
سال  نويسندگان/نويسنده  صفحه موضوع عنوان  رديف 

 نشر 

 شابك  قیمت 

 0-3-95272-964 11000 1383 دکتر بهرام طوسی  861 آموزش زبان انگلیسی تئوري هاي فرگیري و آموزش زبان  1

 3-01-5898-964 25000 1384 دکترعلی اکبر محمود زاده  572 جامعه شناسی رسانه، خانه و خانواده  2

 6-0-95272-964 23000 1384 محمد رهبر و ابوالفضل بخشی پور  676 مشاوره و روان شناسی تبحر در فنون مشاوره  3

 8-04-5898-964 18000 1385 دکتر فريمان ابراهیم زاده و همكاران  895 جامعه شناسی جمعیت و تنظیم خانواده  4

دکتر محمد حسن يغمايی مقدم و  572 کامپیوتر شبكه هاي نسل جديد  5

 همكاران 

1386 32000 964-450-473-9 

 6-071-223-964-978 17000 1387 اکرم حسن آبادي 821 تاريخ تصحیح دوسفرنامه  6

از ابتدا تا پايان دوره )جامعه شناسی شعر فارسی  7

 (سلجوقی

 9-124-223-964-978 36000 1387 دکتر جواد مهربان  661 ادبیات فارسی

 7-524-223-964-978 36000 1388 محمد رهبر و علی محمدي ثانی کاخكی  424 زبان انگلیسی انگلیسی تخصصی براي دانشجويان صنايع غذايی  8

 2-701-223-964-978 45000 1389 حمید طباطبايی يزدي  622 کامپیوتر مقدمه اي بر آلگوريتم ها  9

 3-0986-10-964-978 45000 1390 دکتر جواد مهربان  598 فارسیادبیات  مكتب نازك خیالی و نقد بیدل  10

طراحی و کنترل برج تقطیر  با استفاده از شبیه  11

 ASPENسازي

 8-1830-10-964-978 892111 8695 محمد رهبر  و حسنعلی زمانی  221 مهندسی شیمی

 5-1831-10-964-978 561111 8696 دکتر ذکیه بیات  271 شیمی کاربردي  محاسبات شیمی با استفاده از کامپیوتر 12

 2-1832-10-964-978 851111 8695 احمد وجدانی  511 آمار و احتماالت آمار براي دانشجويان صنايع غذايی  13

 9-1833-10-964-978 821111 8695 امیر طباطبايی 682 پرستاري  راهنماي مبتنی براي مديريت عالئم و نشانه ها   14

   811111 8696 ايمان فرح بخش 291 مهندسی شیمی  مقدمه اي بر علم مهندسی مواد  16

 5-3080-10-964-978 521111 8692 رضا منصفی  665 کامپیوتر  يادگیري ماشین  17

 8-3315-10-964-978   1394 حمید طباطبايی يزدي  362 کامپیوتر  زمان بندي وظايف در سیستم هاي موازي 18

 1-3611-10-964-978 180000 1394 مريم صبور پارسا  111 پزشكیواکسیناسیون مادر و کودك به انضمام واکسن  19



 پنتاالوان

   521111 8692 حكمت زاده  -حمید طباطبايی   فنی و مهندسی  رياضی مهندسی  20

 8-3315-10-964-978 551111 8692 رضا قائمی  588 کامپیوتر  اصول طراحی و پیاده سازي پايگاه داده ها  21

 5-4210-10-964-978 511111 8692 حمزه علی طهماسبی  611 مهندسی شیمی  انتقال جرم از مبانی تا کاربردهاي صنعتی  22

 9-4212-10-964-978 561111 8692 ايمان فرح بخش 696 مهندسی شیمی  روش هاي اندازه گیري در مقیاس نانو  23

روش هاي مختلف محلول سازي در آزمايشگاه  24

 شیمی 

 1-3992-10-964-978 511111 8692 محمد رضا عابدي  592 مهندسی شیمی 

 0-4541-10-964-978 521111 8692 افشین فرح بخش  515 مهندسی شیمی  خصوصیات و روشهاي تولید نانو ذرات کوانتومی  25

 


