آقاپور مقدمفرهنگ عناصر ۷۹۳

فرهنگ جامع،  -/ مسعود هاشمي.فارسي -فرهنگ کشاورزي و منابع طبيعي انگليس  ۷۹۴

۱۳۷۳ . 

 . ۱۳۸۳تهران: دانشگاه تهران،  -/ نورهللا کسائي.فرهنگ نهادهاي آموزشي ايران ۷۹۵

  تهران: موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع. -/ احمد قهرمان.فلور ايران ۷۹۶

/ اشرف السادات هاي فارسي موجود در کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران فهرست نقشه ۷۹۷

 . ۱۳۷۱تهران: کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران،  -بزرگي.

 . ۱۳۶۳تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ ديويد هاليدي.فيزيک ۷۹۸



 -پرديس علوم  -مرکز: دانشگاه تهران پايگاه: کتابهاي فارسي

کتابخانه ۹۷۱تعداد: بدون شماره ثبت ---نام فايل:اهدايي 
aaaa 

25صفحه: 
aaaa 

 وضعيت نشر -پديدآور  -عنوان  شماره کنگره رکورد

 . ۱۳۷۱تهران: انتشارات جزيل،  -/ الوين هالپرن.فيزيک ۷۹۹

 . ۱۳۶۳تهران: مزکز نشر دانشگاهي،  -/ ديويد هاليدي.فيزيک ۸۰۰

 . ۱۳۶۹تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ مهدي گلشني.فيزيک ۸۰۱

 . ۱۳۶۵تهران: دفتر تحقيقات و برنامه ريزي درسي،  -/ محمد تقي توسلي.3فيزيک  ۸۰۲

 ن. تهران: دانشگاه تهرا -/ راسل وهر.فيزيک اتم ۸۰۳

 . ۱۳۶۷جهاد دانشگاهي،  -پور. / مهناز جعفريفيزيک براي پرتونگارها ۸۰۴

شرکت سهامي طبع و نشر کتابهاي درسي  -/ باروخ بروخيم.فيزيک براي سال ششم طبيعي ۸۰۵

 . ۱۳۴۹ايران، 

 . ۱۳۷۰تهران: مبتکران،  -/ محمود بهار.فيزيک براي علوم زيستي ۸۰۶

 . ۱۳۶۹تهران: دانشگاه تهران،  -/ فريدون نجم آبادي.راديولوژيفيزيک تشعشع و  ۸۰۷

 . ۱۳۷۰تهران: دانشگاه تهران،  -/ هلموت کهنک.فيزيک خاک ۸۰۸

 . ۱۳۵۳تهران: داشگاه علم و صنعت،  -هللا فروتن. / فضلفيزيک دانشگاهي ۸۰۹

 . ۱۳۷۱، تهران: نشر علوم دانشگاهي -هللا فروتن. / فضلفيزيک دانشگاهي ۸۱۰

 . ۱۳۷۲تهران: نشر علوم دانشگاهي،  -.فيزيک دانشگاهي ۸۱۱

 تهران: هنرسراي عالي.  -/ فضل هللا فروتن.2فيزيک دانشگاهي  ۸۱۲

 . ۱۳۶۱تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -.فيزيک عمومي ۸۱۳

 . ۱۳۶۱تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ لطيف کاشيگر.فيزيک عمومي ۸۱۴

 . ۱۳۳۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ روشن.فيزيک عمومي ترموديناميک ۸۱۵

تهران: دانشگاه تهران،  -/ روشن.فيزيک عمومي کارهاي آزمايشگاه و مسائل ترموديناميک ۸۱۶

۱۳۴۲ . 

 . ۱۳۶۴جهاد دانشگاهي،  -/ جميل آرايايي.فيزيک کوانتومي ۸۱۷

 : مرکز نشر دانشگاهي. تهران -/ ناصر نفري.فيزيک کوانتومي ۸۱۸

 . ۱۳۷۲تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ جميل آريايي.۱و  2فيزيک کوانتومي  ۸۱۹

 . ۱۳۶۶ -/ جواد مددي.فيزيک ليزر ۸۲۰

 . ۱۳۶۲تهران: دانشگاه اميرکبير،  -چيان. / يوسف قاليچهفيزيک مدرن ۸۲۱

 . ۱۳۶۱روغ، تهران: انتشارات ف -/ بهروز راد.فيزيک معاصر ۸۲۲

 . ۱۳۷۱سازمان سنجش آموزش کشور،  -/ شيوايي، مهدي.مکانيک -فيزيک  ۸۲۳

 . ۱۳۸۲نهران: آزاده،  -/ سعيد آرا.فيزيک مکانيک کوانتومي ۸۲۴

 . ۱۳۶۵تهران: انتشارات شرکت سهامي چهر،  -/ فرخ شادان.فيزيولوژي پزشکي ۸۲۵

تهران: جهاد دانشگاهي،  -/ عليرضا خسروي.هاي علمي( قارچ شناسي پزشکي )روش ۸۲۶

۱۳۷۰ . 

نشر  -/ عبدالحميد رجائي.کاربرد ژئومورفولوژي در آمايش سرزمين و مديريت محيط ۸۲۷

 . ۱۳۶۴قومس، 

 . ۱۳۶۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ محمد هادي خورگامي.کاربرد طيف سنجي در شيمي آلي ۸۲۸

 . ۱۳۶۷تبريز: نيما،  -/ نظام الدين دانشور.يکاربرد نظريه گروها در شيم ۸۲۹

 . ۱۳۶۷تبريز: نيما،  -/ نظام الدين دانشور.ها در شيمي کاربرد نظريه گروه ۸۳۰

تهران: مولف،  -/ بيژن رادمهر.اي دستگاه تنفس پستانداران اهلي کالبدشناسي مقايسه ۸۳۱

۱۳۶۸ . 

 . ۱۳۵۴ -پرويز کرماني. /کامپيوتر و برنامه نويسي به زبان فرترن ۸۳۲

 . ۱۳۶۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ عبدالحسين فرقاني.کاني شناسي ۸۳۳

 . ۱۳۷۲تهران: دانشگاه پيام نور،  -/ مهين محمدي.کاني شناسي غيرسيليکاتها ۸۳۴

 ۱۳۷۱کانون نشر علوم،  -مجيد سماوي. 6.۰کتاب آموزشي  ۸۳۵

سازمان  -/ نسرين معظمي.ون قارچها و باکتريهاي صنعتي و عفوني ايرانکلکسي ۸۳۶

 . ۱۳۶۸پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، 

کنترل جمعيت و تنظيم خانواده براي کليه دانشجويان دانشگاههاي سراسر کشور بر اساس  ۸۳۷

 -/ تاليف سوسن تحويلداري.ريزي هاي مصوب شوراي عالي برنامه آخرين سرفصل
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 . ۱۳۸۶ان: پيوند مهر، تهر

 . ۱۳۶۵سازمان تبليغات اسالمي،  -/ رضا رهگذر.گاهنامه داستان ۸۳۸

اي از آثار درويش رضا منظمي به صورت پارتيتورر براي آنسامبل سنتي به همراه  گزيده ۸۳۹

 . ۱۳۸۴تهران: دانشگاه تهران،  -/ درويش رضا منظمي.اشعار

 . ۱۳۶۹تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ منومچهر وصال.ادهايي از نظريه اعد گزيده ۸۴۰

 . ۱۳۸۳تهران: دانشگاه تهران،  -/ ناصر کاتوزيان.گوياتر از گفتارها ۸۴۱

 ارشاد.  -/ علي شريعتي.ما و اقبال ۸۴۲

 . ۱۳۵۹ -زاده. / علي اکبر عالممباحثي در جبر ۸۴۳

 / هراشتاين. مباحثي در جبر ۸۴۴

 . ۱۳۷۰تهران: مبتکران،  -/ حسين سيدموسوي.ي در رياضيات جديدمباحث ۸۴۵

 . ۱۳۵۰تهران: اميرکبير،  -/ مهدي برکشلي.مباني اکوستيک ۸۴۶

تهران: موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي،  -/ بروس ياردلي.مباني پترولوژي دگرکوني ۸۴۷

۱۳۷۲ . 

 زن. راي -/ عبدالحسين نيک گهر.مباني جامعه شناسي ۸۴۸

 . ۱۳۸۲تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ ژرار بينيو.شناسي مباني ريز ديرينه ۸۴۹

 . ۱۳۶۹تهران: دانشگاه تهران،  -/ فرامرز پورمعتمد.مباني زمين شناسي ۸۵۰

 . ۱۳۶۸تهران: انتشارات خوارزمي،  -/ عبدالکريم قريب.مباني زمين شناسي ۸۵۱

 . ۱۳۷۲تهران: مدرسه،  -رد جي. تاربوک./ ادوامباني زمين شناسي ۸۵۲

 . ۱۳۶۶تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -پور. / عبدالمجيد يعقوبمباني زمين شناسي اقتصادي ۸۵۳

 . ۱۳۶۸تهران: نشر دانشگاهي،  -زاده. / جمشيد حسنمباني زمين شناسي جديد ۸۵۴

 . ۱۳۶۵ تهران: دانشگاه تهران، -/ مهدي شفائي.مباني ژئوشيمي ۸۵۵

 . ۱۳۶۳تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ منصور عابديني.مباني شيمي معدني ۸۵۶

 . ۱۳۶۳تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -.مباني عقيدتي اسالمي ۸۵۷

 . ۱۳۸۳تهران: کوهسار،  -/ مهدي تقوي.مباني علم اقتصاد ۸۵۸

تهران: مرکز  -تأليف مجيد همراه./ ترجمه و برداري هوايي( مباني فتوگرامتري )نقشه ۸۵۹

 . ۱۳۷۳فرهنگي نشر گستر، 

 . ۱۳۸۸تهران: مبتکران،  -/ ديويد هاليدي.مباني فيزيک ۸۶۰

 تهران: مرکز نشر دانشگاهي.  -/ محمدتقي توسلي.مباني فيزيک ۸۶۱

 . ۱۳۷۰تهران: مدرسه،  -/ رابرت استولبرگ.مباني فيزيک و مرزهاي نو ۸۶۲

 . ۱۳۶۷مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد،  -/ محمد فرهاد رحيمي.اي ي فيزيک هستهمبان ۸۶۳

 . ۱۳۵۳تهران: دانشگاه تهران،  -/ عبدالحميد اردالن.اي مباني فيزيک هسته ۸۶۴

 . ۱۳۷۰مشهد: کتابستان،  -نژاد. / سعيد جواديمباني گرافيک کامپيوتري ۸۶۵

مشهد: کتاب مرو،  -/ تاليف محمد مختاري.علوم زمين نگاري و کاربرد آن در مباني لرزه ۸۶۶

۱۳۷۸ . 

 . ۱۳۶۸تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ علي کافي.مباني مهندسي برق ۸۶۷

 . ۱۳۶۸تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ جان ريتس.مباني نظريه الکترومغناطيس ۸۶۸

 مرکز نشر دانشگاهي. تهران:  -/ جالل صميمي.مباني نظريه الکترومغناطيس ۸۶۹

 . ۱۳۷۹تهران: آراکس،  -لو. / مرتضي امينمباني نظزيه الکترومغناطيس ريتس و ميلفورد ۸۷۰

 . ۱۳۶۱تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ هاليدي.مباني نور و فيزيک نوين ۸۷۱

  .۱۳۶۹تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ ديويد هاليدي.مباني نور و فيزيک نوين ۸۷۲

 . ۱۳۷۷تهران: انتشارات مبتکران،  -/ جاکوب ميلمن.مباني و کاربردهاي الکترونيک ۸۷۳

تهران: دانشگاه  -/ عباس صاحبقدم لطفي.متابوليسم سرب و مسموميتهاي ناشي از آن ۸۷۴

 . ۱۳۶۷تربيت مدرس، 

 . ۱۳۶۱ي، تهران: مرکز نشر دانشگاه -/ امير خسروي.متغيرهاي مختلط و کاربرد آنها ۸۷۵

 . ۱۳۶۲انتشارات نيلوفر،  -/ علي شريعتي.علي )ع( 2۶مجموعه آثار  ۸۷۶

تهران: مبتکران،  -/ بابک صالحيان.مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي مفاهيم مکانيک ۸۷۷
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۱۳۷۹ . 

 . ۱۳۷۵تهران: دوران،  -/ وحيد ناصحي فر.هاي رياضييات کارشناسي ارشد مجموعه تست ۸۷۸

 . ۱۳۷۲وزارت فرهنگ و آموزش عالي،  -.مجموعه قوانين آموزش عالي ۸۷۹

تهران:  -/ محمود عباسي.مجموعه مقاالت همايش ملي حقوق و اخالق در زيست فناوري ۸۸۰

 . ۱۳۹۱حقوقي سينا،  -موسسه فرهنگي 

 . ۱۳۸۹تهران: علم عمران،  -/ حسن باجي.هاي ساختماني محاسبات پروژه ۸۸۱

 . ۱۳۸۶مشهد: رواق مهر،  -/ اصغر کرايه چيان.حاسبات عدديم ۸۸۲

قم: مرکز انتشارات دفتر  -/ ذبيح اللله صفا.مختصري در تاريخ تحول نظم و نثر پارسي ۸۸۳

 . ۱۳۶۳تبليغات اسالمي حوزه علميه قم، 

 . ۱۳۷۶سيمرغ،  -/ جان گري.مردان مريخي زنان ونوسي راهنماي روابط زناشويي ۸۸۴

 . ۱۳۶۷تهران: جهاد دانشگاهي،  -الدين بالغي. / مصباحمروري بر بيوشيمي )هارپر( ۸۸۵

هاي يکساله در ايران و  مروري بر تحقيقات انجام شده و در حال اچجرا در رابطه با يونجه ۸۸۶

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع،  -/ عباسعلي سندگل.تدوين برنامه کار براي آينده

۱۳۷۳ . 

 تهران: انتشارات آزاده.  -/ قاسم اسکويي.مروري بر مسايل مکانيک ۸۸۷

 . ۱۳۶۸تهران: انتشارات فاطمي،  -/ احمد ميکائيلي.مسائل شيمي عمومي ۸۸۸

 . ۱۳۶۴تهران: انتشارات اميرکبير،  -.مسائل مسابقات رياضي با حل ۸۸۹

 . ۱۳۷۰اه پيام نور، دانشگ -/ سعيد فاريابي.معادالت ديفرانسل رشته رياضي ۸۹۰

 . ۱۳۶۳نور،  -/ بيژن شمس.معادالت ديفرانسيل معمولي ۸۹۱

اصفهان: نشر شيخ بهائي،  -/ علي اکبر بابايي.معادالت ديفرانسيل مقدماتي مقدار مرزي ۸۹۲

۱۳۸۷ . 

 . ۱۳۸۵تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ علي اکبر بابائي.معادالت ديفرانسيل و کاربرد آنها ۸۹۳

 . ۱۳۸۷قم: دفتر معارف،  -/ محمد سعيدي مهر.معارف اسالمي ۸۹۴

 . ۱۳۸۸قم: معارف،  -/ محمد سعيدي مهر.۱معارف اسالمي  ۸۹۵

 . ۱۳۸۹قم: نشر معارف،  -/ محمد سعيدي مهر.۱معارف اسالمي  ۸۹۶

 . ۱۳۸۶ت جلوه، تهران: انتشارا -/ محمد تقي روحاني.ها مفاهيم بنيادي پايگاه داده ۸۹۷

 . ۱۳۶۷آستان قدس رضوي،  -/ آرتور بايزر.مفاهيم فيزيک نوين ۸۹۸

 . ۱۳۶۴اصفهان: جهاد دانشگاهي،  -/ م. وفائيان.مقاومت و گسيختگي خاک ۸۹۹

 . ۱۳۷۲ -/ منوچهر محسني.مقدمات چامعه شناسي ۹۰۰

تهران: مرکز نشر  -ضا سلطانپور./ محمدرمقدمات معادالت ديفرانسيل و مسائل مقدار مرزي ۹۰۱

 . ۱۳۶۶دانشگاهي، 

اي بر اصول پالينولوژي و پالئوپالينولوژي طبقات رسوبي پالئوزوئيک، مزوزوئيک  مقدمه ۹۰۲

تهران: روابط  -سيوکي. / تأليف محمد قويدلو کاربرد آن در اکتشاف نفت و گاز و ذغال

 . ۱۳۷۱عمومي شرکت ملي نفت ايران، 

 . ۱۳۸۸مشهد: نشر درخشش،  -/ تامس اچ. کرمن.ها اي بر الگوريتم مقدمه ۹۰۳

 . ۱۳۷۱اصفهان: دانشگاه اصفان،  -/ ايرج نوربهشت.اي بر بلورشناسي مقدمه ۹۰۴

تهران: انمتشار،  -پ. -/ ناصر کاتوزيان.مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران ۹۰۵

۱۳۷۴ . 

 . ۱۳۷۱تهران: موسسه انتشارات دانشگاه صنعتي شريف،  -ن./ کيث ر سايمومکانيک ۹۰۶

 . ۱۳۶۰تهران: دانشگاه تهران،  -/ صمد فرخي.مکانيک برکلي ۹۰۷

 . ۱۳۴۲تهران: دانشگاه تهران،  -/ کمال الدين جناب.مکانيک فيزيک ۹۰۸

 . ۱۳۶۸تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ جالل الدين پاشايي راد.مکانيک کوانتومي ۹۰۹

تهران: انتشارات  -/ بهمن بهلولي.منابع نفت و سياست در خليح فارس و حوضه خزر ۹۱۰

 . ۱۳۸۷نورعلم، 

 . ۱۳۷۱شيراز: دانشگاه شيراز،  -/ فريد مر.مواد زمين ۹۱۱

 . ۱۳۶۵شيراز: دانشگاه شيراز،  -/ فريد مر.مواد سازنده زمين ۹۱۲
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 . ۱۳۶۷همدان: دانشگاه بوعلي سينا،  -لدين نظريان.ا / نظاممواد معدني: کاربرد ۹۱۳

 . ۱۳۶۷تهران: فاطمي،  -/ بهرام معلمي.هاي ارتعاشي موج و پديده ۹۱۴

 . ۱۳۸۲تهران: دانشگاه تهران،  -/ قاسم قاضي.مورد پژوهي در مشاوره و روان درماني ۹۱۵

 . ۱۳۶۱پايژه،  -/ عبدالرحيم کيا.مهندسي فاضالب ۹۱۶

 . ۱۳۵۹دفتر نشر فرهنگ اسالمي،  -/ محمدرضا حکيمي.مير حامد حسين ۹۱۷

 . ۱۳۶۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ کلود آلگر.ناآراميهاي زمين ۹۱۸

 . ۱۳۷۵تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ و. م. اسمارت.نجوم کروي ۹۱۹

 . ۱۳۶۷انشگاهي، تهران: مرکز نشر د -/ جان ب فرالي.نخستين درس در جبر مجرد ۹۲۰

 . ۱۳۶۵تهران: دانشگاه تهران،  -/ نوروز ايزددوستدار.نظريه اساسي احتمال ۹۲۱

 . ۱۳۶۲تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ پ. ر هالموس.ها نظريه طبيعي مجموعه ۹۲۲

  .۱۳۶۸تهران: مرکز  نشر دانشگاهي،  -/ عميد رسوليان.ها و کاربردهاي آن نظريه مجموعه ۹۲۳

 . ۱۳۸۸تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ شووينگ تي.نظريه محموعها و کاربردهاي آن ۹۲۴

 پرواز.  -/ الندائو رومر.نظريه نسبيت چيست؟ ۹۲۵

 . ۱۳۷۵تهران: دانشگاه تربيت مدرس،  -/ احمد ساعتچي.نفوذ در جامدات ۹۲۶

 . ۱۳۶۴لفقاري، تهران: محمود ذوا -/ محمود ذوالفقاري.برداري نقشه ۹۲۷

کميسيون ملي يونسکو در ايران،  -/ ابوالحسن رده.هاي زمين شناسي ساختماني نقشه ۹۲۸

۱۳۶۸ . 

 . ۱۳۸۰تهران: شکوفه،  -/ محمد تقي عباسي.نگرشي نو در تحليل انقالب اسالمي ۹۲۹

 . ۱۳۷۵تهران: جامي،  -نژاد. / رضا انزابينواخوان بزم صاحبدالن ۹۳۰

 . ۱۳۶۷تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -/ يوجين هشت.ور شناختن ۹۳۱

 . ۱۳۵۹تهران: دانشگاه تربيت معلم،  -/ پروين بيات مختاري.نور موجي ۹۳۲

تهران: دانشگاه  -/ ابراهيم ديباجي.هاي مکتوب آن در دانشگاه تهران نهج البالغه و ميراث ۹۳۳

 . ۱۳۸۴تهران، 

 . ۱۳۶۱تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -اميني./ محمد واژگان فيزيک ۹۳۴

 . ۱۳۶۱تهران: مرکز نشر دانشگاهي،  -.فارسي -نامه فيزيک انگليسي  واژه ۹۳۵

 . ۱۳۶۸تهران: انتشارات کلمه،  -/ مرتضي خلخالي.واکنشهاي شيميايي ۹۳۶

 . ۱۳۵۳تهران: دانشگاه تهران،  -/ قاسم خدادادي.واالنس و ساختمان مولکولي ۹۳۷

 . ۱۳۷۸تهران: مبتکران،  -/ محمود نصيري.هندسه تحليلي و جبر خطي ۹۳۸

 . ۱۳۶۸تهران: دانشگاه تهران،  -/ اسدهللا کارشناس.ها هندسه خمها و رويه ۹۳۹

 . ۱۳۶۸تهران: دانشگاه تهران،  -/ اسدهللا کارشناس.ها هندسه خمها و رويه ۹۴۰

 محمدرضا سلطانپور.  /هندسه ديفرانسيل مقدماتي ۹۴۱

 تهران: داشگاه صنعتي شريف.  -/ شهشهاني.هندسه منيفلد ۹۴۲

شرکت سهامي طبع و نشر کتابهاي درسي  -/ باقر هيوي.هيئت براي سال پنجم رياضي ۹۴۳

 . ۱۳۴۹ايران، 

مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد،  -/ بهرام طوسي.هنر نوشتن و مهارتهاي مقاله نويسي ۹۴۴

۱۳۶۹.  

 . ۱۳۷۰تهران: مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن،  -/ محمدعلي ميرمحمدي.ماسه استاندارد ۹۴۵

 . ۱۳۷۶تهران: دانش و فن،  -/ سياوش کباري.مصالح شناسي ۹۴۶

 . ۱۳۶۳تهران: سپهر،  -/ محمود بهزاد.زمين در خطر است ۹۴۷

 . ۱۳۶۹ان: باستان، تهر -/ علي اکبر قاري نيت.تئ.ري و عملي متالورژي ۹۴۸

 . ۱۳۶۷اهواز: دانشگاه شهيد چمران،  -/ ارسالن مظاهري.کليات خاکشناسي ۹۴۹

 . ۱۳۶۲تهران: دانش و فن،  -/ حسن رحيمي.دستورالعمل آزمايشهاي طرح مخلوط آسفالت ۹۵۰

 . ۱۳۶۷اصفهان،  -/ محمد حسين فتحي.مباني علم مواد در دندانپزشکي ۹۵۱

تهران: انتشارات واحد فوق برنامه بخش  -/ ماري ال. جانوور.ت يک بخش راديولوژيمديري ۹۵۲

 فرهنگي. 

 . ۱۳۶۷تهران: دانشگاه تهران،  -/ غالمحسين رهبري.راديولوژي دهان، فک و صورت ۹۵۳
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 وضعيت نشر -پديدآور  -عنوان  شماره کنگره رکورد

 . ۱۳۶۸تهران: مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن،  -/ الف. م. نوبل.سيمان پرتلند ۹۵۴

 . ۱۳۶۷تهران: علم و صنعت،  -/ علي اکبر رمضانپور.بتن تکنولوژي ۹۵۵

/ مرکز تحقيقات ساختمان مجموعه مقاالت سمينار بين الملي کاربرد ميکرو سيليس در بتن ۹۵۶

 . ۱۳۷۶تهران: مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن،  -و مسکن.

 . ۱۳۶۹تبريز: دانشگاه تبريز،  -/ صمد ديلمقاني.تکنولوژي بتن ۹۵۷

 . ۱۳۷۴تهران: مرکز تحقيقات سيمان دانشگاه علم و صنعت ايران،  -/ عباس طائب.سيمان ۹۵۸

 . ۱۳۷۰گوتنبرگ،  -/ ميرمحمد عباسيان.مباني شيمي فيزيک ۹۵۹

 . ۱۳۶۸تهران: دانشگاه علو و صنعت،  -.مجموعه مقاالت سمينار تحقيق و توسعه ۹۶۰

 . ۱۳۷۲تهران: دفتر تحقيقات صنعتي،  -.گزارش دستاوردهاي تحقيق صنعتي ۹۶۱

 . ۱۳۶۶مازندران: دانشگاه آزاد اسالمي،  -/ فريدون اشرفي.متالوژي ساختار ۹۶۲

تهران: شرکت سهامي شيشه،  -/ ابوالقاسم امامي.ديرگدازهاي مصرفي در صنايع شيشه ۹۶۳

۱۳۷۱ . 

تهران: دانشگاه صنعتي  -وژي./ گروه مهندسي متالکاربرد -خواص -ديرگدازها: انواع ۹۶۴

 . ۱۳۶۲شريف، 

 . ۱۳۶۹تهران: دانش پژوه،  -/ اميرحسين سجاديه.بيماريهاي دستگاه گوارش ۹۶۵

 . ۱۳۷۶تهران،  -/ مجله علوم و تکنولوژي پليمر.سمينار بين الملي علوم و تکنولوژي پليمر ۹۶۶

 . ۱۳۵۰ايران،  انجمن نفت -.مجموعه مقاالت سمپوزيوم آلودگي هوا ۹۶۷

 . ۱۳۷۰اشراقيه،  -/ غالمحسين رياحي.آشنايي با اصول و روش تحقيق ۹۶۸

 . ۱۳۶۴دنياي نو،  -/ ايزاک آسيموف.اعداد ۹۶۹

 . ۱۳۷۵تهران: دانشگاه علم و صنعت،  -/ هرمز فاميلي.بتن شناسي )خواص بتن( ۹۷۰

 . ۱۳۷۹تهران: تيمورزاده،  -/ محمود دوستي.تستهاي موضوعي بيوشيمي پزشکي ۹۷۱


