
  موجود در کتابخانه  فهرست کتابهاي 

  5/96: بروز رسانیکاردانی                                                      –کارشناسی : حسابداري       مقطع : رشته 

  تعداد  ناشر  مولف  عنوان  کد   ردیف

1  HF101   2  حفیظ  اسکندريجمشید   1حسابداري صنعتی  

2  HF102   2حفیظ  جمشید اسکندري  2صنعتی حسابداري  

3  HF103   2حفیظ  جمشید اسکندري  3حسابداري صنعتی  

4  HF104  2فرشیدکتاب   جمشید اسکندري  حسابداري مالی  

5  HF105  1فرشیدکتاب   جمشید اسکندري  حسابداري مالیاتی  

6  HF106   2فرشیدکتاب   جمشید اسکندري  1مروري جامع بر حسابداري مالی  

7  HF107  2فرشیدکتاب   جمشید اسکندري  )جلد دوم( مروري جامع بر حسابداري مالی  

8  HF108  1کتاب فرشید  عرفی - اسکندري  1اصول حسابرسی  

9  HF109   2کتاب فرشید  جمشید اسکندري  2حسابداري میانه  

10  HF110   2کتاب فرشید  جمشید اسکندري  1اصول حسابداري  

11  HF111   2کتاب فرشید  اسکندريجمشید   2اصول حسابداري  

12  HF112   2کتاب فرشید  جمشید اسکندري  3اصول حسابداري  

13  HF113   2کتاب فرشید  جمشید اسکندري  1حسابداري شرکت ها  

14  HF114   2کتاب فرشید  جمشید اسکندري  2حسابداري شرکت ها  

15  HF115   2  مازندراندانشگاه   یحیی زاده فر- احمدپوراولمدیریت مالی جلد  

16  HF116   4  سمت  اقوامی  1انگلیسی براي دانشجویان حسابداري  

17  HF117   2  سمت  اقوامی  2انگلیسی براي دانشجویان حسابداري  

18  HF118    2  کتاب فرشید  اسکندريجمشید   1مروري جامع بر حسابرسی  

19  HF119  1  سازمان مدیریت و برنامه ریزي   کردبچهمحمد   نظام بودجه ریزي  

20  HF120   3  سمت  نو.ریموند پی  1مدیریت مالی جلد  

21  HF121  3  سمت  نو.ریموند پی  1مدیریت مالی جلد دوم  

22  HF122  2  هنر پارینه  سماییحمیدرضا   دانستنیهاي مالی  

23  HF123  1  شباویز  لوییس فه یر  خودآموز اقتصاد  

24  HF124  1  دانشگاه امیرکبیر  اسکونژادمحمدمهدي   اقتصاد مهندسی  

25  HF125  2  فراسخن  آقاجانپوررعنا   آمار استنباطی به زبان ساده  

26  HF126   1  سمت  نمازيمحمد   )2(حسابداري صنعتی  

27  HF127   حسابداري صنعتی با تاکید بر مسائل مدیریتی

  )اولجلد (

  1  ترمه  داتار.ام -فاستر- گرن هورن

28  HF128  1  چغا  کریمی پاشاکی-نوبخت  حسابداري صنعتی مقدماتی  

29  HF129   برنامه ریزي و کنترل حسابداري صنعتی  جلد 

  اول

  1  سازمان حسابرسی  عالی ور-حسینی-نظري-نویسی



  موجود در کتابخانه  فهرست کتابهاي 

  24/7/95: بروز رسانیکاردانی –کارشناسی : حسابداري       مقطع : رشته 

  تعداد  ناشر  مولف  عنوان  کد  ردیف

30  HF130  1  سازمان حسابرسی  عالی ور-حسینی-نظري-نویسی  دوم حسابداري صنعتی  جلد برنامه ریزي و کنترل  

31  HF131  1سازمان حسابرسی  عالی ورعزیز   صورتهاي مالی اساسی  

32  HF132  1سازمان حسابرسی  ملک آریایینظام الدین   ، ماشین آالت و تجهیزاتحسابداري اموال  

33  HF133   سایر اوراق حسابداري سرمایه گذاري در سهام و

  بهادار

  1سازمان حسابرسی  رضا نظري

34  HF134  1سازمان حسابرسی  رضا نظري  حسابداري موجودي مواد و کاال  

35  HF135  1سازمان حسابرسی  رضا نظري  حسابداري شرکتهاي سهامی  
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