
  1394در سال از نمایشگاه کتاب تهران  خریداري شده فهرست کتابهاي 

  کاردانی -کارشناسی : مقطع  حسابداري     : رشته 

  تعداد  ناشر  مولف  عنوان  

  2  حفیظ  اسکندري  3و  2و  1حسابداري صنعتی   1

  2  فرشید  اسکندري  حسابداري مالی  2

  1فرشید  اسکندري  حسابداري مالیاتی  3

  2فرشید  اسکندري  2و  1جامع بر حسابداري مالی مروري   4

  1فرشید  اسکندري  1اصول حسابرسی   5

  2فرشید  اسکندري  2حسابداري میانه   6

  2فرشید  اسکندري  3و  2و  1اصول حسابداري   7

  2فرشید  اسکندري  2و  1حسابداري شرکت ها   8

  2  مازندران  احمدپور مدیریت مالی  9

  2  سمت  اقوامی  2و  1دانشجویان حسابداري انگلیسی براي   10

  2  کیومرث  اسکندري  2و  1مروري جامع بر حسابداري مالی   11

  

  

  1394در سال خریداري شده از نمایشگاه کتاب تهران  فهرست کتابهاي 

  کارشناسی : رشته برق       مقطع 

  تعداد  ناشر  مولف  عنوان  

  1  فرهمند  کراري  دینامیک و کنترل سیستم هاي قدرت  1

  1  پارسه  واثقی و عبدالعالی  2و  1الکتریکی هايمدار  2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  1394در سال خریداري شده از نمایشگاه کتاب تهران  فهرست کتابهاي 

  کاردانی - کارشناسی : مقطع    )  IT–نرم افزار (  کامپیوتر : رشته 

  تعداد  ناشر  مولف  عنوان  

  2  آیالر  رمج اسماعیلی  ویرایش تصاویر به کمک فتوشاپ  1

  2  علوم رایانه  جعفرنژاد قمیasp.netآموزش گام به گام   2

درس و کنکور سریع مدارهاي منطقی   3

  ارشد

  2  گسترش علوم پایه  برومندنیا و مقسمی

  3  پیام نور  ؟  اصول طراحی کامپیلرها  4

  2  خراسان  )صادق زاده(لینز   مقدمه اي بر نظریه زبان و ماشین  5

  2  گسترش علوم پایه  رضوانی و مقسمی  کنکور مهندسی نرم افزار ارشد درس و  6

  2  گسترش علوم پایه  مقسمی  کنکور ذخیره و بازیابی اطالعات  7

  1  مدرسان شریف  راه پیما  سیستم عامل ارشد  8

  1  مدرسان شریف  بهروز تبریزیان  ساختمان داده ها  9

  1  مدرسان شریف  شیري و ظهیري  معماري کامپیوتر  10

  1  مدرسان شریف  فتحی و محمدي مقدم  شبکه هاي کامپیوتري  11

  1  مدرسان شریف  شکري  پایگاه داده ها  12

  1  مدرسان شریف  حقیقی  مهندسی نرم افزار  13

  1  مدرسان شریف  ظهیريطراحی الگوریتم  14

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  1394در سال خریداري شده از نمایشگاه کتاب تهران  فهرست کتابهاي 

     معماري       –طراحی شهري : رشته 

  کارشناسی ارشد : مقطع 

  تعداد  ناشر  مولف  عنوان  

  2    )راضیه رضا زاده(جیمز موریس  تاریخ شکل شهر تا انقالب صنعتی  1

  2    )راضیه رضا زاده(رابرتز   رویکردي به سوي طراحی شهري  2

راضیه رضا (ریچارد هدمن  مبانی طراحی شهري  3

  )زاده

  2  

  2    سید حسین بحرینی  زبان منظر  4

  2    سید حسین بحرینی  فرایند طراحی شهري  5

دگرکونی شهر با رویکردي پیشگیرانه به   6

  طراحی شهري

  2    )منوچهر طبیبیان( هال

  2    )منوچهر طبیبیان( کالن  گزیده منظر شهري  7

  2    )سید حسین بحرینی(لینچ   تئوري شکل شهر  8

  2    علی مدنی پور   چارچوب هاطراحی شهر خرد مبانی و   9

طراحی شهري گونه شناسی رویه ها و   10

...  

  2    سید حسین بحرینی

  2    )منوچهر طبیبیان(هال  بعد پنهان  11

  2    )سید حسین بحرینی(شواي  شهرسازي تخیالت و واقعیت  12

  2    بهناز افشین زاده  مجموعه مقاالت توسعه شهري پایدار  13

  2    وحید قبادیانسنتی ایرانبررسی اقلیمی ابنیه   14

طراحی ساختمان هاي بتنی براي   15

معماري 

  2    محمود گالبچی

  2    )مجتبی رفیعیان(مایک راکو   نوسازي شهر لندن  16

  1    خرسند   معماري بایونیک  17

  1    سید حسین بحرینی  1راهنماي طراحی فضاهاي شهري   18

  2    بحرینیسید حسین   ...طراحی شهري براي قرن شهري  19

  2    محسن حبیبیمرمت شهري تعاریف نظریه ها تجارب   20

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  1394در سال خریداري شده از نمایشگاه کتاب تهران  فهرست کتابهاي 

    معماري       –طراحی شهري : رشته ادامه   

  کارشناسی ارشد : مقطع 

  تعداد  ناشر  مولف  عنوان  

  2    عزیزيمحمد مهدي   در شهرسازيتراکم   21

  1    )محمود قلعه نوعی(ژوناس   رویاي شهر  22

  1    )سید حسین بحرینی(بایر  چگونه شهرساز شویم  23

  1    پیروز حناچی  ...تسهیل دسترسی به بناها   24

  1    منوچهر طبیبیان  برنامه ریزي کاربري زمین شهري  25

  2    پروین پرتوي  پدیدار شناسی  26

  2    )غالمرضا محمودي(اندرو   روانشناسی محیطی  27

  2  فرهنگستان هنر  شهرام پازوکی  فلسفه و حکمت  28

  2    زهرا اهري  مکتب اصفهان در شهرسازي  29

  2  آرمانشهر    عمومی خصوصی  30

  2    محمد جواد عباديcivil 3dآموزش   31

  2    غالمحسین معماریان  سیري در مبانی نظري معماري   32

  2    پرور نازنین گل  انسان طبیعت معماري  33

  2    )شهین دخت خوارزمی(نافلر موج سوم   34

  2  خاك  مرتضی کسماییاقلیم و معماري  35

  2  خاك  )محمد احمدي نژاد(جینگ   فرهنگ تصویري معماري  36

  2  آذرخش  کرمونا  خوانش مفاهیم طراحی شهري  37

  2  آرمانشهر  کوروش گلکار  آفرینش مکان پایدار  38

  2  آرمانشهر  )منوچهر مزینی( گیدیون  فضا زمان معماري  39

  2  آرمانشهر  جهانشاه پاکزاد  مقاالت دو جلدي   40

  1  آرمانشهر  جهانشاه پاکزاد  3و  2و  1سیر اندیشه   41

  2  آرمانشهر    مبانی نظري  42

  2  آرمانشهر  جهانشاه پاکزاد  راهنماي طراحی فضاي شهري  43

  2  آرمانشهر    راز جاودانگی  44

  2  آرمانشهر  بحرینی  طراحی فضاي شهري  45

  



  

  

  1394در سال خریداري شده از نمایشگاه کتاب تهران  فهرست کتابهاي 

  4: اولویت خرید    رشته تربیت بدنی کتابهاي 

  تعداد  ناشر  مولف  عنوان  

  1  رشد  دالور  آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی  1

  2  پیام نور  فراهانیمجید جاللی   مدیریت اماکن تاسیسات و تجهیزات ورزشی  2

  2  پیام نور  میرمحمد کاشف  تاریخ تربیت بدنی  3

  2  پیام نور  خلجی  اصول و مبانی تربیت بدنی  4

  1  علم و حرکت  سارا کشکر  مدیریت بازاریابی در ورزش  5

  1  بامداد  مظفري  اصول و فلسفه تربیت بدنی  6

  1    آقایی نیا  حقوق ورزشی  7

  

  

  1394در سال خریداري شده از نمایشگاه کتاب تهران  فهرست کتابهاي 

  )      فقط جهت تکمیل نقص ها(رشته هاي برق، مکانیک و عمران 

  کارشناسی : مقطع 

  تعداد  ناشر  مولف  عنوان  

    ...مرکز تحقیقات  ...  ...مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی  1

  1  فرهمند  )قربانیان(هولمن  انتقال حرارت  2

  2  ماهواره  امیري  جامع تفکیک آپارتمان ها راهنماي  3

  1  فرهمند  )ملک زاده(زونتاك  مبانی ترمودینامیک  4

  2  فرهمند  غفاري نسب  آموزش کاربردي توتال استیشن  5

  2  فرهمند  اصغري  1دینامیک سازه ها جلد   6

  2  ارکان دانش  مستوفی نژاد  بارگذاري سازه ها  7

  2  ارکان دانش  هوشیاري  حل المسائل بارگذاري سازه ها  8

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  


