
 .به مجموعه کتابخانه اضافه شده است 0088که در سال  ،عنوان کتاب جدید 088بیش از فهرست 

 یسبزوار میدانشگاه حک یکتابخانه مرکز یجستجو در منابع چاپ

 

 یسبزوار میو انتشارات دانشگاه حک یکتابخانه مرکز یاطلاع رسان گاهیپا

 

 شماره بازیابی عنوان مولف

۹/۹۸۷ تشيع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجري - ۷۲۹۱مصطفی، شيبی، کامل ۲ش ۸۴۰۷ف ۷۹۲۱ 

۷۱۹۱ اي در تمدن ایران و اسلاماخلاق حرفه - ۷۹۰۴فرامرز قراملکی، احد،  ۰ف ۹الف ۷۹۸۱

۲۱ تاریخ روانشناسی نوین شولتس، دوآن ۲ش ۹ت ۷۹۸۱

۱۷ انقلاب صنعتی م     - ۷۲۰۱کاریک، جيمز،  ۹ک ۸الف ۷۹۸۰

۹۹۲ اندیشه سياسی فارابی - ۷۹۰۹مهاجرنيا، محسن،  ۲س ۲م ۷۹۸۴

۱۷۹ پيشگامان روان شناسی رشد  ۷۲۰۹کرین، ویليام کریستوفر،  ۰ک ۲پ ۷۹۱۱

۰۱ روان شناسی اخلاق ،      - ۷۹۹۹کدیور، پروین،  ۰ک ۲ر ۷۹۲۲

۷۴۱۷ روان شناسی تربيتی - ۷۹۴۹شریعتمداري، علی،  ۰ش ۲ر ۷۹۲۸

۹۸۴۱ اصول اساسی برنامه ریزي درسی و آموزشی - ۷۲۴۹تایلر، رالف وینفرد،  ۷۱ ۹ت ۱الف ۷۹۸۱

۸۴۰۷ امه فردوسی به نثربرگردان روایت گونه شاهن - ۷۹۲۸دبيرسياقی، محمد،  ۸ب ۰ب ۷۹۸۰

۹۱۴۱ شرح معلقات سبع ترجانی زاده، احمد ۱م ۰ت ۷۹۸۹

     - ۷۹۴۱آیتی، عبدالمحمد، 

 ، گردآورنده و مترجم

۹۱۴۱ معلقات سبع ۱م ۲۹۴۰۷آ ۷۹۲۲

۹/۹۱۱ نور شناخت هشت، یوجين ۱هـ ۲ن ۷۹۲۱

۱۱۴ الکترومغناطيس ميدان و موج - ۷۲۷۱کئون، چنگ، دیوید  ۲چ ۱الف ۷۹۱۱

۹۹۱۱ ساختار و مبانی ادبيات داستانی - ۷۹۷۰ابراهيمی، نادر،  ۹الف ۹س ۷۹۱۱

۷۱۱ نظریه گراف و کاربردهاي آن باندي، جان آدریان ۹ب ۱ن ۷۹۸۱

۹۹۱۱ تاملی دیگر در باب داستان پراین، لارنس ۰پ ۹ت ۷۹۱۱

۹۲۱ محاسبات عددي - ۷۹۹۱بابليان، اسماعيل،  ۹ب ۹م ۷۹۱۰

۹/۹۹۲ تاریخ امامت - ۷۹۹۱منتظرالقائم، اصغر،  ۱۱م ۹ت ۷۹۸۱

داستایوسکی، فئودور 

 ۷۸۸۷ - ۷۸۹۷ميخائيلوویچ، 

۹۹۱۴ هميشه شوهر ۸هـ ۷۹۸۰
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 شماره بازیابی عنوان مولف

۲۸ تفسير موضوعی قرآن کریم بر گرفته از تفسير نمونه -۷۹۴۱مکارم شيرازي، ناصر،  ۱م ۱۴۷ت ۷۹۸۱

۰۴۹ مصالح شناسی - ۷۹۷۷کباري، سياوش،  ۹ک ۱م ۷۹۸۲

روش هاي توسعه: راهنماي علمی و کاربردي براي  - ۷۲۰۱ميکلسن، بریتا، 

 محققان، مدیران و برنامه ریزان

۱۱ ۲م ۲ر ۷۹۸۱

۱۴ المللدین و روابط بين  ۲۰د ۷۹۸۸

۷۸۰ افزار شبيه ساز آموزش نرم - ۷۹۱۲عبدالحميدزاده، بهمن،  ۹ع ۸آ ۷۹۸۱

۱۲۴ استحاله فازها در فلزات و آلياژها پورتر، دیوید ۲پ ۸د ۷۹۱۲

۹۹۹ ]اي.وي. آر[ ميکروکنترلرهاي  کاهه، علی ۲ک ۹۱ک ۷۹۸۱

۷۱۴۹ تقویم تاریخ دفاع مقدس  ۱ت ۷۹۸۱

گرا، پژوهش در علوم سياسی: رویکردهاي اثبات - ۷۹۹۴سيدامامی، کاووس، 

 تفسيري و انتقادي

۸۱ ۲س ۰پ ۷۹۸۱

به انضمام تمرین جامع و  کتاب آموزشی  گراسل، پاتریک

کارگيري  گام به گام براي نشان دادن چگونگی به

 هاي واقعیدر پروژه 

۲/۱۱ ۲ش ۰گ ۷۹۸۱

محمدي ري شهري، محمد، 

۷۹۹۱ - 

کيمياي محبت: یادنامه مرحوم شيخ رجبعلی خياط 

 )نکوکویان(

۱۱ ۹ ۲خ ۹۱م ۷۹۸۱

۹/۹۷ فيزیک - ۷۲۷۱هاليدي، دیوید،  ۹هـ ۲ف ۷۹۸۱

۹۴۱ لزاتشکل دهی ف - ۷۹۰۲زبرجد، مجتبی،  ۹ز ۸ش ۷۹۸۱

۹۴۲۱ دایرةالمعارف بزرگ سبزوار -۷۹۴۸بيهقی، محمود،  ۱۹ب ۲ب ۷۹۸۹

۲۱/۱۱ گيري هاي چند معيارهتصميم - ۷۹۷۱اصغرپور، محمدجواد،  ۱الف ۱ت ۷۹۸۹

۰۴۱ مقاومت مصالح - ۷۲۷۹پوپوف، یگورپاول،  ۲پ ۱۸م ۷۹۸۷

۰۴۹ مصالح ساختمانی حسنرحيمی،  ۹ر ۱م ۷۹۸۱
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 شماره بازیابی عنوان مولف

۰۴۹ ساختار، خواص، و کاربرد آلياژهاي مهندسی  ۷۲۹۷اسميت، ویليام فورچن،  ۱الف ۹س ۷۹۸۴

۱۱۹ الکتروشيمی خوردگی - ۷۲۹۷پيرون، دومينک،  ۸۱پ ۱الف ۷۹۱۸

۱۸۱۱ مدارهاي ميکروالکترونيک صدرا، عادل ۰ص ۰م ۷۹۸۱

۱/۷۱۱ هاي مدیریت توليد )با نگرشی یکپارچه(سيستم براون، جيمی ۰ب ۲س ۷۹۸۷

اصول تفسير عکسهاي هوائی با کاربرد در منابع  - ۷۹۹۴زبيري، محمود، 

 طبيعی

۸۷۴ ۹ز ۱الف ۷۹۱۸

۹۹۹ و کاربردهاي آن ميکروکنترلرهاي  ره افروز، امير ۲ک ۲ر ۷۹۸۱

۱۸۷۱ مبانی الکترونيک ميرعشقی، علی ۲م ۹م ۷۹۸۴

آلياژ سازي و فعال سازي مکانيکی فناوري تهيه نانو  

 مواد

۱۲۸ ۱آ ۷۹۸۱

۱۱۹ تيتانيوم -منيزیوم  -آلياژهاي سبک آلومينيوم  پلمير ۸پ ۱آ ۷۹۸۴

۱۷۴۱ اصول مهندسی اینترنت - ۷۹۱۴ملکيان، احسان،  ۸۱۱ ۲الف ۱م ۷۹۸۲

۱/۱۱ آشنایی با تحقيق در عمليات طه، حمدي ۲ط ۱آ ۷۹۸۸

اندرسن، هانس کریستيان، 

 م۷۸۱۱ - ۷۸۴۱

۸۷۷۱ داستان دیگر ۹۹آدم برفی و ۹ف ۸الف ۷۹۸۰ج

۷۷ ادریاضيات پایه: مدیریت، حسابداري، بازرگانی، اقتص - ۷۹۹۹نيکوکار، مسعود،  ۲ن ۲ر ۷۹۲۰

۲۴۱ متالورژي مکانيکی: آشنایی با نابجایيها هال، درک ۹هـ ۹م ۷۹۱۰

 -؟ ۰۱۹سنائی، مجدودبن آدم، 

 ؟ق۱۹۱

۰۲۱۹ مکاتيب سنائی ۷۹۲۲

چه کسی ماشه را خواهد کشيد: براساس زندگی  - ۷۹۰۱مخدومی، رحيم، 

 شهيد غلامعلی پيچک

۷۱۹۱ ۲پ ۹م ۷۹۸۰

۷۱۹۱یک روز، یک مرد: بر اساس زندگی سردار شهيدحاج  مطلق، محسن ۰۱۱ک ۱م ۷۹۸۱
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 شماره بازیابی عنوان مولف

 داوود کریمی

۱۱ زبان، فرهنگ و اسطوره )مجموعه مقالات( - ۷۹۷۸آموزگار یگانه، ژاله،  ۸آ ۹ز ۷۹۸۱

۷۰۸۸ تجدد آمرانه: جامعه و دولت در عصر رضاشاه اتابکی، تورج ۹الف ۹ت ۷۹۸۱

ما چگونه، ما شدیم: ریشه یابی علل عقب ماندگی در  - ۷۹۹۱زیباکلام، صادق، 

 ایران

۹/۱۱۴ ۸آ ۲ز ۷۹۸۱

زنگنه اسدي، محمدعلی، 

۷۹۰۰ - 

۱۹۹ مدل هاي کمی ارزیابی فرسایش آبی ۲ز ۰م ۷۹۸۲

۷۱۱۷ ر انقلاب اسلامی ایراندرآمدي تحليلی ب  ۷۹۹۲عيوضی، محمد رحيم،  ۲ع ۰۹د ۷۹۲۴

۷۰ تاریخ تحليلی صدر اسلام - ۷۹۰۹نصيري، محمد،  ۱ن ۹۹ت ۷۹۲۷

تحليل و تشریح کامل مسائل مبانی فيزیک نوین  ۷۹۱۹جنابی اسکویی، قاسم، 

سلز همراه با آزمونهاي  -)فيزیک جدید( وایدنر

 ک جدید(کارشناسی ارشد فيزیک ) فيزی

۹/۹۷ ۹و ۹۹۹م ۷۹۲۷

۷۱۱۱ ليزر: اصول و کاربردها - ۷۲۹۲ویلسون، جان،  ۲و ۲ل ۷۹۲۴

     - ۷۲۰۴کليستر، ویليام دي، 

 م

۰۴۹ مبانی علم و مهندسی مواد ۸۰ک ۱الف ۷۹۸۲

     - ۷۲۱۸برگ، جرمی مارک، 

 م

۹/۱۷۰ بيوشيمی ۰ب ۲ب ۷۹۸۸

روانکاوي و ادبيات: دو متن، دو انسان، دو جهان از  یاوري، حورا

 بهرام تا راوي بوف کور

۹۰۰۹ ۸۱ر ۹ي ۷۹۸۱

۹۹۴ مقدمه اي بر انتقال گرما  ۲الف ۱م ۷۹۲۹

۰۱۴۰ اختلالات یادگيري )راهبردهایی براي معلمان(  ۸۱ ۹الف ۷۹۲۰

۴۹/۹۸ البلاغهتفسير موضوعی نهج  ۹۰۷۹دلشاد تهرانی، مصطفی،  ۸۹د ۷۹۲۹
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 شماره بازیابی عنوان مولف

۹/۹۱ اصول مدیریت - ۷۹۹۹رضائيان، علی،  ۹ف ۱ر ۷۹۲۹

۷۸۱ علوم انسانی گستره شناخت ها فرانسوا-دورتيه، ژان ۲د ۸ع ۷۹۲۹

همایش ملی آسيب شناسی 

آموزش زبان هاي خارجی در 

، ۷۹۲۰ایران )) نخستين:  

 زوار((سب

هاي نخستين همایش ملی چکيده مجموعه مقاله

هاي خارجی در ایران شناسی آموزش زبانآسيب

 ۷۹۲۰اردیبهشت  ۷۴و  ۲دانشگاه حکيم سبزواري 

۹۹ ۸هـ ۷۹۲۰

جعفري تبریزي، محمدتقی، 

۷۹۴۹ - ۷۹۱۱ 

۷۹ فلسفه دین ۱ج ۱ف ۷۹۸۱

مالی در وامداري غرب نسبت به شرق پژوهشی اج - ۷۹۷۱آراسته خو، محمد، 

 "در حوزه علم، معرفت و دانایی"بویژه اسلام و ایران 

۹۰۱ ۰آ ۰پ ۷۹۸۱

اصول نانوتکنولوژي و سيستم هاي  - ۷۹۰۷دوستی، مسعود، 

 ميکروالکترومکانيکی

۱/۷۱۰ ۲د ۱الف ۷۹۸۱

آرا، آثار، کرامات و سلمان زمان: کاوشی در زندگی،  - ۷۹۹۸بهروان، حسين، 

خاطرات حضرت آیت الله العظمی سيد عبدالاعلی 

سبزواري ) مرجع تقليد عاليقدر شيعيان و مفسر 

 بزرگ قرآن (

۱/۷۱۹ ۹س ۲ب ۷۹۸۸

احتشامی هونه گانی، خسرو، 

۷۹۹۱ - 

مجري معانی: تعریف نگاري واژه هاي هنري و 

 صناعتی در متون عصر صفوي

۱۹۸۴ ۹الف ۹م ۷۹۲۴

۱/۱۸ مبانی رفتار سازمانی     - ۷۲۰۹رابينز، استيون پی،  ۹ر ۹م ۷۹۸۸

۹/۹۱۱ آشنایی با اپتيک           - ۷۲۹۹پدروتی، فرانک ال،  ۰پ ۱آ ۷۹۸۸

۱۷۰۲ کتاب طنز موسوي، عبدالجواد ۲ط ۸م ۷۹۸۲

۱۷۱ویژگی ها، مهارت ها و شيوه  مدرسان کارآفرینی - ۷۹۰۸فيض، داوود،  ۸۱ف ۰م ۷۹۲۱
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 شماره بازیابی عنوان مولف

 هاي آموزشی

۱/۷۱۰ اي بر کاربرد نانوفناوري در پليمرهامقدمه - ۷۹۰۹حدادي اصل، وحيد،  ۰ح ۱م ۷۹۲۹

۸۷۰۸ کارآگاه سرکرده - ۷۹۹۱عابدي، داریوش،  ۹۹الف ۹ک ۷۹۸۸

۹ ي بارانزمزمه ها ۷۲۱۱ -تامارو، سوزانا،  ۹۱۱ت ۸ز ۷۹۱۸

برنامه آمادگی شغلی )خود را براي بازار کار قرن  سوکی نيک، دایان

 بيست و یکم آماده کنيد(

۱۹۸۷ ۲س ۰ب ۷۹۸۱

۹/۹۲ ریاضيات گسسته و ترکيباتی از دیدگاه کاربردي گریمالدي، رالف ۰گ ۲ر ۷۹۸۱

۹۱۷ مهندسی مکانيک: استاتيک هيبلر ۲هـ ۱۰الف ۷۹۸۱

بومی و جهانی تغييرات اجتماعی در آسياي جنوب  

شرقی: مقالاتی در بزرگداشت پرفسور سيدحسن 

 العطاس

۸/۱۲۴ ۲ب ۷۹۸۲

 ۷۹۸۷طباطبائی، محمدحسين، 

- ۷۹۱۴ 

۲۸ داستانهاي قرآن و تاریخ انبياء درالميزان ۹۱ط ۲۴۰۹۷۱م ۷۹۸۱

۷۱۱ پيدایش مسيحيت م     - ۷۲۰۱، ناردو، دان ۹ن ۲پ ۷۹۸۱

۹۲۱ روش هاي عددي براي مهندسين شيمی - ۷۹۱۷بيکی، حسين،  ۲ب ۲ر ۷۹۲۰

۷۱۹۱ ]متلب[ پردازش تصاویر دیجيتال در  - ۷۹۱۱نصرآبادي، عباس،  ۱ن ۰پ ۷۹۲۰

۹۸۱ )اتوکد( ) پيشرفته(  ۹۴۴۱مرجع کامل  فينکلستاین، الن ۲ف ۰م ۷۹۸۱

۱۴۱  ۸.۹آموزش مقدماتی  - ۷۹۱۹نيرومند، حامد،  ۲ن ۸۹آ ۷۹۸۱

۱۱۴ مبانی نظریه الکترومغناطيس ریتس، جان ۲ر ۱الف ۷۹۸۲

۹/۹۷ شيمی عمومی مورتيمر، چارلز ۸م ۲ش ۷۹۲۹

۱/۰۴۹ م هاي ژنتيک با رویکرد بهينه یابی چندهدفهالگوریت دب، کاليانموي ۹د ۱الف ۷۹۸۱

۱۱تربيت جنسی فرزندان: راهنماي کاربردي ویژه  - ۷۹۰۹آرمين، ذبيح الله،  ۰آ ۰ت ۷۹۲۱
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 والدین

۷۱۹۹ آموزش مفاهيم پایه در پردازش تصویر دیجيتال - ۷۹۱۹هادي زاده، هادي،  ۹هـ ۸آ ۷۹۲۰

۹۱۴۱ خانواده و دانشجو نوري ، ربابه ۲ن ۹خ ۷۹۲۰

۱/۷۷ تعامل دین و ارتباطات - ۷۹۹۹بشير، حسن،  ۱ب ۱ت ۷۹۸۲

۹۹۴ تاملی بر مفهوم حجاب در ادیان الهی - ۷۹۱۹جاوید، محمدجواد،  ۷۱ ۹ج ۹ت ۷۹۸۲

۸۴۰ م بنيادي در فلسفهزبان: مفاهي م       - ۷۲۱۸مدینا، خوزه،  ۰م ۹ز ۷۹۸۲

پيمایش علم و جامعه: تجربيات جهانی و  اجراي  - ۷۹۹۰قانعی راد، محمدامين، 

 نسخه ایرانی

۹۱ ۲الف ۹ق ۷۹۲۱

رهبري استراتژیک: چگونه اندیشه و طرح استراتژیک      - ۷۲۹۰ادر، جان اریک، 

 مسير و جهت را تصریح می نماید

۱/۱۱ ۰الف ۲ر ۷۹۲۷

۱۹۸ ریشه هاي بحران روشنفکري در جامعه عربی موصللی، احمد ۸م ۰۴۰۷ج ۷۹۸۸

۱۹۱ دانشگاه و رکود اندیشه م    - ۷۲۰۱اونز، مري،  ۸الف ۹د ۷۹۸۱

ضرورت اصلاحات در آموزش عالی: تاملی بر مسائل  - ۷۹۰۹الله، عزیزي، نعمت

 ي روز در نظام دانشگاهی کشورو چالش ها

۹۹۹۷ ۱۱ ۲الف ۰ع ۷۹۲۱

۹۹۲۱ دانشگاه مجازي جهانی م      - ۷۲۹۹تيفين، جان،  ۱ ۲ت ۹د ۷۹۸۲

۱/۱۱ آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال م      - ۷۲۱۹گاف، استيون،  ۹گ ۸آ ۷۹۸۲

خورسندي طاسکوه، علی، 

۷۹۱۰ - 

اي دانش: مبانی نظري، گونه گفتمان ميان رشته

شناسی و خط مشی هایی براي عمل در آموزش 

 عالی

۷۱ ۲خ ۱گ ۷۹۲۱

مهارت هاي نظریه پردازي و مدل سازي: راهنمایی  جاکارد، جيمز

 عملی براي پژوهشگران علوم اجتماعی

۱۹ ۹ج ۲م ۷۹۲۱

۷۰۲ نظریه و عمل سواد در استریت، برایان وي ۱الف ۲س ۷۹۲۱
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روایتی از کلاس هاي درس دانشگاهی:  تجربه زیسته  - ۷۹۱۹کاظمی، عباس، 

 استادان دانشگاه

۹۴۷۹ ۹ک ۲ر ۷۹۲۱

۱۸۱ آزادي گري، تيم ۰گ ۰آ ۷۹۸۱

فرهنگ و متن: گفتمان و روش شناسی پژوهش  

 اجتماعی و مطالعات فرهنگی

۹/۰۴ ۰ف ۷۹۲۷

۱۴۸ سرمایه اجتماعی و وضعيت آن در ایران - ۷۹۱۹جاوید، محمدجواد،  ۹ج ۰س ۷۹۸۲

۹۹۹۹ پژوهش در آموزش عالی م     - ۷۲۱۹تایت، مالکوم،  ۹ ۹ت ۰پ ۷۹۲۱

راه و رسم منزل ها : مقالاتی در باب و از منظر علوم  - ۷۹۰۴پایا، علی، 

 انسانی

۷۴۹ ۹پ ۱ر ۷۹۲۱

فلسفه به مثابه روش: جستارهایی فلسفی در عصر  

 کنونی

۹۷ ۸ف ۷۹۸۲

مبانی اندیشه سياسی در اسلام: سلسله آثار در مسير  - ۷۹۰۱موسوي، محمد، 

شدن برنامه جامع آموزش کارگزاران فرهنگی 

 دانشگاه ها

۹۹۷ ۸۰۹م ۹۰م ۷۹۲۷

۷۹۰۹ قانون ملل م۹۴۴۹ - ۷۲۹۷رالز، جان،  ۹ر ۹ق ۷۹۸۲

، - ۷۹۰۹اصغري، فيروزه، 

 گردآورنده

علوم انسانی از دیدگاه صاحب نظران: ) مجموعه 

 مصاحبه ها و گفت و گوها(

۷۴۷ ۱الف ۸ع ۷۹۲۱

شبکه سياستی علم و فناوري: نظریه ها، تجربيات و  - ۷۹۹۰قانعی راد، محمدامين، 

 یمدل مفهوم

۷۹۱ ۲الف ۷۱۱ق ۷۹۲۱

۷۸۴ پژوهش ميان رشته اي: نظریه و فرآیند رپکو، آلن اف ۱۱ ۹ت ۹ر ۷۹۲۱

۱۹۹ مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد م     - ۷۲۱۱بارکر، کریس،  ۹ب ۱م ۷۹۲۱

۱۱ ارتباطات توسعه در جهان سوم  ۷۲۱۹ملکوت، سرینيواس آر،  ۱۱م ۰الف ۷۹۲۱
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رویکردها و روش هاي پژوهش در فلسفه تعليم و  - ۷۹۹۱باقري، خسرو، 

 تربيت

۷۴۹۸ ۹ب ۲ر ۷۹۲۰

قانعی راد، سيدمحمدامين، 

۷۹۹۰ - 

۷۴۷ الگوي چهار وجهی براي ارزیابی توسعه علوم انسانی ۹ق ۱الف ۷۹۲۱

۸۱ وکراسیسياست رسانه اي شده: ارتباطات در آینده دم  ۲س ۷۹۸۲

۹۹۷ اندیشه سياسی متفکران مسلمان - ۷۹۰۱عليخانی، علی اکبر،  ۸ع ۸الف ۷۹۲۴

۱۱۷ شدنتکوین حقوق بشر در عصر جهانی  ۸ت ۷۹۸۱

حاجی یوسفی، اميرمحمد، 

۷۹۰۹ - 

۲۴۱ آموزش، پژوهش و توليد دانش سياسی در کانادا ۹ح ۸آ ۷۹۸۸

۱۹۷ فرهنگ و کنش عمومی  ۰ف ۷۹۸۱

۹۹۱ نظریه ایمان -۷۹۰۹فيروزي، رضا،  ۲ف ۱ن ۷۹۸۲

 ۷۹۰۱جعفري روشن، مرجان، 

- 

آشتی واقع گرایی و سازه گرایی پس از بررسی 

 گرایش هاي نوین در فلسفه علوم اجتماعی

۸۹۱ ۱ج ۱آ ۷۹۸۱

۱/۹۱۰ ران: سير تاریخی و نظریه هااي ایپرونده هسته هاشمی، حميد ۲الف ۹هـ ۷۹۸۱

نظریه هاي ارتباطات: مفاهيم انتقادي در مطالعات  م     - ۷۲۱۹کابلی، پل، 

 اي و فرهنگیرسانه

۲۴ ۹ک ۱ن ۷۹۲۷

تجربه تجدد: رویکردي انسان شناختی به امروزي  - ۷۹۰۹الله، فاضلی، نعمت

 شدن فرهنگ ایران

۱۱ ۹ت ۹ف ۷۹۲۱

دانشگاهی که بود...: تاملاتی درباره دانشگاه،  - ۷۹۹۹فکوهی، ناصر، 

 دانشگاهيان و دانشجویان

۹۹۹۱ ۸ف ۹د ۷۹۲۱

۸/۷۱ اسطوره سفيد: غرب و نوشتن تاریخ م     - ۷۲۱۴یانگ، رابرت،  ۹ي ۱الف ۷۹۲۴

۷۰۱اي سياسی: اسرائيل، ضد یهودیت به مثابه حربهفينکلستاین، نورمن جی،  ۹خ ۲ف ۷۹۲۴
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 آمریکا و سوء استفاده از تاریخ م      - ۷۲۱۹

۹۹۹۲ جوانان و بيگانگی تحصيلی و دانشگاهی - ۷۹۰۰ذکائی، محمدسعيد،  ۲الف ۸ذ ۷۹۲۱

۸۰۲ جمعيت و توسعه: درآمدي انتقادي م     - ۷۲۰۱فوردي، فرانک،  ۰۷ ۲ف ۸ج ۷۹۲۰

۹۸۸ ایران؛ توان هاي طبيعی و محيطی آن -۷۹۹۹رهنمایی، محمدتقی،  ۲ر ۲ت ۷۹۲۱

۷۱۰ تشریح مسایل مکانيک کوانتومی ) نورالدین زتيلی( - ۷۹۱۱بهتاج لجبينی، محمد،  ۷۹ ۹ز ۱۹۹م ۷۹۲۱

۸/۷۱۱ خواص، و کاربردها نانو ساختارها و نانو مواد: سنتز، کائو، گوئوجونگ ۹ک ۹ن ۷۹۲۱

تصميم گيري در مدیریت بر مبناي آموزه هاي  - ۷۹۰۹منطقی، محسن، 

 اسلامی

۹۹۹ ۱۱ ۲م ۱ت ۷۹۲۱

۹۴۷۹ مدیریت هوشمندانه کلاس - ۷۹۱۷شموسی، نعمت الله،  ۸ش ۰م ۷۹۲۱

، عهد قدیم، عهد خداوند در کتب مقدس )اوستا  کميجانی، داود

 جدید و قرآن(

۸/۹۷۱ ۸ک ۰خ ۷۹۸۱

یادت باشد: شهيد مدافع حرم حميد سياهکالی مرادي   ۷۹۱۱ملاحسنی، محمدرسول، 

 به روایت همسر شهيد

۱۱/۱۹ ۲س ۱م ۷۹۲۱

۹۰۷ گفتمان ورزش همگانی در نظام بين الملل مجدآرا، علی ۹م ۱گ ۷۹۲۱

۹۰۷ توسعه در ورزش همگانی علیمجدآرا،  ۹م ۲ت ۷۹۲۱

۷۱۱ آشنایی با فيزیک حالت جامد کيتل، چارلز ۲ک ۱۷۹آ ۷۹۸۸

ي سالمندان بر اساس فعاليت ورزشی ویژه 

 ]اي سی اس ام اس[ استانداردهاي 

۱/۰۸۹ ۱ف ۷۹۲۰

۰۸۹ نفيزیولوژي ورزشی زنا - ۷۹۹۱گائينی، عباسعلی،  ۹گ ۲ف ۷۹۲۱

۹۱۱۱ وقتی نيچه گریست: رمانی درباره وسواس     - ۷۲۹۷یالوم، اروین دي،  ۱الف ۲و ۷۹۲۱

روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگيري و  - ۷۹۹۴اکبر، سيف، علی

 آموزش

۷۴۱۷ ۲س ۲ر ۷۹۲۱
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ا برنامه اس.پی.اس.اس تحليل داده هاي روانشناسی ب بریس، نيکلا

 (۷۰و۷۹، ۷۹، ۷۷، ۸-۷۴[ )ویرایش هاي ]

۹۲ ۰ب ۹ت ۷۹۲۱

در کوي آرشان: )بيست گفتار درباره حماسه سرایی  - ۷۹۱۰اکبري مفاخر، آرش، 

 در ایران باختري(

۹۹۱۱ ۸۰۱گ ۱الف ۷۹۲۱

، - ۷۹۱۸ساکت، سلمان، 

 گردآورنده

۹۲۲۱ قرةالعين ۹س ۰ق ۷۹۲۱

۹۰۴ آمار و احتمال مهندسی و علوم والپول، رونالد اي ۹و ۸آ ۷۹۲۱

برنامه ریزي و مدیریت منابع انرژي با نگاهی به  - ۷۹۰۹حيدري، شاهين، 

 معماري

۱/۷۱۹ ۹س ۲ح ۷۹۲۱

۱۴ گيريسيستم هاي اندازه - ۷۹۰۱رفيعيان، منصور،  ۱ر ۲س ۷۹۲۹

 - ۷۸۱۸گورکی، ماکسيم، 

 م، ]مستعار[۷۲۹۱

۹۰۹۱ مادر ۹۰م ۷۹۲۸

۰۱۱۷ روزگار سخت م۷۸۱۴ - ۷۸۷۹دیکنز، چارلز،  ۹ف ۱الف ۷۹۲۲

۱۲۱۹ همسفرها - ۷۹۴۰محمد، افغانی، علی ۱۹ف ۸هـ ۷۹۲۲

۸۴۷۹ تالار آئينه - ۷۹۹۱چهل تن، اميرحسن،  ۱۹هـ ۹ت ۷۹۲۸

چخوف، آنتون پاولوویچ، 

 م۷۲۴۰ - ۷۸۱۴

۹۰۴۰ بانو باسگ ملوس و چند داستان دیگر ۹۸ب ۷۹۲۸

۹۰۸ دختر شایسته شهرمون م۷۲۲۱-۷۲۷۱نسين، عزیز،  ۱ن ۹د ۷۹۲۸

۹۰۸ ايآپارتمان اجاره م۷۲۲۱-۷۲۷۱نسين، عزیز،  ۱ن ۹آ ۷۹۲۸

۹۰۸ آدم خوشبخت م۱۷۲۲-۷۲۷۱نسين، عزیز،  ۱ن ۰آ ۷۹۲۸

۹۰۸ ميز یک کارمند م۷۲۲۱-۷۲۷۱نسين، عزیز،  ۱ن ۲م ۷۹۲۸

۸۷۹۷ بازار خوبان - ۷۹۱۷صادق بيگی، آرش،  ۹۱الف ۹ب ۷۹۲۱

http://lib.hsu.ac.ir/simwebclt/WebAccess/SimWebPortal.dll/Login?LANG=0&SPN=DEFAULT&DPN=LOGIN&DBLANG=0&USERKIND=1&REPOSITORYAVAIL=1
http://www.hsu.ac.ir/lib/


 .به مجموعه کتابخانه اضافه شده است 0088که در سال  ،عنوان کتاب جدید 088بیش از فهرست 

 یسبزوار میدانشگاه حک یکتابخانه مرکز یجستجو در منابع چاپ

 

 یسبزوار میو انتشارات دانشگاه حک یکتابخانه مرکز یاطلاع رسان گاهیپا

 

 شماره بازیابی عنوان مولف

 - ۷۱۱۰شکسپير، ویليام، 

 م۷۱۷۱

۹۸۹۹ طوفان ۹ف ۱۱و ۷۹۲۸

۹۰۱۱ پسرانی از جنس روي  ۸۷۲۰آلکسی ویچ، اسوتلانا،  ۱آ ۱پ ۷۹۲۲

۷/۲۴۷ جسارت اميد م      - ۷۲۱۷اوباما، باراک،  ۸الف ۱ج ۷۹۲۲

۹۹ آنچه در اتاق اتفاق افتاد: خاطرات کاخ سفيد          - ۷۲۰۸بولتن، جان رابرت،  ۲ب ۸آ ۷۹۲۲

۹۱۹۴ مثل هيچ کس     - ۷۲۱۱ویگان، دلفين دو،  ۸ي ۹م ۷۹۲۸

۹۷۸ یادگيري انسان اورمراد، جين اليس ۰الف ۹ي ۷۹۲۱

اختلال هاي یادگيري )مبانی، ویژگی ها و تدریس  

 مؤثر(

۰۱۴۰ ۹۹الف ۷۹۲۸

۷۷۹۱ اصول و تئوري بازي ها در دوره پيش از دبستان - ۷۹۹۱مجيب، فرشته،  ۹م ۱الف ۷۹۲۱

خلاصه روان شناسی عمومی: براساس کتاب زمينه  - ۷۹۱۹ی، ليلی، جبل

 شناسی هيلگاردروان

۷۹۷ ۲هـ ز ۸۹۴۷۹۱ ۷۹۲۹

۰۸۲ درمان شناختی رفتاري: اصول و فراسوي آن بک، جودیت ۲ش ۸ب ۷۹۲۸

۰/۱۴۱ روانشناسی تصویرسازي ذهنی در ورزش - ۷۹۰۲یداله زاده، عهدیه،  ۰ي ۲ر ۷۹۲۹

۹۴۹ تحليل داده ها( -سيستم آناليز حرکت ) کاربردها  - ۷۹۱۱موسوي، خليل،  ۸۹م ۲س ۷۹۲۱

۲۹۱ ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی: رویکرد جاندا م      - ۷۲۱۱پيج، فيليپ،  ۰د ۲پ ۷۹۲۲

۹۱۴ فيزیولوژي اعصاب و غدد کالات، جيمز ۹ک ۲ر ۷۹۲۲

دستنامه برنامه ریزي راهبردي در ورزش) از تئوري  - ۷۹۱۱نظري، رسول، 

 تا عمل(

۱۷۹ ۱ن ۱د ۷۹۲۸

۷۴۱۴ تمرینات سه گانه بکينسيل، جيمز ۱۹ ۸ب ۸ت ۷۹۲۲

۱۰۷ اکولوژي عمومی: درسنامه آزمایشگاهی     -۷۲۹۱کاکس، جورج دبليو،  ۹ک ۱الف ۷۹۲۸

۹/۱۷۰ بيوشيمی عمومی ایزدي دربندي، علی ۲الف ۲ب ۷۹۲۸
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تحليل داده ها در بوم شناسی پوشش گياهی با  ویلدي، اتو

 افزار استفاده از نرم

۲۷۷ ۲و ۹ت ۷۹۲۸

۰۱۹ نقش آهن در بيمارگرهاي گياهی - ۷۹۱۹طریقی، سعيد،  ۰ط ۱ن ۷۹۲۸

۹/۹۱۷ اصول فراوري و نگهداري مواد غذایی - ۷۹۹۱شهيدي، فخري،  ۲ش ۱الف ۷۹۲۸

۱/۲۸۷ ویرایش ژنوم در گياهان  ۲و ۷۹۲۲

علم تمرین در دوران رشد )روند تکامل از کودکی  - ۷۹۱۹قهرمانی مقدم، مهدي، 

 تا قهرمانی(

۰۰۹ ۲ق ۸ع ۷۹۲۸

رگانيسم برهم کنش هاي مولکولی گياهان و ميکروا 

 ها

۱۱۴ ۰ب ۷۹۲۸

، - ۷۹۰۱مومنی، ناصر، 

 گردآورنده ، مترجم

ي ي فلسفهفلسفه و اخلاق زیستی: مقالاتی درباره

 اخلاق در علوم پزشکی

۱/۱۹۱ ۸م ۸ف ۷۹۲۸

۷۸۴ روش تحقيق پيمایشی )راهنماي عملی( - ۷۹۰۲قربانی، محمد،  ۱۱ ۰ق ۲ر ۷۹۲۸

۰۱ مدل سازي محيط زیست یک اندروفورد، فردر ۹ش ۲ف ۷۹۲۱

افسانه هاي پهلوانی ایران: معرفی و تحليل شصت  -تير  ۷۹۰۱ذوالفقاري، حسن، 

 افسانه منظوم و منثور پهلوانی ادب فارسی

۹۲۲۹ ۲ذ ۱الف ۷۹۲۲

اصطلاحات  فنون و صناعات ادبی بر اساس فرهنگ     - ۷۲۷۹آبرامز، مایر هوارد، 

 ادبی

۱/۰۰ ۹آ ۰ف ۷۹۲۱

بيهقی، محمد بن حسين، 

 ق۹۸۱-۰۱۴

۱۲۷ وزیري اميرحسنک ۲ب ت ۹۴۷۹۱۱

۷۹۲۹

۹/۷۷۸ رویکردي نوین به روان شناسی آموزش زبان - ۷۹۱۱پيشقدم، رضا،  ۲پ ۲ر ۷۹۲۸

، - ۷۹۹۲کمري، عليرضا، 

 گردآورنده

کوته نوشت، گفت و گو،  ي پایداري: چهلپویه

 خطابه...

۹۱۹۰ ۲ج ۸ک ۷۹۲۱
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الدین محمد بن مولوي، جلال

 ق۱۱۹ - ۱۴۰محمد، 

انسانم آرزوست: )برگزیده و شرح غزليات مولانا 

 /شمس(

۱۹۲۱ ۷آ ۷۹۲۸

۹۹۴ زن در نگاه صوفی اولوداغ، سليمان ۷۱۹ ۸الف ۲ز ۷۹۲۲

۹۱ ترکان در گذر تاریخ - ۷۹۱۰محمدپناه، بهنام،  ۹م ۰ت ۷۹۲۰

کودک آزاري جنسی: رویکردها، تشخيص، پيشگيري  - ۷۹۱۹معارف وند، معصومه، 

 و درمان

۱۱۱۴ ۲ک ۱م ۷۹۲۸

۹۸۴۱ تغيير و اجراي برنامه درسی - ۷۹۹۱مهرمحمدي، محمود،  ۷۱ ۲م ۱ت ۷۹۲۲

 ،- ۷۹۱۹فلاحتی، ليلا، 

 گردآورنده

۹۹۱۱ اجتماعی زنان -آموزش عالی و تحولات فرهنگی  ۸ف ۸آ ۷۹۲۸

درآمدي بر تاریخ برنامه ریزي فرهنگی در ایران  - ۷۹۹۲اکبري، محمدعلی، 

 معاصر )رسانه کتاب(

۰۱۴ ۱الف ۰د ۷۹۲۹

فتحی واجارگاه، کورش، 

۷۹۰۱ - 

۷۴۲ آموزش شهروندي در مدارس ۹ف ۸آ ۷۹۲۸

 ۷۹۷۸کاظمی موسوي، احمد، 

- 

خاقان صاحب قران و علماي زمان: نقش فتحعلی 

گيري روندها و نهادهاي مذهبی شاه قاجار در شکل

 نو

۷۹۰۹ ۹ک ۹خ ۷۹۲۲

اندیشه سياسی؛ سویه پنهان اندیشه شيعی: درآمدي بر  -۷۹۱۹موحدي نيا، مهدي، 

از تکوین تا علامه  فراز و فرود کلام سياسی شيعه؛

 حلی

۹۹۷ ۸م ۸الف ۷۹۲۸

۷۱۱ عدالت شهري فينستاین، سوزان اس ۲ف ۰ع ۷۹۲۲

۰۹۸ تاریخ جنون: )از عهد باستان تا عصر مدرن( م۹۴۴۹ - ۷۲۰۱پورتر، روي،  ۲پ ۹ت ۷۹۲۸

۱۹۸عه شناسی و زمان هاي اجتماعی و تاریخی در جام-۷۹۴۲آشتيانی، منوچهر،  ۱آ ۸ز ۷۹۲۸
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 تاریخ ۷۹۲۲

۹۱۹ سفر به سرزمين آریایی ها: سفرنامه افغانستان - ۷۹۱۴هاشمی مقدم، امير،  ۱۹ر ۱م ۷۹۲۱

۹۹۹۰ عدالت جنسيتی در آموزش عالی ایران - ۷۹۱۹فلاحتی، ليلا،  ۸ف ۰ع ۷۹۲۸

۷۹۱۹ ش هاي جامعه ایرانیدانشگاه و چال - ۷۹۹۱آزاد ارمکی، تقی،  ۰آ ۹د ۷۹۲۱

۹۹۹۲ مرور نظام مند مسائل اجتماعی زندگی دانشجویی  ۷۹۱۱صدیقيان بيدگلی، آمنه،  ۲الف ۰ص ۷۹۲۱

۷۱۱ اصول فقه کاربردي: )دوره مقدماتی(  ۷۹۱۱عابدي سرآسيا، عليرضا،  ۹ع ۱الف ۷۹۲۸

دن آموزش عالی:  مفاهيم، رویکردها و المللی شبين نایت، جين

 سياست ها

۷۴۲۴ ۹ن ۲ب ۷۹۲۱

۷۱۱۲ استادان و نااستادان: اخلاق در دانشگاه م     - ۷۲۰۹کان، استيون ام،  ۹ک ۱الف ۷۹۲۱

السلام در منابع کهن )قرن یکم تا امام حسين عليه - ۷۹۹۱آقائی، احمد، 

 هفتم هجري(

۱/۰۷ آ ۱۱۸۱ ۸الف ۷۹۲۱

کاربست نقد بيرونی متن در حدیث شناسی بر پایه  - ۷۹۱۲زارع زردینی، احمد، 

 آثار علامه شوشتري

۹/۷۷۴ ۹ز ۹ک ۷۹۲۸

۷۱۱۴ مفاهيم کليدي فهم برنامه درسی        - ۷۲۹۲مارش،  کالين ج،  ۹م ۱م ۷۹۲۱

۷۹۷ گاردزمينه روان شناسی اتکينسون و هيل  ۸ز ۷۹۲۲

۱۰۹۱ شرح سودي بر حافظ ؟ق۷۴۴۴ -سودي، محمد،  ۲س ۷۹۲۱

 - ۷۹۴۰اکبر، شعاري نژاد، علی

۷۹۲۹ 

۱۷۹ روان شناسی رشد ۱۸ش ۲ر ۷۹۲۹

۹۴۱۰ آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران - ۷۹۰۰نظرپور، مهدي،  ۸۱ي ۱ن ۷۹۲۸

آموزش مهارت هاي زندگی: رشد هيجانی، اجتماعی،  نون، آنور

 شناختی و رشد خود

۹۱۴۱ ۰و ۸آ ۷۹۲۲

۷۱۱ برنامه ریزي و توسعه گردشگري گولدنر، چارلز آر ۷آ ۲گ ۷۹۲۱
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۹۹۲۱ اندیشه هاي حقوقی م     - ۷۲۹۱مالوري، فيليپ،  ۹م ۸الف ۷۹۲۲

۱۱ اي تجربی(ناسيوناليسم و قوميت در ایران )مطالعه - ۷۹۱۰، ميرزایی، آیت الله ۲م ۹ن ۷۹۲۲

۱۲۷ عليت و تبيين      - ۷۲۱۱پسيلوس، استاتيس،  ۱پ ۸ع ۷۹۲۲

۹/۹۱۱ پيدایش انسان رایش هولف، یوزف اچ ۹ر ۲پ ۷۹۲۸

۹/۹۷ تاریخ جنگ در متون مقدس اسلام و مسيحيت  ۹ت ۷۹۲۸

۹۷۹ نشانه هاي روشنفکران ۷۲۹۱ -سعيد، ادوارد، م     ۱س ۱ن ۷۹۲۸

۱/۹۹۹ آزادي در اندیشه سياسی آیت الله طالقانی -۷۹۱۹دانش فر، غلامرضا،  ۹ط ۹د ۷۹۲۲

۱۱ شکوه و زوال سياست در اندیشه ایرانشهري - ۷۹۱۰الله، اسلامی، روح ۱ک ۱۹الف ۷۹۲۸

۸۰۱ دستگاه هاي دیناميکی متناهی -۷۹۱۲برزنونی، علی،  ۲د ۰ب ۷۹۲۲

۷۱۰ صدا... -خاک  -آب  -آلودگی محيط زیست هوا - ۷۹۹۴دبيري، مينو،  ۹۰د ۱آ ۷۹۲۱

۱/۷۱۱ ژئوپارک اصول و کاربرد -۷۹۱۸اکبر، شایان یگانه، علی ۲ژ ۹ش ۷۰۴۴

مانيفست: مانيفست هاي هنرمندان از [ ۴۴۷صد ] 

 فوتوریست ها تا استاکيست ها

۱۹۴۹ ۰ص ۷۹۲۸

۹۱/۹۱ زهرا )س( مشکاة علی )ع( -۷۹۱۱عرب زاد آذري، نجلا،  ۰ع ۷۹۲۲

تاریخ اجتماعی آینده: جامعه پساصنعتی: طبقات،  تورن، آلن

 شدهتعارضات و فرهنگ در جامعه برنامه ریزي

۱/۷۱ ۲ت ۹ت ۷۹۲۸

۷۹۷۴ ۹۷سياست خارجی قدرت هاي بزرگ در قرن  - ۷۹۱۸سازمند، بهاره،  ۹س ۲۰س ۷۹۲۱

-۹۸۱طوسی، محمدبن حسن، 

 ق۰۱۴

۲۰ تفسير تبيان ۲ط ۹ت ۷۹۲۸

تاریخ تحولات ایران شناسی: پژوهشی در تاریخ  -۷۹۹۹ميراحمدي، مریم، 

 ن باستانفرهنگ ایران در دورا

۱۰ ۲م ۹ت ۷۹۲۹

۱۱۱۱ یکجانبه گرایی و حقوق بين الملل، - ۷۹۱۴اکبري، عابد،  ۸الف ۸ي ۷۹۲۸
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 گردآورنده

۷۰۸۸ رضاشاه از تولد تا سلطنت - ۷۹۴۴نيازمند، رضا،  ۲ن ۱ر ۷۹۲۱

۸۹۹۱ نياز یک حامی -۷۹۱۴پورحسين، نيلوفر،  پ ۲ن ۷۹۲۲

۱۴۷ سرمایه در سده بيست و یکم م       - ۷۲۱۷پيکتی، توما،  ۲پ ۰س ۷۹۲۸

۹۱۷۱ دیدار به قيامت م       - ۷۲۱۷لومتر، پی یر،  ۱و ۲د ۷۹۲۲

 - ۷۲۹۱جابري، محمدعابد، 

 م۹۴۷۴

۸/۹۱ عقلانيت اخلاقی عربی و تاثير سنت خسروانی ۹ج ۱ع ۷۹۲۱

۷۱۱ گردشگري: =  دنر، چارلز آرگول ۷آ ۸۱۱گ ۷۹۲۸

۱/۷۱۱ اي بر مطالعات اجتماعی علمعلم در جامعه: مقدمه      - ۷۲۱۴بوتچی، ماسيميانو،  ۲ب ۸ع ۷۹۲۰

۷۱۱ درآمدي بر فلسفه علم بارتولوتی، ليزا ۹ب ۰د ۷۹۲۱

۱۱ اي بر تحليل سياسی  مقدمه ۷۲۹۰ -استریکلند،  دونالد،  ۱الف ۱م ۷۹۲۸

، - ۷۹۹۹مجلسی، فریدون، 

 شوندهمصاحبه

۷۱۷۱ ۷۹۹۹ - ۷۹۹۹مصدق  ۹م ۱م ۷۹۲۲

۷۴۹۱ مبانی و اصول آموزش و پرورش - ۷۹۷۹تقی پور ظهير، علی،  ۹ ۱ت ۹م ۷۹۲۲

۱۸۷۹ نسانی در ایراني اسياست گذاري سرمایه - ۷۹۰۲حيدري، عليرضا،  ۱۱ ۲ح ۲س ۷۹۲۱

برنامه ریزي درسی متوسطه: یاددهی و یادگيري در  سویج، جاناتان

 اي مدارس متوسطهبرنامه هاي درسی ميان رشته

۷۴۲۲ ۲س ۰ب ۷۹۲۱

۹۱۹۰ آلبرکامو در ایران - ۷۹۰۲فارسيان، محمد رضا،  ۸۹الف ۹ف ۷۹۲۲

ي کاربردي قابل استفاده مهندسی پيشرفتهریاضيات  

 براي دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري...

۱/۹۹۹ ۸۸۱ر ۷۹۲۱

رجبی مشهدي، مصطفی، 

۷۹۱۴- 

۷۴۸۱ مرجع فتوولتائيک ۹ر ۰م ۷۹۲۱
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۱۱۴ تئوري و تحليل مسائل آئرودیناميک  ۲ت ۷۹۲۹

۱۰۱ ي بر مهندسی هوافضاامقدمه -۷۹۱۴خوشنود، عبدالمجيد،  ۲م ۲خ ۷۹۲۸

تاریخ باغ و باغ سازي اسلامی در ایران: تحليل و  - ۷۹۱۱الدین، غلامرضا، جمال

بازخوانی باغ و باغ سازي به روایت متون و اسناد 

 تاریخی

۰۱۹ ۰۱ ۸ج ۹ت ۷۹۲۸

هوش مصنوعی اي درباره جادوي هومص: ) مجموعه - ۷۹۹۱بهاري، محمدرضا، 

) 

۹۹۱ ۲هـ ۷۹۲۸

۹۹۴ غلتک هاي نورد: آشنایی، توليد و شکست آنها - ۷۹۱۱شيخی، محمدرضا،  ۲ش ۸غ ۷۹۲۲

۹/۹۹۱ بازرسی جوش با ذرات مغناطيسی - ۷۹۱۱فاطمی، محسن،  ۹ف ۹ب ۷۹۲۲

۰۹ شيمی عمومی - ۷۹۰۹گوهرشادي، الهه،  ۲گ ۲ش ۷۹۲۸

۰۴۱ رفتار مکانيکی مواد - ۷۹۰۷سجادي، عبدالکریم،  ۹س ۱ر ۷۹۲۸

)با  کاربردهاي سامانه اطلاعات مکانی در  - ۷۹۱۱قائمی، مرجان، 

 تاکيد بر مدل سازي مسایل مهندسی و علوم محيطی(

۱۴ ۹۷۹ ۹ق ۹ک ۷۹۲۸

۸/۷۱۰ يمبانی فيزیک آمار ساليناس، سيلویو روبرتو ازودو ۹س ۹م ۷۹۲۲

۹۲۱ آناليز عددي براي دانشجویان علوم و مهندسی -۷۹۹۹کرایه چيان، اصغر،  ۹۱ک ۸آ ۷۹۲۱

۷۱۱ نظري گراف و کاربردهاي آن - ۷۹۱۱توکلی، مصطفی،  ۲ت ۱ن ۷۹۲۱

تقی زاده کاخکی، حسين، 

۷۹۹۷ - 

۱/۱۱ بهينه سازي خطی ۱ت ۲ب ۷۹۲۸

[ براي محاسبات عددي با متلب ] -۷۹۹۹کرایه چيان، اصغر، 

 دانشجویان علوم و مهندسی

۹۲۱ ۹۱ک ۹م ۷۹۲۲

مميزي و بهينه سازي انرژي در سيستم هاي  - ۷۹۱۹طالبيان، امين، 

 ساختمانی

۷۱۹ ۹ط ۸م ۷۹۲۸
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ات، سراميک ها، رفتار مکانيکی مواد مهندسی: فلز روسلر، یواخيم

 پليمرها و کامپوزیت ها

۸/۰۴۰ ۹ز ۱ر ۷۹۲۱

۱۱۹ ۷بافت شناسی پيشرفته  - ۷۹۰۹محمدپور، احمدعلی،  ۹م ۹ب ۷۹۲۸

اصول و مبانی ترمودیناميک در مهندسی مواد و  - ۷۹۰۱رسولی، علی، 

 متالورژي

۰۴۰ ۱ر ۱الف ۷۹۲۹

۷۱۰ راز جهان کوانتومی      - ۹۷۲۹اسکوایرز، یوان ج،  ۷۹ ۱الف ۹ر ۷۹۲۸

]پی. اي . اس.  افزار تعيين حجم نمونه با نرم -۷۹۱۱جباري نوقانی، هادي، 

 اس[

۱/۹۱۱ ۹ج ۱ت ۷۹۲۸

۱۲۱ علم متالورژي پودر       - ۷۲۰۱جرمن، رندال ام،  ۰ج ۹م ۷۹۲۸

وان، فرشيدیان فر، انوشير

۷۹۰۱ - 

۹۱۱ بهشت ارتعاشات ۰۰ف ۲ب ۷۹۲۸

۹/۹۱۷ معادلات دیفرانسيل معمولی - ۷۹۰۸بلادي، صدیقه،  ۸ب ۱م ۷۹۲۱

۹۲۱ [جبر خطی عددي با متلب ] -۷۹۹۹کرایه چيان، اصغر،  ۰ک ۹ج ۷۹۲۸

۹/۹۹۰ استفاده از آمار کاربردي در بيوانفورماتيک با  کریجنن، ویم پی. ۰ک ۸آ ۷۹۲۲

۲۱۱ پوست و چرم: )قره گل ... چرمينه( - ۷۹۹۱احمدي، فاطمه،  ۹الف ۲پ ۷۹۲۱

۰۴۹ مصالح و ساختمان - ۷۹۹۸فروتنی، سام،  ۰ف ۱م ۷۹۲۱

۸۹۱۱ مقالات سعيد نفيسی ۷۹۰۱ - ۷۹۱۰نفيسی، سعيد،  ۰آ ۷۹۲۱

تلفظ در شعر کهن فارسی: بهره گيري از شعر در  ۷۹۱۹اي، وحيد، طرقبه عيدگاه

 شناخت تلفظ هاي دیرین

۹۱۴۰ ۲ع ۸ت ۷۹۲۲

دفتري براي ایران: )نامه هاي فارسی به ولادیمير  - ۷۹۱۱رشتيانی، گودرز، 

 مينورسکی(

۰۹۴۱ ۱ر ۱د ۷۹۲۸

۰۹۴۱امه هایی به ناصرالدین شاه: مجموعه اي از عرایض، ن، - ۷۹۰۷عبدامين، مجيد،  ۹ع ۹ن ۷۹۲۱
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السلطان، ميان سال هاي متضمن اوامر شاه به امين گردآورنده

 ق ۷۹۴۹تا ۷۹۴۴

شفایی اصفهانی، حسن بن 

 ق۷۴۹۱-۲۱۱محمدحسين، 

۱۹۹۱ کليات اشعار حکيم شفایی اصفهانی ۷۱آ ۷۹۲۸

۱/۹۰۲ جامع التمثيل ن حبله رودي، محمد علی، قر ۹ح ۹ج ۷۹۲۲

 - ۷۹۲۲رضا، عنایت الله، 

۷۹۸۲ 

۹/۱۲۱ آذربایجان و اران )آلبانياي قفقاز( ۱ر ۰آ ۷۹۲۲

واج شناسی شاهنامه: پژوهشی در خوانش واژگان  - ۷۹۷۱خالقی مطلق، جلال، 

 شاهنامه

۰۰۲۰ ۹خ ۹۹و ۷۹۲۸

سخن: جستارهایی درباره فرهنگ ایران، زبان زرین - ۷۹۰۷، قربانی زرین، باقر

 پارسی و ادبيات تطبيقی

۹۴۸۷ ۹ف ۰ق ۷۹۲۱

۰۰۲۷ نامه: به همراه زال و مقاتل دیو و کوه دماوندتهمتن ، مصحح-۷۹۱۴غفوري، رضا،  ۱غ ۲ت ۷۹۲۸

، - ۷۹۱۱جعفرپور، ميلاد، 

 مصحح

۱۷۰۱ حماسه مسيب نامه ۱ ۱م ۷۹۲۸

۱۷ مردم شناسی اقوام و ایلات ایران - ۷۹۷۰بلوکباشی، علی،  ۸ب ۰م ۷۹۲۲

۱۱۹۱ اللغةفی بادي، حمد بن حسين ۹ف ۹ب ۷۹۲۸

- ۷۸۱۰مارکوارت، یوزف، 

 م۷۲۹۴

وهرود و ارنگ: جستارهایی در جغرافياي اساطيري و 

 تاریخی ایران شرقی

۹۹ ۹م ۲و ۷۹۲۲

در ( ۱۲۹المختارات من الرسائل )کتابت سال  

فرمان و حکم و نامه  ۰۱۲برگيرنده رساله فراق نامه ، 

 و داستان پيل و چکاو

۰۹۴۱ ۹م ۷۹۲۸

۱۱۷۷ شهنامه چنگيزي ق۸شمس کاشانی، قرن  ۲ش ۷۹۲۲
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درباره جایگاه آذربایجان و شاهنامه: تحقيقی  - ۷۹۱۲آیدنلو، سجاد، 

آذربایجان، ترکان و زبان ترکی در شاهنامه و پایگاه 

 هزار ساله شاهنامه در آذربایجان

۰۰۲۱ ۲۰آ ۷۹۲۲

۹۱ دولت ها و سلسله هاي حاکم بر قلمرو اسلام سليمان، احمد سعيد ۱۹۱ ۸س ۹۴۰۷ت

۷۹۲۸

۹۷۹۷ جغرافياي تاریخی مرو - ۷۹۹۹سيدي فرخد، مهدي،  ۱ر ۲س ۷۹۲۲

، - ۷۹۷۹جوادي، حسن، 

 گردآورنده

سه سفرنامه: رابی بنيامين تطيلی، آنتونيو تنررو و 

ميگل ممبره )از زمان سلطان سنجر و اوایل صفویه( 

با دو شرح درباره سفرنامه هاي اسپانيولی، پرتغالی و 

 اسپانيایی

۷۷۸۹ ۲ج ۲س ۷۹۲۱

۹۱۷۱ نخستين کوشش هاي قانون گذاري در ایران -۷۹۹۷آل داود، علی،  ۱آ ۹ن ۷۹۲۱

 ۷۹۴۰نادره کاران: سوگنامه ناموران فرهنگی و ادبی ) ۷۹۸۲ - ۷۹۴۰افشار، ایرج، 

- ۷۹۸۲) 

۷۸۸۱ ۱الف ۹ن ۷۹۲۸

۸۲۰۲ ضرب المثل هاي دري افغانستان شهرانی، عنایت الله ۲ش ۰ض ۷۹۲۲

۹۴۱۹ هایی درباره سندشناسی دوره مغولجستار  ۱ب ۱ج ۷۹۲۸

۹/۹۱۲ مقامات شيخ حسن بلغاري - ۷۹۰۷حسينی، مریم،  ۸ب ۱ح ۷۹۲۸

۹۱۰۰ گفتار ادبی ۷۹۱۹ - ۷۹۱۹افشار، محمود،  ۱الف ۱گ ۷۹۲۸

۰۰۲۱ برابر نهاد شاهنامه فردوسی و غررالسير ثعالبی پریش روي، عباس ۰پ ۰ب ۷۹۲۱

۹۷۷ زبان فارسی در آذربایجان ۷۹۸۲ - ۷۹۴۰افشار، ایرج،  ۱الف ۹ز ۷۹۲۱

۲۹۹۲ قند پارسی م    -۷۲۷۱نذیر، احمد،  ۰ن ۲ق ۷۹۲۲

 ۷۹۰۷سجادي، محمد صادق، 

- 

۱۱۲ تاریخ برمکيان ۹س ۹ت ۷۹۲۸
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ابو یعقوب تبریزي، یوسف بن 

 لیع

قصه سليمان )ع( )متنی کهن از حوزه زبانی 

 آذربایجان(

۱/۸۸ ۹الف ۱ق ۷۹۲۸

گل رنج هاي کهن: برگزیده مقالات درباره شاهنامه  - ۷۹۷۱خالقی مطلق، جلال، 

 فردوسی

۰۰۲۱ ۹خ ۸گ ۷۹۲۱

۹۷۹ شکل دادن فلزات: مکانيک و متالورژي هاسفورد، ویليام اف ۹هـ ۸ش ۷۹۲۹

۹۹۱ تکنولوژي جوشکاري - ۷۹۹۱کوکبی، اميرحسين،  ۲ک ۸ت ۷۹۲۱

۸۴۱ علم و مهندسی سراميکها - ۷۹۹۸نعمتی، علی،  ۱ن ۸ع ۷۹۲۰

۹۹۱ روش ها و مکانيک شکل دهی فلزات عاصم پور، احمد ۹ع ۲ر ۷۹۲۱

۱۲۱ متالورژي پودر - ۷۲۴۱لنل، فریتس،  ۲ل ۹م ۷۹۸۱

۱۱۸ متالورژي فلزات غيرآهنی نواب تهرانی، تورج ۲ن ۹م ۷۹۲۹

۰۱۹ خوردگی و کنترل خوردگی  ۷۲۰۰ریوي، رابرت وینستون،  ۲ر ۲خ ۷۹۲۱

۸۴۱ فرایندهاي سراميکی م      - ۷۲۱۴رحمان، محمد،  ۹۱ر ۰ف ۷۹۲۰

م محيطی ) اصول و کاربرد سنجش از دور در علو 

 تکنيک ها(

۷۴۱ ۹ک ۷۹۲۲

۸/۷۱۰ مکانيک آماري: همراه با حل مسائل پتریا، آر. کی ۹پ ۱م ۷۹۲۸

مثال و  ۸۱طراحی دیجيتال: مدار منطقی: با بيش از  م     - ۷۲۹۱مانو، ام.موریس، 

 حل تمرین نمونه درس و کنکورها

۱۸۸۸ ۰ ۹م ۰۹ط ۷۹۲۲

۹۱۹ ۷رسم فنی و نقشه هاي صنعتی  - ۷۹۹۱متقی پور، احمد،  ۹م ۱ر ۷۹۲۸

، - ۷۹۹۴سيدمحمدي، یحيی، 

 گردآورنده ، مترجم

فيزیولوژي اعصاب و غدد: برگرفته از جيمز کالات، 

مارک بریدلاو، نيل واتشون، مارک روزنزیگ، نيل 

 کارلسون و مليسا بيرکت

۹۱۴ ۲س ۲ف ۷۹۲۸

۹۱۱ ارتعاشات سيستم هاي پيوسته       - ۷۲۰۰رائو، سينگيرسو اس،  ۹ر ۰الف ۷۹۲۱
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اثر آلودگی آب برسلامتی ما )محيط زیست خطرناک  هوز، بریجت

 ما(

۱۲۹ ۹آ ۲هـ ۷۹۲۹

افزار متریالز شبيه سازي دیناميک مولکولی با نرم - ۷۹۱۲موسوي، مجيد، 

 استودیو

۹/۰۱۱ ۹ش ۸م ۷۹۲۸

خواص مغناطيسی مواد، اصول و روش هاي  تومانسکی، اسلاومير

 گيرياندازه

۰/۰۱۰ ۸م ۲ت ۷۹۲۱

افزارهاي آموزش محاسبات ساختمان به کمک نرم - ۷۹۱۱صمدزادگان، نيما، 

 

۱۰۱ ۸ص ۸آ ۷۹۲۲

۱/۹۹۹ ریاضيات مهندسی - ۷۹۹۴راشد محصل، جليل،  ۹ر ۲ر ۷۹۲۱

۹/۱۱۷ طراحی هواپيما - ۷۹۱۱ميرهاشمی، احمد،  ۲م ۰ط ۷۹۲۲

آلودگی محيط زیست: آب، خاک و هوا ) همراه با  - ۷۹۱۰عرفان منش، مجيد، 

 سوالات آزمون هاي تحصيلات تکميلی(

۸۸۹ ۰ع ۱آ ۷۹۲۲

۱۱۴ مبانی آیرودیناميک اندرسن، جان دیوید ۸الف ۹م ۷۹۲۱

 - ۷۹۴۹ریاحی، محمدامين، 

۷۹۸۸ 

۰۰۲۱ فردوسی: زندگی، اندیشه و شعر او ۲۸ر ۰ف ۷۹۲۱

شفيعی کدکنی، محمدرضا، 

۷۹۷۸- 

طفلی به نام شادي: پنج دفتر شعر: زیر همين آسمان 

و روي همين خاک، هنگامه شکفتن و گفتن، از 

ها، در شب سردي لسیهميشه تا جاودان، شيپور اط

 که سرودي نداشت

۸۷۹۹ ۲۱ف ۱ط ۷۹۲۲

۹۴۲۱ حافظيه و شعر گدار دانيل، ویکتور ۱۰ي ۹د ۷۹۲۱

۱۷۲۹ رستم نامه نقالان  ۱۹ر ۷۹۲۸

۱۸۱۷اي پهلوانی و پيرو شاهنامه از زرین قبانامه: )منظومه  ۰ز ۷۹۲۹
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 عصر صفویه(

هرمی، محمدرضا، حدادپورج

۷۹۱۹- 

۸۹۰۷ تکفيري: حيفا -مستند ضد صهيونيزمی  ۷۹د ۱م ۷۹۲۲

 - ۷۲۴۴سيلونه، اینياتسيو، 

 م۷۲۱۸

۰۸۰۷ دانه زیر برف: دنباله کتاب نان و شراب ۸ي ۹د ۷۹۲۲

 - ۷۲۴۴سيلونه، اینياتسيو، 

 م۷۲۱۸

۰۸۰۷ نان و شراب ۸ي ۹ن ۷۹۲۸

جهانی در خلوت تنهایی: بررسی آراء و نظریه هاي  - ۷۹۰۲ی، محمدرضا، شعبان

 ادبی استاد دکتر عبدالحسين زرین کوب

۸۴۱۱ ۲۱ر ۱ش ۷۹۲۲

۹۰۸ ملت عشق م       - ۷۲۱۷شفق، اليف،  ۱ش ۱۹م ۷۹۲۸

۹/۱۹۷ انقراض ششم: تاریخ غير طبيعی م     -۷۲۱۷کولبرت، اليزابت،  ۲ک ۸الف ۷۹۲۲

۰۱۰۲ اخبار: راهنماي کاربر م     - ۷۲۱۲دوباتن، آلن،  ۲د ۹الف ۷۹۲۲

 - ۷۲۷۷د سسپدس، آلبا، 

 م۷۲۲۱

۰۸۴۲ تازه عروس ۱س ۹ت ۷۹۲۲

۸۷۱۷ خال سياه عربی - ۷۹۱۷عسکري، حامد،  ۱۹۰س ۹خ ۷۹۲۲

تماعی شيراز در سده هاي هفتم و هشتم تاریخ اج - ۷۹۱۹پيروزان، هادي، 

 هجري

۹۴۲۱ ۱۹ي ۲پ ۷۹۲۸

اجتماعی کرمان در عصر  -تاریخ تحولات سياسی  -۷۹۱۷روستا، جمشيد، 

 خواجو

۹۷۷۱ ۱۰ر ۲ر ۷۹۲۸

تدبير و شمشير: شيراز کانون مهم  سياسی و نظامی  - ۷۹۹۱فروزانی، ابوالقاسم، 

 هشتم هجري در سده هاي هفتم و

۹۴۲۱ ۱۹ي ۰ف ۷۹۲۸

۹۴۲۱جغرافياي تاریخی شيراز در سده هاي هفتم و هشتم  - ۷۹۹۲ندیم، مصطفی،  ۱۱ي ۰ن ۷۹۲۸
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 هجري

جغرافياي تاریخی شهر کرمان در دوران ميانه )عصر  -۷۹۱۷روستا، جمشيد، 

 خواجو(

۹۷۷۱ ۱۱ر ۲ر ۷۹۲۸

ي اشعار نشانه دار زندگی حافظ شيرازي )بر پایه - ۷۹۹۲پایمرد، منصور، 

 تاریخی دیوان(

۱۰۹۰ ۹پ ۲ز ۷۹۲۸

۹۷۷۱ زندگی خواجوي کرمانی - ۷۹۹۸بصيري، محمدصادق،  ۱۱ر ۱ب ۷۹۲۸

۱۹۷۰ زندگی سعدي شيرازي - ۷۹۱۹بشري، جواد،  ۱ب ۲ز ۷۹۲۸

۱۰۱۱ هنگ عامه در آثار خواجوي کرمانیفر - ۷۹۰۰صرفی، محمدرضا،  ۰ص ۰ف ۷۹۲۸

۹۴۹۰ ي سعدي و حافظفرهنگ مردم شيراز در دوره  ۰ف ۷۹۲۸

کتيبه شکسته: شناخت نامه ي مختصر بزرگان نامدار  - ۷۹۱۲فاموري، مهدي، 

 شيراز و فارس در سده هاي هفتم و هشتم هجري

۸۱۸۰ ۹ف ۹ک ۷۹۲۸

۰۰۲۱ دفتر خسروان: ) برگزیده شاهنامه فردوسی( - ۷۹۱۲آیدنلو، سجاد،  ۲۰آ ۱د ۷۹۲۸

۷۹۴ تاریخ حقوق ایران - ۷۹۹۱امين، حسن،  ۸الف ۹ت ۷۹۲۷

۹/۰۱۹ شيمی فيزیک: ترمودیناميک و سينتيک شيميایی        - ۷۲۰۴اتکينز، پيتر ویليام،  ۹الف ۲ش ۷۹۲۲

مبانی و کاربردهاي عمليات حرارتی فولادها و چدن  - ۷۹۹۲گلعذار، محمدعلی، 

 ها

۱۱۷ ۸گ ۱الف ۷۹۲۲

اطلس ریزشکست نگاري آلياژهاي ریختگی آلومينيوم  وارموزک، مالگوژاتا

 سيلسيم -

۱۲۹ ۱آ ۹و ۷۹۲۱

۱۲۴ نگرشی نوین بر آبکاري الکترولس نيکل منيرواقفی، محمود ۸م ۸ن ۷۹۲۰

۰۲۹ آزمایش غيرمخرب جوش ها راج، بالدو ۹الف ۹ر ۷۹۲۱

۹۹۴ گريفرایندهاي پيشرفته ریخته - ۷۹۰۷عمادي، رحمت الله،  ۸ع ۰ف ۷۹۲۰

۹۹۱ متالورژي جوشکاري و جوش پذیري ليپولد، جان سی ۲ل ۹م ۷۰۴۴
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 شماره بازیابی عنوان مولف

۷۱۰۸ ه و کاربردهاي آنهانانو الياف الکتروریسی شد  ۱ ۹ن ۷۹۲۱

فسفر: روش توليد،  -آبکاري الکترولس مس و نيکل  شاي، وي

 مشخصه یابی و مدل سازي

۱۲۴ ۹ش ۹آ ۷۹۲۱

۲/۰۷۸ نانوالياف در پزشکی بازساختی و مهندسی بافت - ۷۹۹۲بهرامی، هژیر،  ۱الف ۲ب ۷۹۲۱

۱۸۱۹ (شبکه هاي حسگر بی سيم ) - ۷۹۹۹معتمدي، احمد،  ۹ش ۱م ۷۹۲۱

۱۸۱۱ نانو ماشين ها: اساس و کاربردها م     - ۷۲۰۸وانگ، جوزف،  ۹و ۹ن ۷۹۲۱

۹۹۴ شيبه سازي فرآیندهاي ریخته گري  ۹ش ۷۹۲۸

۱۱۰ سازه هاي مرکب: )مکانيک مواد و طراحی( - ۷۹۹۰صدیقی، مجتبی،  ۰ص ۹س ۷۹۲۸

۲/۰۷۸ مواد پایه گرافنی علم و فناوري آلواراپان، سوبيا ۱۱م ۸آ ۷۹۲۱

۲/۰۷۸ مشخصه یابی نانو ساختارها از اصول تا تفسير نتایج - ۷۹۱۸رحيمی اقدم، طاهر،  ۹ن ۹ر ۷۹۲۸

۹۹۱ مهندسی جوشکاري فيليپس،  دیوید اچ ۲ف ۲م ۷۹۲۱

۰۱۹ کننده هاي سبز خوردگیممانعت       - ۷۲۹۱ي،  ودولا اس، ساستر ۹س ۸م ۷۹۲۸

سياست خارجی آمریکا و انقلاب ایران: تعامل و  م     - ۷۲۸۹امري، کریستين، 

 تقابل استراتژیک در دوره پهلوي و پس از انقلاب

۸/۷۸۹ ۲الف ۸الف ۷۹۲۱

گري و کيهان باوري در عصر صفویه: پنج زمان ن - ۷۹۱۸کریمی، بهزاد، 

 جستار تاریخی در باب زمان و کيهان

۷۷۱۱ ۰ک ۸ز ۷۹۲۱

 - ۷۹۱۰فروغی، محمدعلی، 

۷۹۹۷ 

خاطرات محمدعلی فروغی به همراه یادداشت هاي 

 ۷۹۹۴تا   ۷۹۲۹روزانه از سال هاي 

۷۰۸۱ ۰۱ف ۹آ ۷۹۲۸

۰/۱۱۲ ام سيطره خواهد یافت؟ ۹۷آیا چين بر قرن  م    -۷۲۰۹فنبی، جاناتان،  ۲ف ۷۹۲۲

ایران و جنگ جهانی اول، ميدان نبرد قدرت هاي  اتابکی، تورج

 بزرگ

۷۰۱۴ ۹الف ۲الف ۷۹۲۸

۷۴۲ تاریخ ایران: پژوهش آکسفورد  ۹ت ۷۹۲۲
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 شماره بازیابی عنوان مولف

پيگولفسکایا، نينا ویکتوروونا، 

 م۷۲۱۴ - ۷۸۲۰

۰۷۹ يزانس در سده هاي ششم و هفتم ميلاديایران و ب ۲پ ۲الف ۷۹۲۰

۰۱۹ انقلاب کشاورزي م     - ۷۲۰۱لانگ، کاترین،  ۹ل ۸الف ۷۹۲۸

۹۱۱ افغانستان: مردم و سياست م       - ۷۲۹۸یوانز، مارتين،  ۲ي ۱الف ۷۹۲۱

نگاري و شکل گيري هویت ملی  ملی گرایی، تاریخ  ۷۹۱۹طرفداري، علی محمد، 

 نوین در ایران

۱۱ ۲ر ۰ط ۷۹۲۱

اصفهان عصر صفوي، سبک زندگی و ساختار قدرت:  - ۷۹۹۱روحی، زهره، 

خوانشی دیگر از شرایط اجتماعی ـ سياسی دوره 

 صفویه

۹۴۴۷ ۱۱ص ۲ر ۷۹۲۱

ط و عقب رویکردهاي تاریخی به مساله انحطا - ۷۹۱۱صدقی، ناصر، 

 ماندگی ایران

۹/۱۱۴ ۸آ ۰ص ۷۹۲۱

پيشه وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوي:  - ۷۹۷۲کيوانی، مهدي، 

 جستارهایی در تاریخ اجتماعی ـ اقتصادي ایران

۱۰۱۹ ۲الف ۲ک ۷۹۲۱

شهرها و تجارت ایران در دوره قاجار: گزارش  ابوت، کيت ادوارد

 ۷۸۰۱ـ۷۸۱۱تصاد و جامعه ایران کنسول ابوت از اق

 م.

۹۴۱ ۹الف ۲ش ۷۹۲۸

۷۷۱۱ ایران در بحران: )انحطاط صفویه و سقوط اصفهان(     - ۷۲۱۹متی، رودلف پی،  ۹م ۲الف ۷۹۲۱

۹۷۷ وضع بشر م ۷۲۱۱ - ۷۲۴۱آرنت، هانا،  ۰آ ۱و ۷۹۲۲

۷۴۲ لاکان و امر سياسی  ۷۲۱۴استاوراکاکيس، یانيس،  ۸ل ۱الف ۷۹۲۸

اي: با نگاهی ویژه بر بازآفرینی پایدار اراضی قهوه -۷۹۱۹سعيدي مفرد، ساناز، 

 تئوري رشد هوشمند شهري

۷۱۴ ۱س ۹ب ۷۹۲۲

۰۹آموزش و پرورش تطبيقی: )رویکردها، روشها و  - ۷۹۹۹محسن پور، بهرام،  ۹م ۸آ ۷۹۲۸
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 شماره بازیابی عنوان مولف

 اصول(

۲/۹۱۰ اخلاق و ادب سياست از منظر حکمت متعاليه - ۷۹۰۸روزبه، محمدحسن،  ۲ر ۹الف ۷۹۲۱

۷۱۲۱ تسلی بخشی هاي فلسفه م     - ۷۲۱۲دوباتن، آلن،  ۱ ۲د ۱ت ۷۹۲۲

۱۱ اصول علم سياست      - ۷۲۷۱دوورژه، موریس،  ۲د ۱الف ۷۹۲۱

۱/۷۸۹ بازي براي کودکان با نيازهاي خاص     - ۷۲۹۸کریستين،  اینتایر،مک ۱م ۹ب ۷۹۲۱

۱۸ پرتاب هاي فلسفه ۷۹۱۷-اردبيلی، محمدمهدي،  ۸ف ۰الف ۷۹۲۲

۷۴۲ امپراتوري اندیشه: تاریخ ایران اکسورثی، مایکل ۱۱الف ۸الف ۷۹۲۱

۰۱۴۰ دگيريیادگيري و مشکلات یا وستوود، پيتر ۱و ۹ي ۷۹۲۱

۸۹۷ اضطراب جایگاه اجتماعی م     - ۷۲۱۲دوباتن، آلن،  ۲د ۱الف ۷۹۲۸

۹۰۷ درآمدي بر فهم هرمنوتيک ۷۲۰۲اشميت، لارنس کندي،  ۱الف ۰هـ ۷۹۲۱

۱/۹۰۱ تقلب: اخلاق در زندگی روزمره م     - ۷۲۱۹رود، دبورا ال،  ۲ر ۱ت ۷۹۲۸

۷۹۱ بينی ها: درآمدي بر تاریخ و فلسفه علمجهان دویت، ریچارد ۲د ۲ج ۷۹۲۱

ریزي گردشگري: رویکردي یکپارچه و پایدار برنامه     - ۷۲۹۰اینسکيپ، ادوارد، 

 به برنامه ریزي و توسعه گردشگري

۷۱۱ ۷آ ۲الف ۷۹۲۸

۷۱۱ فرهنگ ها و رفتارالملل: گردشگري بين رایزینگر، ایوت ۷آ ۹۱ر ۷۹۲۸

۱/۷۱۱ اکوتوریسم؛ راهی براي گردشگري پایدار - ۷۹۱۹احسانی، افسانه،  ۰گ ۹الف ۷۹۲۸

۱۰۴ اکوسيستم هاي طبيعی و اکوتوریسم با تاکيد بر ایران سقایی، مهدي ۸۹ ۲الف ۱س ۷۹۲۱

۰۹۸ شمال غرب ایران ژئومورفولوژي - ۷۹۰۰رجبی، معصومه،  ۲الف ۹ر ۷۹۲۱

۸/۷۱۹ نوآوري اجتماعی در مدیریت شهري  ۲ن ۷۹۲۸

۷۱۷ شهرهاي جهانی و نظریه شهري م   -۷۲۱۲مک نيل، دونالد،  ۱م ۲ش ۷۹۲۸

۱/۷۱۱ روش تحقيق پيشرفته در شهرسازي - ۷۹۱۱مفيدي، محمدرضا،  ۱م ۲ر ۷۹۲۲

۷۹۱ قدرت و حکمروایی شهري - ۷۹۰۹لی نيا، جميله، توک ۲ت ۰ق ۷۹۲۱
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۷۱۷ ]جی. پی. اس[ در گردشگري نقشه خوانی و  - ۷۹۱۱عسگري، رسول،  ۱ع ۱ن ۷۹۲۲

]آرک جی. آي. اس[ به  آموزش کاربردي  -۷۹۱۸مهرجو، محسن، 

 زبان شهرسازي و طرح هاي شهري

۱۴ ۹۷۹ ۲م ۸آ ۷۹۲۸

۱۰۷۱ ايبرندینگ شهري؛ عطف به دیپلماسی رسانه -  ۷۹۱۰خرازي آذر، زهرا،  ۷۹۱۱ ۰ب ۰خ ۷۹۲۱

آنچه شهرداران باید بدانند )کتاب جامع راهنماي  

 شهردار(

۹۲۹۱ ۹۸آ ۸آ ۷۹۲۲

۹۲۷ عمل اي از نظریه تابرنامه ریزي توسعه منطقه -۷۹۱۷شورچه، محمود،  ۲ش ۰ب ۷۹۲۱

کارآفرینی دانشگاهی: شرکت هاي دانشگاه بنيان و       - ۷۲۱۰شين، اسکات اندرو، 

 خلق ثروت

۱۲ ۸ت ۲ش ۷۹۲۸

راهبردهاي کاهش فقر شهري: بررسی شش شهر )در  

 هند(

۰۰۴ ۱ف ۹ر ۷۹۲۱

زمانه حضرت آیت الله سيدعلی روایتی از زندگی و  - ۷۹۱۱شيرعلی نيا، جعفر، 

 ايخامنه

۷۱۲۹ ۲ش ۲ر ۷۹۲۰

۷۴۱۹ معماري آندره گدار دانيل، ویکتور ۲گ ۹د ۷۹۲۰

۷۱۱۱ المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمينیدایره - ۷۹۱۱شيرعلی نيا، جعفر،  ۲ش ۹د ۷۹۲۰

۷۹۱۱ به مسایل کنونی ایراننگاهی فلسفی  - ۷۹۷۹داوري اردکانی، رضا،  ۱ ۹د ۸ن ۷۹۲۱

۷۹۱ تاریخ علم در تمدن اسلامی - ۷۹۰۷چلونگر، محمدعلی،  ۸چ ۹ت ۷۹۲۸

چطور زندگی کنيم: سرگذشت مونتنی در یک سوال  بيکول، سارا

 و بيست جواب

۷۱۰۹ ۲ب ۱چ ۷۹۲۱

 - ۷۸۹۹دیلتاي، ویلهلم، 

 م۷۲۷۷

۹۹۷۱ وتيک و مطالعه تاریخدانش هرمن ۲د ۹د ۷۹۲۲

۱۹۱ تصوف، قبالا و گنوسی در نگاه تطبيقی - ۷۹۱۰شهبازي، حسين،  ۲ش ۱ت ۷۹۲۸
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۱۱۱۴ روان اسطوره شناسی هاي هنري - ۷۹۱۸عوض پور، بهروز،  ۲ع ۲ر ۷۹۲۲

 - ۷۹۱۹رهنما، زین العابدین، 

۷۹۱۸ 

۰/۰۷ ع(زندگانی امام حسين ) ۲ر ۲ز ۷۹۲۸

اقليت هاي دینی در عصر صفوي ) با تاکيد بر عصر  - ۷۹۰۹محمدي، رمضان، 

 شاه عباس اول (

۷۷۱۲ ۹م ۱الف ۷۹۲۲

آقابزرگ طهرانی، 

 ۷۹۰۸ - ۷۹۱۱محمدمحسن، 

۹/۱۱ طبقات اعلام الشيعه: نقباء البشر فی القرن الرابع عشر ۱آ ۹۹ط ۷۹۲۱

۹۹۴ روشهاي پيشرفته ریخته گري - ۷۹۹۱حلوایی، ایوب،  ۸ح ۲ر ۷۹۲۰

۹۱۷ معادلات دیفرانسيل و تئوري حل آنها -۷۹۱۱الفتيان گيلان، بهروز،  ۱الف ۱م ۷۰۴۴

۰۱۹ تاریخ تحليلی صنعت در ایران -۷۹۹۸قانع بصيري، محسن،  ۷۸ق ۹ت ۷۹۲۱

ن بن علی، نظام الملک، حس

 ق۰۴۸-۰۸۱

۰۲ سيرالملوک: )سياست نامه( ۱ن ۲۹س ۷۹۲۸

۱۲۴ بهداشت روانی - ۷۹۹۷گنجی، حمزه،  ۲گ ۲ب ۷۹۲۲

       - ۷۲۹۰برد، رابرت بایرون، 

 م

۲۹۲ پدیده هاي انتقال ۰ب ۰پ ۷۰۴۴

۱۴۱ تا درماندرمان اختلال هاي دلبستگی از نظریه  بریش، کارل هاینتس ۰ب ۰د ۷۹۲۸

۷۱۹۱ سياست گذاري دولت الکترونيک - ۷۹۰۴عاملی، سعيدرضا،  ۱الف ۹ع ۷۹۲۱

ویتبورن، سوزان کراوس، 

 م      - ۷۲۰۸

آسيب شناسی روانی: دیدگاه هاي بالينی درباره 

 اختلالات روانی

۰۱۰ ۲و ۱آ ۷۹۲۲

۲۸ البشري فی معانی القرآن  ۹۹۸۷الدین، ذوفقاري، شهاب ۲ذ ۱ب ۷۹۲۱

۰/۹۹۰ سازان غيبت حضرت مهدي )عج(زمينه -۷۹۱۱عرب زاد آذري، نجلا،  ۰ع ۸ز ۷۰۴۴

۹۴۹۲درآمد سيستان ایران و سيستان افغانستان: گزارش  - ۷۸۱۹مک ماهون،  ا. اچ،  ۸۹ي ۰م ۷۰۴۴
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 -درآمد و یادداشت هاي هيات حکميت ایران  م ۷۲۰۲

 ش( ۷۹۸۷-۷۹۸۰) ۷۲۴۹-۷۲۴۱فغانستان سال ا

فرهنگ رجال، قبایل و افراد در خراسان، سيستان و  

 خورشيدي( ۷۹۴۹ميلادي )  ۷۲۹۹قاینات تا سال 

۹۴۷۱ ۹۹ر ۷۹۲۸

یک مرد یک زندگی بر اساس زندگی شهيد  - ۷۹۱۴نيري، حسين، 

 محمدحسن نظرنژاد

۷۱۹۱ ۱۹ن ۲ن ۷۹۸۲

، - ۷۹۱۴عباسی، مهدي، 

 

نقش دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی )مجموعه 

 جستار(

۷۹۱۹ ۹ع ۱ن ۷۰۴۴

شب به وقت بغداد: خاطرات اسير آزاد  ۷:۹۱ساعت   - ۷۹۱۹امامی، اسماعيل، 

 شده ایرانی عادل خانی

۷۱۹۲ ۹۱خ ۹آ ۷۹۲۴

پل نامرئی از هنر به سياست: آموزش مفاهيم دینی  ينزرهانی، حس

 ،سياسی و اخلاقی دین یهود از طریق هنر

۷۴۹ ۰ز ۸پ ۷۹۲۴

۹۹۰ مصلح جهانی از دیدگاه شيعه و اهل سنت - ۷۹۷۱خسروشاهی، هادي،  ۱خ ۱م ۷۹۸۱

۱۲۲۹ صبر ميراث من - ۷۹۱۰پورعلی خان، هانيه،  و ۹۱۷۹۱ ۹ص ۷۹۸۱

موسوي گرمارودي، علی، 

۷۹۹۴ - 

۸۹۹۹ گوشواره عرش: مجموعه کامل شعرهاي آیينی ۱۱و ۲گ ۷۹۸۲

۷۱۹۱ خط فکه ۷۹۱۱- ۷۹۰۴شکري، محمد،  ۸۹ش ۹آ ۷۹۸۸

نظم؛ آنچه همه دوست دارند ولی ...: راه کارهاي  - ۷۹۹۱آقا تهرانی، مرتضی، 

 ریزي در زندگیایجاد نظم و برنامه 

۹۱۰ ۱آ ۱ن ۷۹۲۱

۷۱۹۱ مهاجر مهربان: براساس زندگی شهيد اسماعيل دقایقی - ۷۹۰۸مطلق، محسن،  ۱د ۱م ۷۹۸۱

۹۱۱۱ کریسمس در خانه خواهم بود      - ۷۲۹۱کلارک، مري هيگينز،  ۷۱ل ۰ک ۷۹۸۷

۷/۹۱۱ صحيفه سجادیهفرهنگ نامه موضوعی  - ۷۹۰۰سجادي، احمد،  ۸ع ۹۴۱۱ص ۷۹۲۹
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پاسياد پسر خاک: زندگی و زمانه حجت الاسلام سيد  - ۷۹۱۰قبادي، محمد، 

 اکبر ابوترابی فردعلی

۷۱۱۴ ۹الف ۹ق ۷۹۲۴

۱/۱۱ انقلاب و فرهنگ سياسی آن - ۷۹۱۸اسماعيلی، حميدرضا،  ۸ح ۸الف ۷۹۲۴

، - ۷۹۱۷ آدینه زاده، حسن،

 گردآورنده ، مترجم

۷ دو قدم تا لبخند ۰۹آ ۲د ۷۹۲۷

۰۱۱ فرشتگان م     - ۷۲۰۴کوپر، دایانا،  ۲ک ۰ف ۷۹۸۱

۷۸۱ جماعت اوج شکوه عبادت - ۷۹۰۱فایضی، حسن،  ۹ف ۸ج ۷۹۲۰

نشست هاي تعامل حوزه و 

دانشگاه )) نخستين: تهران(،: 

۷۹۲۰) 

۰/۱ رهایی در باره تعامل حوزه و دانشگاهگفتا ۱ن ۷۹۲۱

۷۸۲ شهروندي و آموزش عالی  ۲ش ۷۹۲۱

۹۹۹۷ مسئوليت اخلاقی دانشگاه     -۷۲۱۴کينگ، پاتریشيا ام،  ۹م ۱م ۷۹۲۱

۸۷۱۷ ریسمان دل: مجموعه داستان - ۷۹۹۸عزیزي نيک، نادره،  ۲۸۱ز ۲ر ۷۹۸۸

۷۴۹ تاریخ اروپا از آغاز تا پایان قرن بيستم -۷۹۹۴غفاري فرد، عباسقلی،  ۱غ ۷۱ت ۷۹۸۱

۸/۹۰۱ السلامرفتاري امامان شيعه عليهم -آموزه هاي اخلاقی  - ۷۹۹۸عبدوس، محمدتقی،  ۷۸ع ۸آ ۷۹۸۸

مدیریت استراتژیک فناوري اطلاعات: مجموعه برنامه  هانشکه، اینگه

 ایی براي مدیریت معماري بنگاه هاي اقتصاديه

۹/۹۴ ۹هـ ۰م ۷۹۲۴

فروغ ابدیت: تجزیه و تحليل کاملی از زندگی پيامبر  -۷۹۴۸سبحانی، جعفر، 

 اکرم صلی الله عليه و آله

۲/۹۹ ۹۱س ۰ف ۷۹۸۱

انقراض  ایران باستان: تاریخ ایران قدیم از آغاز تا ۷۹۷۰ - ۷۹۱۹پيرنيا، حسن، 

 ساسانيان

۷۰۴ ۲پ ۸۱الف ۷۹۸۱

۱/۰۷ سخنان حسين بن علی عليهماالسلام از مدینه تا کربلا - ۷۹۷۱نجمی، محمدصادق،  ۹ن ۹س ۷۹۸۱
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۲/۹۹ راه محمد صلی الله عليه و آله .۷۹۱۹ - ۷۹۲۲صدر، رضا،  ۰ص ۹ر ۷۹۸۱

۹۹/۹۴ گيري با اهداف چندگانهتصميم مدل هاي - ۷۹۹۰مهرگان، محمدرضا،  ۲م ۰م ۷۹۲۹

۹۹۴ اسلام و تعليم و تربيت -۷۹۴۰امينی، ابراهيم،  ۷۸ ۱۸الف ۱الف ۷۹۸۱

یعقوب اردنی، احمد حسين، 

 م      - ۷۲۹۲

۱/۹۹۹ اهل بيت عليهم السلام محور وحدت ۱ي خ ۱۱۴۰۷ ۷۹۸۰

۹۱ زندگانی اميرالمومنين علی بن ابيطالب عليه السلام ۹۰۴۷-۷۹۲۹فاضل، جواد،  ۹ف ۲ز ۷۹۸۱

، - ۷۹۷۹الهی، صدرالدین، 

 گردآورنده

سيدضيا عامل کودتا: گفته ها و ناگفته هاي تاریخ 

 معاصر ایران از زبان سيدضياءالدین طباطبایی

۷۰۸۱ ۹ط ۱الف ۷۹۲۰

آذرخشی )شيبانی(، 

 - ۷۹۲۱ عزیزالملوک،

سرگذشت ما فروغ زندگی: حرکت در تند باد 

 اجتماعی: خاطرات عزیزه آذرخشی )شيبانی(

۹۱ ۰آ ۰س ۷۹۸۱

۹۱۱۰ ترسی؟تو از تاریکی می م     - ۷۲۷۱شلدون، سيدنی،  ۰ل ۲ت ۷۹۲۹

۹۱ مبانی سازمان و مدیریت - ۷۹۱۴مقيمی، محمد،  ۹ف ۱۱۱م ۷۹۲۱

 ۷۲۹۱اوي، محمد تيجانی، سم

 م     -

۷۴۰ راه نجات ۹ت س ۸۹۴۰۷ ۷۹۸۲

۰۱۱ سفرها و خاطره ها  ۷۲۹۱سماوي، محمد تيجانی،  ۸س ۱۴۰۷ف ۷۹۸۲

۹۱۷۰ ده شاعر انقلاب - ۷۹۰۱کاظمی، محمدکاظم،  ۹ک ۲د ۷۹۲۴

وي/ ایدز: کتاب اري اچ آيپيشگيري و کنترل بيم - ۷۹۱۹نورآبادي، غلامرضا، 

 راهنماي آموزشی مربی

۱۰۰ ۲الف ۲ن ۷۹۲۰

انهدام انواع هواپيماها (: ۹-حمله هوایی به الوليد )اچ  - ۷۹۹۰مهرنيا، احمد، 

گانه و تجهيزات موجود در مجموعه پایگاه هاي سه

 ۹-خلبان، معروف به اچ ۹الوليد، سرتيپ 

۷۱۹۸ ۸۰م ۸ح ۷۹۲۴

۷۹۱۹ ارزش و دانش: مقدمه اي بر دانشگاه اسلامی  ۹۱الف ۷۹۸۱
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۱۲۲۰ هم سيب، هم ستاره ) مجموعه داستان( - ۷۹۹۱تجار، راضيه،  ۹۹ج ۸هـ ۷۹۸۱

۸۴۹۹ عکس روي درخت: مجموعه داستان براي نوجوانان - ۷۹۹۱حسن بيگی، ابراهيم،  ۸۹س ۸ع ۷۹۸۱

۱۲۲۹ تنور )رمان( - ۷۹۹۲بان، زهرا، پورقر و ۹۱۹۱ ۲ت ۷۹۸۱

۸۷۰۱ ترینه: گزیده اشعار -۷۹۹۷طهماسبی، قادر،  ۸هـ ۷۱آ ۷۹۸۱

۱۲۰۹ قلعه سنگباران ) براي نوجوانان( - ۷۹۹۴ابراهيمی، جعفر،  ۱۰ب ۷۹آ ۷۹۸۱

 ۷۹۰۱شاه آبادي، حميدرضا، 

- 

۸۷۷۰ کمپوت گيلاس ۲الف ۸ک ۷۹۸۱

۸۴۰۴ زخمدار ) رمان ( - ۷۹۰۴خسروشاهی،جهانگير،  ۰۹س ۹ز ۷۹۸۱

۱۲۱۹ دور گردون )رمان( - ۷۹۰۹ایبد، طاهره،  ۹۹ي ۲د ۷۹۸۱

۸۷۱۲ مردي که به حراج رفت: )مجموعه داستان( -۷۹۷۱فقيري، ابوالقاسم،  ۲۹ق ۰م ۷۹۸۱

پنج پنجره بوي گل: داستان پنج تن از یاران  - ۷۹۰۴پوروهاب، محمود، 

 پيامبر)ص(؛ )مجموعه داستان براي نوجوانان(

۱۲۲۹ ۰۱۱و ۲پ ۷۹۸۱

۱۲۹۲ اختر و روزهاي تلواسه )مجموعه داستان( - ۷۹۰۲آبيار، نرگس،  ۲۰ب ۹الف ۷۹۸۱

۸۴۹۹ تابمهمان مه - ۷۹۰۷حسن زاده، فرهاد،  ۸۹۱س ۲م ۷۹۸۱

۷۱۷۸ جادو در اقوام، ادیان و بازتاب آن در ادب فارسی - ۷۹۰۰دماوندي، مجتبی،  ۹ف ۸د ۷۹۸۸

پوشش اسلامی: چالش ها و راهکارها با رویکردي  - ۷۹۹۴بنيانيان، حسن، 

 به مهندسی فرهنگی

۹۹۴ ۷۱ ۸۱۹ب ۲پ ۷۹۸۲

۹۹۹ نگرشی به مدیریت اسلامی - ۷۹۰۹ي، پورشافعی، هاد ۱۱ ۲۹پ ۸ن ۷۹۲۹

 - ۷۹۹۴آئينه وند، صادق، 

۷۹۲۰ 

ادبيات سياسی تشيع ) از نيمه اول قرن اول هجري 

 تا پایان قرن سوم هجري(

۹۹۹۹ ۲س ۲آ ۷۹۸۱

۷۰ ام(السلدرس نامه تاریخ تحليلی اهل بيت )عليهم - ۷۹۹۲حيدري نيک، مجيد،  ۲ح ۰د ۷۹۲۹

۷۴۰ قرآن مجيد، تکامل و خلقت انسان ۷۹۸۷-۷۹۸۰سحابی، یدالله،  ۸الف ۹س ۷۹۸۱
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 شماره بازیابی عنوان مولف

۱۲۷ سير و تطور مفهوم خدا از دکارت تا نيچه حسن زاده، صالح ۱ح ۲س ۷۹۸۱

۱/۰۷ از عاشورا تا ظهور - ۷۹۹۹فضلی، نادر،  ۱۱ف ۰الف ۷۹۸۱

منتخب توضيح المسائل مطابق با فتاواي حضرت آیة   ۷۹۲۲حيدخراسانی، حسين، و

 الله العظمی حاج شيخ حسين وحيدخراسانی دام ظله

۲/۷۸۹ ۹۱و ۸م ۷۹۸۱

رفتاري اضطراب در کودکان:  -درمان شناختی  چورپيتا، بروس اف

 ايرویکرد واحد پردازه

۱۴۱ ۱الف ۲چ ۷۹۲۱

۱۱۰۸ روان شناسی موفقيت در محيط کار م     - ۷۲۰۹ی، هی، جول ۸ ۲هـ ۲ر ۷۹۲۴

۱/۰۸۸ راهبردهاي جدید در زوج درمانی - ۷۹۹۹خمسه، اکرم،  ۸خ ۹ر ۷۹۲۷

۱۲۸ شناخت اختلالات شخصيتی قبل و بعد از ازدواج جانسون، دبليو. برد ۹ج ۱ع ۷۹۲۷

ازدواج بدون شکست: حل معماي ازدواج با تئوري  م۹۴۷۹ - ۱۷۲۹گلسر، ویليام، 

 انتخاب

۱۹۰ ۸گ ۰الف ۷۹۲۱

کمک به کودک مضطرب: راهنماي گام به گام والدین  

 و درمانگران

۱۴۱ ۱الف ۸ک ۷۹۲۱

۱۴۱ کمک به کودک مضطرب: کتاب کار لاینم، هایدي ۱الف ۸۹ک ۷۹۲۱

۰۲۱ تمرین هاي تعادلی براي کودکان دهمارتين، سيگلين ۲ک ۹۹م ۷۹۲۷

۹۰۹۴ مشاوره بالينی در مدرسه م.     - ۷۲۱۲بریک،  نيک،  ۰ب ۱م ۷۹۸۱

روان شناسی وابستگی به مواد: سبب شناسی،  - ۷۹۰۰بزمی، نعيمه، 

 تشخيص و درمان اعتياد

۱۱۱ ۰ب ۲ر ۷۹۲۹

راهنماي عملی گروه درمانی مدیریت استرس براي  م     - ۷۲۱۹ مک نامارا، سارا،

 جوانان: بر اساس برنامه عملی سارا مک نامارا

۹۰۹۷ ۱م ۹ر ۷۹۲۹

۱/۰۸۸ کتاب جامع زوج درمانی م      - ۷۲۰۹هاروي، مایکل،  ۹هـ ۹ک ۷۹۲۹

۱۴۰دکان و نوجوانان: نظریه مشاوره و روان درمانی با کو م.  -۷۲۰۱پروت، تامپسن،  ۰پ ۲ر ۷۹۲۱
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 شماره بازیابی عنوان مولف

 ها و کاربردهاي عملی در مراکز درمانی و مدارس

پرورش کودک متفکر) پيش نوجوانی(: آموزش تفکر  شور، مرنا بی

سال براي حل  ۷۹تا  ۸به کودکان و نوجوانان 

مشکلات آغاز نوجوانی )استرس مدرسه، فشارهاي 

 همسالان، خشونت و ...(

۱۹۹ ۹۱الف ۸۸ش ۷۹۲۹

صادقی، منصوره سادات، 

۷۹۱۱ - 

۸۴۷ مدیریت روابط بين فردي دختر و پسر ۹ص ۰م ۷۹۲۱

کتاب کار کاهش استرس براي نوجوانان: مهارت هاي  بيگل، جينا ام

 ذهن آگاهی براي مقابله با استرس

۹/۱۹۰ ۲ب ۹ک ۷۹۲۹

۸۹۷ ی و تغييرات اجتماعیروان شناس پایزر، استوارت ۹پ ۲ر ۷۹۸۱

۹/۰۱ کودکان استثنایی: سندرم ها - ۷۹۰۰یاریاري، فریدون،  ۹ي ۲ک ۷۹۲۹

معماي بحران اعتياد در جهان: چگونگی زجر و  - ۷۹۷۹دبيرسياقی، منوچهر، 

 شکنجه ي انسان ها و انسان کشی

۱۸۴۷ ۹۸۹د ۱م ۷۹۲۹

۱/۱۲۱ رموز اعتماد به نفس پاتریشياکلگهورن،  ۰ع ۸۰ک ۷۹۲۴

مهارت هاي مقابله با افسردگی کودکان و نوجوانان:  فيتس پاتریک، کارول

 راهنماي والدین

۱۴۱ ۱الف ۲ف ۷۹۲۹

درمان افسردگی با فعال سازي رفتاري: راهنماي  مارتل، کریستوفر آر

 کاربردي براي متخصصان بالينی

۱۹۱ ۹م ۰د ۷۹۲۰

روان شناسی پيشگيري: علم ارتقاي سلامت فرد و  رومانو، جان

 اجتماع

۰/۰۱۱ ۱ف ۲ر ۷۹۲۱

    - ۷۲۹۴توئرسکی، آبراهام، 

 م

۱۹۹ طرز فکر اعتيادآور: خودفریبی را درک کنيم ۲ت ۰ط ۷۹۲۹
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 شماره بازیابی عنوان مولف

۱۱۱ هاي سلامت جسم و روانهارمونی سلامت با رهنمود - ۷۹۰۷منوچهریان، محسن،  ۸م ۹هـ ۷۹۲۷

صادقی، منصوره سادات، 

۷۹۱۱ - 

مداخله در شکست هاي عاطفی ویژه متخصصين و 

 کارشناسان

۱۱۱ ۸ش ۹ص ۷۹۲۱

۱۰۷۱ مدیریت بازاریابی م     - ۷۲۹۷کاتلر، فيليپ،  ۷۹ ۹ک ۰۹م ۷۹۲۱

غضنفري امرایی، اسفندیار، 

۲۰۷۹ - ۷۹۱۷ 

تاریخ غضنفري: روزگاران لرستان از آغاز تا عصر 

 پهلوي

۹۴۱۷ ۰۱ر ۱غ ۷۹۲۹

انقلاب دوم: تسخير لانه ي جاسوسی آمریکا، آثار و  -۷۹۹۰شاه علی، احمدرضا، 

 پيامدها

۷۱۱۰ ۱ ۹ش ۸الف ۷۹۸۱

۷۱۷ مبانی علم اقتصاد منکيو، گرگوري ۸م ۹۹م ۷۹۸۱

۷۰۷۹ تجارت منصفانه براي همه استيگليتس، جوزف اي ۱الف ۹ت ۷۹۸۱

 ۷۹۹۴مرعشی نجفی، محمود، 

- 

نسخه شناسی: پژوهشهایی درباره  نسخه هاي خطی 

 در ایران و جهان

۹/۷۷۹ ۰م ۱ن ۷۹۸۲

؟ ۱۹۱عطار، محمد بن ابراهيم، 

 ؟ق۱۹۱ -

۹۱۸ تذکره الاولياء ۱ع ۰ت ۷۹۸۱

روحانی وصال شيرازي، علی، 

۷۹۹۹ - ۷۹۱۱ 

تذکره گلشن وصال در شرح حال و آثار خاندان 

 وصال شيرازي

۰۷۸۴ ۲ر ۸گ ۷۹۸۱

۹/۰۷۸ فلسفه ذهن: یک راهنمایی مقدماتی ریونزکرافت، ایان ۹ر ۸الف ۷۹۲۹

 -طبيب زاده، محمدرضا، 

۷۹۷۱ 

۸۷۰۹ سفربه دیار ستارگان ۲۹ب ۱س ۷۹۸۱

۷۰۱۱ تاریخ پهلوي: دودمان پهلوي در فراز و نشيب تاریخ - ۷۹۹۱قانعی، سعيد،  ۷۱ق ۹ت ۷۹۸۱

۹/۹۱۲ در جست و جوي کبریت احمر: زندگانی ابن عربی آداس، کلود ۹الف ۰آ ۷۹۸۱

۷۰۴ت یا عقب واقعيت هاي جهان امروزي ) پيشرف - ۷۹۷۹دبيرسياقی، منوچهر،  ۹د ۹و ۷۹۲۹
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 رفتگی (

۱۹۴۱ عرفان در مثنوي معنوي - ۷۹۴۹عبدالهيان، اسدالله،  ۰ع ۷۸ع ۷۹۸۱

 "کاليستنس دروغين"اسکندرنامه: روایت فارسی از  

 پرداخته ميان قرون ششم / هشتم

۱۷۰۸ ۷۹۸۱

الدین، وحشی بافقی، کمال

 ق۲۲۷-؟۲۹۲

۱۷۱۱ بافقی دیوان وحشی ۷۹۲۱

۸۷۱۹ همه زندگی )مجموعه داستان( -۷۹۰۴غلامی، احمد،  ۹۹ل ۸هـ ۷۹۸۱

 ۷۲۹۹سادوک، بنجامين جيمز، 

 م     -

۰۱۰ خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاري/ روانپزشکی بالينی ۹س ۸۰چ ۷۹۲۱

 - ۷۹۹۱خليلی، محمدرضا، 

۷۹۱۷ 

۷۱۹۱ دشت عباس ۸خ ۱د ۷۹۸۱

۹۰۸ عشق م       - ۷۲۱۷شفق، اليف،  ۱ش ۱۰م ۷۹۲۱

سپهر، محمدتقی بن 

 ق۷۹۲۱ - ۷۹۷۱محمدعلی، 

۹۰/۹۱ ناسخ التواریخ: زندگانی امام علی عليه السلام ۹س ۹ن ۷۹۸۱

۷۱۱ برنامه ریزي و خط مشی گذاري توسعه گردشگري -۷۹۱۷نوایی، رضا،  ۲الف ۲ن ۷۹۲۸

۷۸۴ مبانی و اصول علم اقتصاد - ۷۹۹۰دادگر، یدالله،  ۹ف ۷۱د ۷۹۲۹

ربانی بيرجندي، محمدحسن، 

۷۹۰۹ - 

کار مولد: بررسی سيره اجتماعی دانشمندان اسلامی 

 در حوزه کار و توليد

۸۹ ۹ر ۹ک ۷۹۲۹

ضوع دود نابود است: مجموعه داستان طنز با مو ساکی، رضا

 پيشگيري از اعتياد

۰۹۹۰ ۱الف ۹س ۷۹۲۱

     - ۷۲۹۷توماس، رابرت ماري، 

 م

۱۹۷ نگاهی تطبيقی به نظریه ها در روان شناسی رشد ۲ت ۸ن ۷۹۲۱
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۷۱۸ جستارهایی در باب آینده پژوهی - ۷۹۰۷خزایی، سعيد،  ۰خ ۱ج ۷۹۲۰

حشمت زاده، محمدباقر، 

۷۹۹۴ - 

۷۱۱۰ تاثير انقلاب اسلامی ایران بر کشورهاي اسلامی ۹ت ۱ح ۷۹۸۱

شاهد جنگ و اقتصاد: خاطرات یک مدیر اقتصادي  - ۷۹۹۱قسيمی، محمدرضا، 

 بانک مرکزي در دوران جنگ ایران و عراق

۷۱۱۹ ۱ق ۹آ ۷۹۲۱

راي توضيح توانایی اي بجهان هولوگرافيک: نظریه م     - ۷۲۱۹تالبوت، مایکل، 

 هاي فراطبيعی ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم

۰۰۲ ۹ت ۲ج ۷۹۲۱

۹/۹۴ مدیریت فناوري - ۷۹۰۱امينی، غلامرضا،  ۸۹الف ۰م ۷۹۲۹

۸/۷۸۸ (۷۹۲۹سنگ نشانی: ) سفرنامه حج سال  - ۷۹۹۱حميدیان، عليرضا،  ۸ح ۲س ۷۰۴۴

۱/۱۹۰ با چاشنی شعراي آشپزي کره  ۰ک ۱آ ۷۹۲۹

      - ۷۲۰۹اي، آنتونی، تایزه

 م

۹۲۴۱ اي چايآداب کره ۸آ ۰آ ۷۹۲۹

۹۲۱۷ گزیده اسناد نمایش در ایران - ۷۹۹۱ميرانصاري، علی،  ۱ ۲م ۰گ ۷۹۸۷

۲۱۱۴ ذخایر و منابع نفت - ۷۹۱۴دهقان، فربد،  ۱ ۸۱د ۹ذ ۷۹۲۷

۲۱۱۴ تاریخچه نفت - ۷۹۱۸پيروزمند، محمد،  ۱ ۸۰پ ۹ت ۷۹۲۴

ایران شده هلسطين: انقلاب اسلامی در بجنورد  به  - ۷۹۱۴الهی فرد، مهدي، 

 روایت مردمی

۷۱۱۴ ۹ب ۱الف ۷۹۲۴

۱۲۱۹ بوبوک اعرابی، بنفشه ۰۱۱ع ۲ب ۷۹۸۸

۷۱۹۸ باندیده ایروانی، حجت ۸۸الف ۲د ۷۹۸۲

۸۷۱۷ باغ هاي معلق انگور - ۷۹۱۰قاسمی، محمدضياء،  ۱۱۹۱الف ۰الف

۷۹۸۸

۹۹۹۹ دانشگاه هاي نسل سوم در انقلاب صنعتی چهارم - ۷۹۰۹نبی پور، ایرج،  ۹ ۹ن ۹د ۷۹۲۱
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۱۲۱۹ دشت شقایق ها - ۷۹۰۰بایرامی، محمدرضا،  ۲۰الف ۱د ۷۹۸۱

۷۱۹۱ آقاي شهردار: بر اساس زندگی شهيد مهدي باکري - ۷۹۰۲اميریان، داود،  ۹۰۹الف ۸الف

۷۹۸۸

اردیبهشتی دیگر: خاطرات آزاده سرافراز عبدالمجيد  - ۷۹۹۱خزائی، عبدالمجيد، 

 خزایی

۷۱۹۲ ۰آ ۹خ ۷۹۸۲

۸۹۱۱ بافیتورنج می -۷۹۱۱فرهبدنيا، فرزانه،  ۲۰۰ر ۰ت ۷۹۲۹

۹۰۱۴ انجيل یهودا از دست نوشته چاکوس  ۸الف ۷۹۲۲

۷۱۹۲ پشت دیوارهاي شهر - ۷۹۰۹موسوي، سعيد،  ۸م ۱پ ۷۹۸۱

رضا بچه محله جلالی: بر اساس زندگی شهيد علی ۷۹۰۱بختياري دانشور، داوود، 

 ماهينی

۷۱۹۱ ۷۱م ۹ب ۷۹۸۱

۸۴۱۱ ۲۴۹شيري در قفس  ۷۹۱۹ - ۷۹۹۱زارعی، احمد،  ۰۰۱الف ۲ش ۷۹۸۲

۹/۸۴ داستان لبنان  ۷۹۰۹یزدان پناه قره تپه، زهره،  ۹آ ۰ي ۷۹۸۱

ناله عشق از فرامشکده خاک: یادنامه سردار شهيد   ۷۹۹۱مدبر عزیزي، غلامرضا، 

 مهدي صبوري

۷۱۹۱ ۹۹ص ۰م ۷۹۸۱

۸۹۹۹ کلاهی از گيسوي من - ۷۹۹۱موذنی، علی،  ۰۰و ۸ک ۷۹۸۱

۸۹۹۷ خيلی نگرانيم! شما ليلا را ندیدید؟ - ۷۹۰۸یونان، رسول،  ۱۱و ۲خ ۷۹۲۷

۱/۱۲ فارابی ،خيال و خلاقيت هنري - ۷۹۰۰مفتونی، نادیا،  ۱م ۹ف ۷۹۸۲

۸۴۰۴ درخت توت پير - ۷۹۰۱خوش خرام، نسرین،  ۱۹۹و ۰د ۷۹۸۱

۱۲۲۰ بندهاي روشنایی - ۷۹۹۱تجار، راضيه،  ۹۹ج ۲ب ۷۹۲۴

۱۲۲۰ زیر درخت انجير - ۷۹۱۸تواضعی، جابر،  ۷۹و ۲ز ۷۹۸۸

۷۱۹۲ زندگی خوب بود - ۷۹۹۴رحيم پور، حسن،  ۹۱ر ۹آ ۷۹۸۸

۷۴۱ نمایشگاه هاي تجربی )عملی( کارآمد کاربرپسند: کندي، جف ۷آ ۲ک ۷۹۲۰
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۸۷۱۲ عشق در غبار: مجموعه داستان ۷۹۱۹ -فلاحی راد، اشرف،  ۹۰ل ۱ع ۷۹۱۲

۸۹۹۹ دوستی - ۷۹۹۱مؤذنی، علی،  ۰۰و ۲د ۷۹۸۲

۷۹۸۱ اميرکبير: هوشمندترین سياستمدار ایرانی - ۷۹۰۴سليمانی، نقی،  ۸س ۸الف ۷۹۸۱

۷۲۲۱ فيلمنامه به همين سادگی - ۷۹۰۱ميرکریمی، رضا،  ۸۱۱ب ۷۹۸۸

۷۱۹۸ دکل ابوذر جعفري، فتح الله ۱۱ج ۸د ۷۹۸۸

خو محمدي خيرآبادي، سعيد، 

۷۹۱۷ - 

سخنی پيرامون پيکار سروده هاي "بر دامن سکوت: 

 "۹۱۱۷ - ۷۹۱۲فاصله سال هاي " "مينوي

۹۸۷۷ ۲خ ۰ب ۷۹۸۱

۹۸۲۴ اجتماعيات در ادبيات در آثار منثور فارسی قرن ششم - ۷۹۹۷سجادي، علی محمد،  ۹س ۹الف ۷۹۸۸

طراحی شهري: گونه شناسی رویه ها و طرح ها:  م     - ۷۲۹۸لنگ، جان تی، 

 همراه با بيش از پنجاه مورد خاص

۲۴۹۷ ۲ل ۰ط ۷۹۸۱

۰۰۹ هنر شفاف اندیشيدن م      - ۷۲۱۱دوبلی، رولف،  ۸۱د ۲هـ ۷۹۲۰

۰۴۷۸ بازتاب بودا در ایران و اسلام - ۷۹۹۱امين، حسن،  ۹ف ۸الف ۷۹۱۸

۸۴۱۸ عطر رازیانه - ۷۹۹۱ساري، فرشته،  ۱۹الف ۱ع ۷۹۱۸

۲۱۴۱ طرح هاي معدنیارزیابی اقتصادي  - ۷۹۹۲کلاهدوزان، محمد،  ۹آ ۸ک ۷۹۸۱

جمشيدي، محمدحسين، 

۷۹۰۴ - 

مبانی و روش شناسی تبيين )با تاکيد بر اندیشه 

 سياسی(

۹۹۱ ۸ج ۹م ۷۹۸۱

۹ مکانی بسيار دور م۷۲۲۲ -توماس، دانيل،  ۲۹۱ت ۱م ۷۹۸۱

۰۸۱۸ مسرچشمه هاي کلاسيک در تئاتر توفيق الحکي عثمان، احمد ۲ک ۸۱۱ي ۷۹۸۰

۱۲۱۹ آواي صحرا - ۷۹۹۲اونق، عبدالرحمن،  ۸۱و ۸آ ۷۹۸۷

در شهرسازي و برنامه ریزي شهري بر  کاربرد  هاکسهولد، ویليام اي

 (۷۴)آرک جی آي اس اساس نسخه 

۷۴۴ ۹هـ ۰آ ۷۹۲۹

۱۹۴۹ عد زبان عربیمتون و قوا - ۷۹۰۷متقی زاده، عيسی،  ۹م ۹م ۷۹۲۱
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المعارف جهان حقوق در جهان اسلام: برشی از دایره 

 نوین اسلام آکسفورد

۱/۱ ۹۴۷۹د ۷۰۴۴

۱۲۹۲ از قبيله باران: زندگی نامه داستانی شيخ مرتضی زاهد - ۷۹۹۱آقایاري، خسرو،  ۰۹ق ۰الف ۷۹۸۱

احمدي معين، محمدمهدي، 

۷۹۱۹ - 

اقتصاد ستارگان: طراحی الگویی عملی براي توسعه 

اقتصادي ایران با توجه به شرایط اقتصاد سياسی 

 کشور

۰۱۹ ۹الف ۱الف ۷۹۲۸

۲۴۱۸ تاریخ نان در ایران م     - ۷۲۰۹فلور، ویلم ام،  ۸ف ۹ت ۷۹۲۸

تان هاي روان درمانی از مامان و معنی زندگی: داس     - ۷۲۹۷یالوم، اروین دي، 

 ي وقتی نيچه گریستنویسنده

۱/۰۸۴ ۹ي ۹م ۷۹۲۸

واژه در قاب: ساختارشناسی جریان اقتباس ادبی در  - ۷۹۱۲مرادعباسی، مزدا، 

 سينماي ایران

۷۲۲۱ ۹ ۹۱م ۹و ۷۹۲۴

 - ۷۹۸۱شهریار، محمدحسين، 

۷۹۱۱ . 

۸۷۹۱ گزیده غزليات شهریار ۷۱آ ۷۹۲۱

، -۷۹۰۴سجودي،  فرزان، 

 گردآورنده و مترجم

ساخت گرایی، پساساخت گرایی و مطالعات ادبی: 

 مجموعه مقاله : سوسور، اشکلوفسکی، ...

۷۰۱ ۹س ۹س ۷۹۸۸

۹۹۱۲ آموزش گویش سمنانی - ۷۹۷۱پژوم شریعتی، پرویز،  ۱۹س ۰پ ۷۹۲۱

 -حسن زاده، محمدحسين، 

۷۹۹۸ 

۹۱۱۲ سبک هندي و شاعران برگزیده آن ۱ح ۹س ۷۹۱۲

این زندگی شماست، نه لباس عاریه: راهبردهاي  م.       - ۷۲۰۱داناوان، جيم، 

 ضروري براي خلق زندگی دلخواهتان

۱۹۱ ۹ر ۹۹د ۷۹۸۱

۹ بندر امن کانلن مکنا، ماریتا ۹۸۷۱ک ۲ب ۷۹۸۸

۸۹۹۹ شعر عترت: گزیده اشعار -۷۹۷۰ یاسري، محمدرضا، ۱۹الف ۲۴۷د ۷۹۸۲
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۲۸۱۱ مردي به نام اوه م     - ۷۲۸۷بکمن، فردریک،  ۷۹ ۸ک ۰م ۷۹۲۱

۹۱۹ افزایش انتقال حرارت با نانو سيالات  ۱الف ۷۹۲۱

تشریح کامل مسایل دیناميک کلاسيک ذرات و  - ۷۹۱۱قاسمی، حميد، 

 ستم هاسي

۸۰۱ ۹م ۲۹۱د ۷۹۸۸

۱۱۴ مبانی الکترومغناطيس همراه با ميدان ها و امواج سدیکو، متيو ان. او ۰س ۹م ۷۹۲۱

۱۸۸ اصول ليزر سولتو، اوراتسيو س ۱الف ۷۹۲۰

افزار اصول طراحی سيستم هاي اپتيکی با نرم - ۷۹۱۱موسوي فرد، سجاد، 

 ()زي مکس 

۹/۹۱۱ ۸م ۱الف ۷۹۲۱

۰۱۰ طيف نمایی ليزري      - ۷۲۹۷دمترودر، ولف گانگ،  ط ۸د ۷۹۲۱

تشریح کامل مسایل فيزیک کوانتومی استفان  - ۷۹۱۱اصل هاشمی، علی، 

 گاسيوروویچ

۷۱۰ ۷۹ ۹گ ۲۹۷۱ف

۷۹۲۹

۱۷ ي فيزیک کمبریجمرجع کامل فرمول ها م     - ۷۲۱۹ووان، گراهام،  ۲و ۱د ۷۹۲۹

۹/۹۱۱ حل المسایل جامع  آشنایی با اپتيک )پدروتی( - ۷۹۱۴مربوطی، مرجان،  ۰پ ۹۹۱الف ۷۹۲۰

۹۹ اي بر فوتونيکمقدمه - ۷۹۱۹عليائی، سعيد،  ۸۹ع ۱م ۷۹۲۹

۹/۰۰۱ اپتيک غير خطی      - ۷۲۰۸بوید، رابرت دبليو،  ۲ب ۹الف ۷۹۲۹

۲/۰۷۸ مبانی نانواپتيک نووتنی، لوکاس ۹ن ۲ن ۷۹۲۴

۰۸۲ از حال بد به حال خوب: شناخت درمانی برنز، دیویددي ۲ش ۰ب ۷۹۲۱

مکتب و مدرسه درس آموز سرباز شهيد حاج قاسم   ۷۹۹۲رستمی نسب، عباسعلی، 

 سليمانی

۷۱۱۸ ۱ر ۱م ۷۰۴۴

مدیریت و کنترل پروژه: در ساختاري نو و به هنگام   ۷۹۹۷حاج شيرمحمدي، علی، 

 فصل جدید ۱شده با افزایش 

۱۲ ۰م ۹ح ۷۹۲۰

۹۱برنامه ریزي نگهداري و تعميرات: )مدیریت فنی در   ۷۹۹۷حاج شيرمحمدي، علی،  ۹ف ۹ح ۷۹۲۰
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ور صنایع( بانضمام چهار فصل جدید: نت بهره

قابليت اطمينان، مدیریت رایانه  فراگير، نت متمرکز بر

 گيري کارایی نتاي نت و شاخص هاي اندازه

۸۹۷۷ رجعت سرخ ستاره: )مجموعه شعر( - ۷۹۹۴معلم دامغانی، علی،  ۱۸۹ع ۹ر ۷۹۸۱

کاظمی نورعينی، سکينه، 

۷۹۰۸ - 

۱/۰۷۱ بيوشيمی آزمایشگاهی ۹ک ۲ب ۷۹۲۱

۹۱۷ معادلات دیفرانسيل معمولی - ۷۹۰۴هقانی زاده، فاطمه، د ۲۹د ۱م ۷۹۲۹

برنامه ریزي مهندسی حمل و نقل و تحليل جابجایی  - ۷۹۹۱سيدحسينی، محمد، 

 مواد

۷۷۰۱ ۲س ۰ب ۷۹۲۰

۲/۱۱ شناسایی سيستم عيسی پور، علی، گردآورنده ۰ط ۲ع ۷۹۲۹

۱۱ افزارمهندسی نرم      - ۷۲۰۱س، پرسمن، راجر ا ۱۱۸ ۰پ ۲م ۷۹۲۰

( در  اصول و کاربرد تستهاي غير مخرب ) راج، بالدو

 جوشکاري...

۰۲۹ ۹الف ۹ر ۷۹۲۹

۰۴۹ علم مواد: تئوري و عملی      - ۷۲۰۴کليستر، ویليام دي،  ۸۰ک ۲ت ۷۹۲۸

۰۱۹ ، بازرسی، نظارت )مانيتورینگ(خوردگی اصول روبرژ، پيرآر ۲ر ۲خ ۷۹۲۸

۰۷۸ تکنيک هاي پوشش دادن طراحی و کاربرد  ۱۱ ۰گ ۸ت ۷۹۲۸

 ۹۹تحليل داده هاي پرسش نامه اي به کمک نرم افزار - ۷۹۱۷بایزیدي، ابراهيم، 

 اس پی اس اس() 

۹۹ ۹ب ۹ت ۷۹۲۰

۹۱۸ روش هاي تحليل چند متغيره آماري م     - ۷۲۹۰رنچر، آلوین،  ۲ر ۲ر ۷۹۲۹

خوش رفتارمنفرد، حسين، 

۷۹۱۱ - 

۱۱/۱۱ مرجع کامل برنامه نویسی  ۸۰الف ۲خ ۷۹۲۹

۲/۱۱ الگوریتم و فلوچارت رسولی، شهریار ۱الف ۱ر ۷۹۲۹
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افزار یتم ژنتيک و فازي در نرمآموزش کاربردي الگور - ۷۹۱۸رضایی، عليرضا، 

 ]متلب[ 

۱/۰۴۹ ۱ر ۸آ ۷۹۲۷

۱۹/۱۱ برنامه نویسی کامپيوتر: برنامه نویسی به زبان  - ۷۹۱۷کمالی مقدم، محمد،  ۲۹س ۸ک ۷۹۲۱

۱/۷۱۸ توازن خط توليد با الگوریتم ژنتيک - ۷۹۹۹فقيه، نظام الدین،  ۱ف ۲ت ۷۹۸۲

۲/۱۱ تعامل انسان و کامپيوتر، مبانی و روش ها هيونکيم، جرارد جونگ ۸الف ۲ک ۷۹۲۱

کننده هاي عصبی پيشرفته شبکه هاي عصبی و کنترل تشنه لب، محمد

 با رویکرد شبکه هاي عصبی راف

۸۱/۱۱ ۱ت ۹ش ۷۹۲۱

يستم عامل اندروید: توسعه برنامه هاي کاربردي در س - ۷۹۱۰طالبی، حميدرضا، 

 کتاب کاربردي و مصور به همراه کدهاي برنامه

۱۱/۱۱ ۸۰الف ۹ط ۷۹۲۰

۹/۹۱۱ اي بر نظریه زبان ها و ماشين هامقدمه لينتس، پيتر ۲ل ۱م ۷۹۲۹

مدل سازي و تحليل فرآیندها در مهندسی شيمی )به  - ۷۹۱۲رشيدي، حامد، 

 (افزار رمهمراه مسائل حل شده با ن

۱/۷۱۱ ۱ر ۰م ۷۹۲۲

اصول برنامه نویسی به زبان متلب با فصولی درباره  

از طریق برنامه نویسی و جعبه  ساخت ابزار 

 ابزار فازي

۹۲۱ ۱الف ۷۹۲۹

سنتز، شناسایی و کاربرد نانومواد در زمينه هاي  - ۷۹۱۱شریعتی نيا، زهرا، 

 ريمختلف علوم و فناو

۲/۰۷۸ ۹ن ۰ش ۷۹۲۱

       - ۷۲۱۹هالورسون، مایکل، 

 م

)ویژوال   ۹۴۴۱آموزش گام به گام 

 (۹۴۴۱بيسيک 

۱۹/۱۱ ۲ب ۷۱۱هـ ۷۹۸۱

۱/۰۴۹ الگوریتم ژنتيک و بهينه سازي سازه هاي مرکب - ۷۹۱۹باوي، اميد،  ۹۹ب ۱الف ۷۹۸۲

۷۱۱۱ زر در ماشينکاري و ساخت و توليدلي فورستر، دیتر ۲ف ۲ل ۷۹۲۷

۱۲۷ تعيين مشخصات و خواص برش هاي نفتی - ۷۹۹۷ریاضی، محمدرضا،  ۲ر ۱ت ۷۹۲۲
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۱۷۴۱ شبکه هاي کامپيوتري: رویکرد  کروز، جيمز اف ۸۱۱ ۲الف ۰۱ک

۷۹۲۹

بر خواص فوتو کاتاليستی نانو ساختارها و  ايمقدمه - ۷۹۹۰نبيونی، غلامرضا، 

 نانوکامپوزیت ها

۱۷۱ ۹۹ک ۹ن ۷۹۲۱

کاربرد نانو تکنولوژي و نانو ذرات در صنعت  - ۷۹۱۹خرسند، حميد، 

 خودروسازي

۲۱۷۴ ۹آ ۰خ ۷۹۲۹

- ۷۹۱۱اعظمی گيلان، عارف، 

 ، گردآورنده

۷۹۸۴ نانو پرداخت کاري ۱الف ۹ن ۷۹۲۱

الگوریتم هاي فرا ابتکاري در بهينه سازي ترکيبی:  -۷۹۹۱عالم تبریز، اکبر، 

 ژنتيک، شبکه عصبی، آنيل شبيه سازي شده...

۱/۰۴۹ ۹ع ۱الف ۷۹۲۴

نانومکانيک و نانو مواد: تئوري، روش هاي  ليو، وینگ کام

 چندمقياسی و کاربردها

۲/۰۷۸ ۹ن ۲ل ۷۹۲۴

۱/۷۱۰ نانو فناوري: اصول و کاربردها ی، سولابها کیکولکارن ۸۱ک ۹ن ۷۹۲۹

۱/۷۱۰ فناوري نانو در صنایع دریایی - ۷۹۰۹قاسمی، حسن،  ۹ق ۲ف ۷۹۲۱

۱/۷۱۰ آشنایی با فناوري نانو - ۷۹۱۱طائب، حميدرضا،  ۹ط ۱آ ۷۹۲۱

 -ميرعباس زاده، کاووس، 

۷۹۹۰ 

۱۸۱۷ ت لایه نازک و کاربردهاي آنتکنولوژي ساخ ۷۱ ۹ل ۲م ۷۹۸۱

۹۸۹ پلی الکتروليت ها و نانو ذرات کوتس، یوآخيم ۸پ ۲ک ۷۹۸۸

نانو تکنولوژي چيست و چرا اهميت دارد؟ )از علوم  الهوف، فریتس

 مرتبط تا اصول اخلاقی(

۱/۷۱۰ ۱الف ۹ن ۷۹۲۴

يد لوله هاي نانو ساختار به روش تغيير شکل تول - ۷۹۱۴فرجی، قادر، 

 پلاستيک شدید

۲/۰۷۸ ۹ن ۰ف ۷۹۲۱
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خواص مکانيکی نانو کامپوزیت هاي سه تایی )پلی  - ۷۹۱۹کاظم نژاد، اعظم، 

 پروپيلن/ گرافن/ نانو ذرات خاک رس(

۲/۰۷۸ ۹ن ۹ک ۷۹۲۱

۲/۰۷۸ نانوتيوب هاي کربنی برهمکنش با سيال  ۹ن ۷۹۸۱

۲/۰۷۸ خودآرایی و نانو تکنولوژي م     - ۷۲۱۹لی، یون سئوب،  ۹ن ۸۱ل ۷۹۲۰

۹۱۴ نانو سيالات - ۷۹۱۹زینالی هریس، سعيد،  ۲ز ۹ن ۷۹۲۰

رحمانی اهرنجانی، رامين، 

۷۹۱۷ - 

۲/۰۷۸ مقدمه اي بر نانوکامپوزیت ها و نانولوله ها ۹ن ۹۱ر ۷۹۲۹

۱/۷۱۰ سود و زیان در فناوري نانو - ۷۹۱۲قاسمی فرد، مهدي،  ۹ق ۲س ۷۹۲۱

۲/۰۷۸ نانو الياف و نانو لوله هاي کربنی - ۷۹۱۰محمدپور، راضيه،  ۱الف ۹م ۷۹۲۹

ساختارهاي گرافی نانولوله ها و دستگاه هاي شش  - ۷۹۰۹ایرانمنش، محمدعلی، 

 ضلعی

۲/۰۷۸ ۹ن ۲الف ۷۹۲۰

پایه هاي مکانيک نانو ) از نظریه حالت جامد تا  م.        - ۷۲۱۷کللند، اندرو، 

 کاربردهاي ابزاري(

۱/۷۱۰ ۸ک ۹پ ۷۹۸۱

اصول پالایش نفت خام: فرآیندها، فرآورده هاي نفتی،  کوچک زاده، محمدتقی

 روش هاي آناليز و ارزیابی نفت خام

۱۲۴ ۲ک ۱الف ۷۹۸۱

کریستال هاي فوتونی: افزاره ها، فيبرها، نانوساختارها  - ۷۹۱۹عليائی، سعيد، 

 و حسگرها

۷۱۹۴ ۸ع ۰ک ۷۹۲۱

۲/۰۷۸ نانو ساختارها و نانوکامپوزیت ها - ۷۹۱۷دلشادخطيبی، پویا،  ۹ن ۸د ۷۹۲۰

نگرشی بر اصول و فناوري توليد نانو ساختارهاي  

 ليفی

۲/۰۷۸ ۱الف ۸ن ۷۹۲۹

۷۱۱ مقدمه اي بر فيزیک طيف هاي اپتيکی فيلم نازک اشتنتسل، اولاف ۸۰ ۲خ ۱الف ۷۹۲۷

۱/۱۱ پژوهش عملياتی پيشرفته - ۷۹۹۰مهرگان، محمدرضا،  ۲م ۰۹پ ۷۹۲۰
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 ۷۹۹۷حاج شيرمحمدي، علی، 

- 

۷۱۱ یهااصول برنامه ریزي و کنترل توليد و موجود ۰ب ۹ح ۷۹۲۰

۱۸۱۷ فيزیک الکترونيک رستمی، علی ۸۱ ۱ر ۲ف ۷۹۸۰

 ۷۹۹۴فاطمی قمی، محمدتقی، 

- 

۷۱۱ کنترل کيفيت آماري ۹ف ۲ک ۷۹۲۷

۱۰/۱۱ برنامه ریزي خطی و جریان هاي شبکه اي بازارا، مختار ۹ب ۰ب ۷۹۲۹

     - ۷۲۰۰تانن باوم، اندرو اس، 

 م

۱۷۴۱ شبکه هاي کامپيوتري ۱ ۹ت ۹ش ۷۹۲۰

انرژي هاي تجدید پذیر و کاربرد آنها در تاسيسات  - ۷۹۱۱فتحيان، فرزاد، 

حرارتی و برودتی: ویژه دانشجویان دوره کارشناسی 

 تاسيسات

۸۴۸ ۹ف ۸الف ۷۹۲۹

۱/۸۲۱ ]مایا[ با اجراي پنج پروژه آموزش   ۱۱آ ۷۹۸۰

۹۴۴۴ مرجع کامل ماشين هاي الکتریکی - ۷۹۱۱آهی، کيارش،  ۲آ ۰م ۷۹۸۲

 - ۷۲۷۱بير، فردیناند پير، 

 م۹۴۴۹

۰۴۱ راهنماي مقاومت مصالح ۲ب ۱۹۹م ۷۹۸۲

۱۸۸۸ طراحی دیجيتال )مدار منطقی( م     - ۷۲۹۱مانو، ام.موریس،  ۰ ۹م ۰ط ۷۹۲۰

۱۸۱۰ مبانی ميکروالکترونيک - ۷۹۰۴رضوي، بهزاد،  ۱ر ۹م ۷۹۲۴

۷۱۱۱ مهندسی ليزر و مخابرات نوري فضاي آزاد - ۷۹۱۹عليائی، سعيد،  ۸ع ۲م ۷۹۲۹

۷۸۴۴ اي بر تحليل و طراحی فيبرهاي نوري مدرنمقدمه - ۷۹۰۱رستمی، علی،  ۱ر ۱م ۷۹۸۸

۹۰۸ کترونيک: مبانی و کاربردهانانو بيوال  ۹۱ ۹ن ۹ن ۷۹۲۱

۹۹۴ تحليل و طراحی سيستم هاي کنترل خطی - ۷۹۰۷خاکی صدیق، علی،  ۹۹خ ۹ت ۷۹۲۹

۱۸۱۸مرجع کامل قطعات الکترونيک: تحليل و بررسی  - ۷۹۱۷عسگري، فرشاد،  ۰ ۱ع ۰م ۷۹۲۱
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 انواع قطعات

۱۸۱۱ مدارهاي ميکروالکترونيک م     - ۷۲۱۴صدرا، عادل،  ۰ص ۰م ۷۹۲۷

۱۷۴۷ مبانی سيستمهاي مخابراتی پروکيس،  جان جی ۰پ ۱الف ۷۹۸۲

آشنایی با (: ۷راهنماي جامع آسانسور و پله برقی ) -۷۹۹۲فصيحی، ایرج، 

 تجهيزات مکانيکی، الکتریکی و ترافيک آسانسور

۷۹۱۴ ۱ف ۹ر ۷۹۲۰

افزار خودآموز ایجاد و مدیریت سایت وب با نرم - ۷۹۰۱جباریه، عليرضا، 

 

۱۷۴۱ ۸۸۸۱ ۰د ۹۹ج ۷۹۸۱

 ۷۹۱۷رستگاري، فخرالسادات، 

- 

۱۸۱۴ قطعات الکترونيکی آزمایشگاهی ۱ر ۱ق ۷۹۲۷

۱۷۴۱ ]جوملا[ ر افزاطراحی صفحات وب با نرم - ۷۹۱۹عباسی، زینب،  ۸۸۸۱ ۲ج ۹ع ۷۹۸۱

 فناوري ساخت قطعات الکترونيکی: فناوري  پلامر، جيمز دي.

 سيليسيمی: اساس، روش ها اجرا و مدل سازي

۱۸۱۰ ۱۱ ۸پ ۲ف ۷۹۲۱

طراحی سيستم هاي کامپيوتري دیجيتال با استفاده از  م     - ۷۲۱۲ليلجا، دیوید، 

 توصيف سخت افزار  زبان

۱۸۸۱ ۱ ۲ل ۰ط ۷۹۲۷

]سوليد   ۹۴۴۸مرجع کاربردي  - ۷۹۱۱نوریان، مرتضی، 

 ورکس[

۹۸۱ ۲ن ۰م ۷۹۸۱

 ۷۹۹۸علی احمدي، عليرضا، 

- 

۱۴ ارزیابی کار و زمان: مهندسی کار و مدیریت زمان ۸ع ۰الف ۷۹۲۹

 -تشریح کامل مسایل مقاومت مصالح فردیناندپی.بير - ۷۹۱۲درام، شاه ابراهيمی، پ

دیویداف.  -تی. دوولف جان -ئی. راسل جانستون 

 مازورک

۰۴۱ ۲ب ۱۹۷۱م ۷۹۲۹

۰۱۰ برق پيشرفته )محاسبه، طراحی، آموزش(       - ۷۲۹۱واتکينز، آلبرت جيمز،  ۹و ۰م ۷۹۲۷
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 شماره بازیابی عنوان مولف

 م

روشن ضمير، محمدعلی، 

۷۹۹۸ - 

۱۱۱ مهندسی پی ۸۱ر ۲م ۷۹۲۱

کاربرد کامپيوتر در مهندسی صنایع )رشته مهندسی  

 صنایع(

۱/۱۱ ۹ک ۷۹۲۴

۱۰۱ سازه ها - ۷۹۹۰بدیعی، مجيد،  ۰ب ۹س ۷۹۸۸

تشریح جامع مسائل شبکه هاي کامپيوتري با دیدگاه  - ۷۹۱۹حبيبی لشکري، آرش، 

 کيت دبليو. راس( -)جيمز اف. کراس بالا به پایين

۱۷۴۱ ۸۱۱ ۲الف ۰۱۹۹ک

۷۹۲۷

تشریح جامع مسائل شبکه هاي کامپيوتري با دیدگاه  - ۷۹۱۹حبيبی لشکري، آرش، 

 کيت دبليو. راس( -بالا به پایين )جيمز اف. کراس

۱۷۴۱ ۸۱۱ ۲الف ۰۱۱۹۹ک

۷۹۲۹

د( بدون نياز به مهارت )اتوک  ۹۴۴۱ فراي، دیوید

 پيشين 

۹۸۱ ۰۰ف ۹۹الف ۷۹۸۱

 ۸خودآموز گام به گام  بروس، بتسی

 

۱۷۴۱ ۸۸۸۱ ۰د ۹۱۹ب

۷۹۸۱

۱/۸۲۱ در  برنامه نویسی با  کرمن، فيليپ ۹۱د ۰ب ۷۹۸۰

 ۷۲۷۱مز مک گرگور، اپل، جي

 م    -

۷۱۸ طرح ریزي واحدهاي صنعتی ۹الف ۱الف ۷۹۸۲

۲۰۰ آسانسور و پله برقی )راهنماي ایمنی و نجات( جاربو، تئودور ال. ۱آ ۹ج ۷۹۲۱

۸۱۷ خواص سيالات مخزن هاینه مان، زولتان اي ۹هـ ۲خ ۷۹۲۴

ي بر سيستم هاي تعليق، مدل سازي و شبيه مقدمه ا - ۷۹۱۹سپهري، بهروز، 

 سازي

۹۱۱ ۹س ۱م ۷۹۲۴

۱/۱۸ فناوري اطلاعات استراتژي هزاره سومتقی زاده واشان، ابراهيم،  ۱ت ۲ف ۷۹۸۱
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 شماره بازیابی عنوان مولف

۷۹۱۹ - 

)تمرینات حل   افزار آموزش کاربردي نرم - ۷۹۱۱وکيلی، مهدي، 

 شده(

۱/۹۰۱ ۹ک ۱۸و ۷۹۸۱

۱/۸۲۱ آموزش کاربردي   ۱۰آ ۷۹۸۱

پردازش ابر نقاط و مهندسی معکوس در نرم افزار  - ۷۹۱۱وکيلی، مهدي، 

 

۹۸۱ ۱۱و ۲م ۷۹۸۱

۱/۹۹۹ رهيافت حل مسئله ریاضيات مهندسی - ۷۹۱۲مریخ بيات، فرشاد،  ۰م ۲ر ۷۹۸۲

۹/۹۱۰ مطالعه کانيهاي سنگين - ۷۹۱۱جابر انصاري، ليلا،  ۲س ۹ج ۷۹۲۷

۱/۸۲۱ در  برنامه نویسی به زبان  ویلکينز، مارک ۲۰و ۰ب ۷۹۸۱

)برگه هاي  فرهنگ تشریحی اصطلاحات  - ۷۹۰۴هاشمی پور، محسن، 

 اطلاعات ایمنی مواد(

۹/۱۱ ۸م ۹هـ ۷۹۸۱

شبيه سازي عملکرد نانو ذرات مغناطيسی در سيالات  - ۹۱۸۷عرش تبار، توحيد، 

 نيوتنی در پمپ ها

۹۱۴ ۰۰ع ۹ش ۷۹۲۱

     - ۷۲۱۹یاماگوچی، هيروشی، 

 م

مکانيک سيالات مهندسی: مکانيک سيالات و 

 ۱-۷کاربردهاي آن، فصل هاي 

۹۱۱ ۹ي ۱م ۷۹۲۱

۲/۰۷۸ نانوشيمی سرگيف، گلب باریسوویچ ۹ن ۰س ۷۹۸۲

۷۱۱ مقدمه اي بر برنامه ریزي توليد - ۷۹۹۲ماکوئی، احمد،  ۹م ۰ب ۷۹۲۰

     - ۷۲۱۲کارنياداکيس، جورج، 

 م

جریان شاره ها در مقياس ميکرو و نانو: مبانی و شبيه 

 سازي

۹/۷۰۱ ۹ک ۰ج ۷۹۲۰

اربردهاي آن در فناوري ميکروماشين کاري و ک - ۷۹۱۷ندافی، رضا، 

 

۱۸۱۱ ۰ن ۲ف ۷۹۲۰

۰۱۱ شبکه هاي فضایی و احجام هندسیرضوانی گيل کلائی، عليرضا،  ۱ر ۹ش ۷۹۲۰
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 شماره بازیابی عنوان مولف

۷۹۰۹ - 

۷۱۱ طراحی سازه کشتی  ۰ط ۷۹۲۱

اي از  استانداردها و روش هاي توليد کاربردي گزیده - ۷۹۹۱معطوفی، فتح الله، 

 مينيم و آلياژهاي آنهادر مس، آلو

۱/۰۸۴ ۱م ۱۹م ۷۹۸۱

۲/۰۷۸ اي بر نانوکامپوزیت هاي پليمريمقدمه - ۷۹۰۲زبرجد، مجتبی،  ۹ن ۹ز ۷۹۲۰

۱۸۱۰ مبانی ميکروالکترونيک - ۷۹۰۴رضوي، بهزاد،  ۱ر ۹م ۷۹۸۲

۱۱۹ عمليات حرارتی کاربردي دوست، جان ال ۲ب ۸ع ۷۹۲۰

۱/۹۴۹ فرهنگ زیست شناسی و زمين شناسی - ۷۹۹۱صفا، حسين،  ۱ص ۰ف ۷۹۸۱

۸۱۱ مقدمه اي بر برهمکنش بافت و بيومتریال دي، کی سی ۸م ۲د ۷۹۲۱

۲۱۱ نانو فسيل هاي آهکی - ۷۹۹۸هادوي، فاطمه،  ۹هـ ۹ن ۷۹۲۱

۹/۹۱۷ شته شيمی(ر) ۹شيمی آلی  - ۷۹۹۱پرتوي، طيبه،  ۹۱پ ۲ش ۷۹۲۹

۱۸/۲ طراحی الگوریتم ها نئوپوليتن، ریچارد ۲ن ۰ط ۷۹۲۹

۰۷۱ اصول بيوشيمی لنينجر لنينگر،آلبرت ال ۲ل ۱الف ۷۹۲۱

۷۱۱ طراحی سيستم هاي صنعتی: ) مکان یابی تسهيلات (  ۹۱ط ۷۹۲۱

۹۹۱ مصنوعی پيشرفتههوش  راسل، استوارت جاناتان ۹ر ۲هـ ۷۹۲۹

 -سعدي، مصلح بن عبدالله، 

 ؟ق۱۲۷

۱۹۴۲ گزیده غزليات سعدي ۹آ ۸الف ۷۹۲۸

مدل هادي تلاش اقتصادي برکت: پرورش : ۲مهتاب  

 شتر مرغ

۱/۱۷۷ ۲م ۷۹۲۸

مدل هادي تلاش اقتصادي برکت: پرورش : ۸مهتاب  

ط محصور )پن کيج و کيج ماهی در قفس و محي

 کالچر(

۹/۷۹۱ ۲م ۷۹۲۸
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 شماره بازیابی عنوان مولف

مدل هادي تلاش اقتصادي برکت: پرورش : ۱مهتاب  

 بوقلمون

۱۴۱ ۲م ۷۹۲۸

مدل هادي تلاش اقتصادي برکت : پرورش : ۱مهتاب  

 مرغ تخم گذار

۰۲۹ ۲م ۷۹۲۸

مدل هادي تلاش اقتصادي برکت پرورش : ۷مهتاب  

 دام سبک

۱/۹۱۱ ۲م ۷۹۲۸

 - ۷۲۹۰فضلی، عبدالهادي، 

 م ۹۴۷۹

۹۱ السلام: بررسی واژگانی و اصطلاحیاهل بيت عليهم ۱۱ف ۲۴۰۷الف ۷۹۲۱

بررسی تطبيقی ساختار و ارکان جمله در زبان عربی  - ۷۹۱۲صالحی، زینب، 

 و  فارسی

۹۱۸۹ ۰ع ۹۱ص ۷۹۲۱

 - ۷۲۹۲حکيم، محمدباقر، 

 م۹۴۴۹

فاطمه زهرا )عليهاالسلام( اهداف، مواضع و 

 دستاوردها

۹/۹۱ ۱۰ح ۱۴۰۷الف ۷۹۲۰

سردلبران در دیوان الباقيات الصالحات عبدالباقی  - ۷۹۱۲فسنقري، حجت الله، 

 العمري

۰۱۱۱ ۹۴۸ب ۱ف ۷۹۲۱

۱/۷۰۷ م السلام(وحدت اسلامی در نگاه اهل بيت )عليه م     - ۷۲۱۷راضی، حسين،  ۹و ر ۹۹۴۰۷ ۷۹۲۱

المقصوره العليه فی السيره  "ترجمه و شرح قصيده  - ۷۹۱۲فسنقري، حجت الله، 

 "العلویه 

۹۹۸۱ ۱ف ۰ت ۷۹۲۹

      - ۷۲۱۰حسين، عبدالوهاب، 

 م

۱/۰۷ بازخوانی خطبه هاي انقلابی امام حسين عليه السلام ۱۹ح ۰۴۰۷ق ۷۹۲۱

۹/۹۱۱ اي بر نظریه زبان ها و ماشين هامقدمه لينتس، پيتر ۲ل ۱م ۷۹۲۹

 ۷۹۹۸الدین، ذوفقاري، شهاب

- 

۲۸ البشري فی معانی القرآن ۲ذ ۱ب ۷۹۲۱
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