
  فهرست کتابهاي   موجود در کتابخانه

  95/-- /-- : بروز رسانی                                                               -:   مقطع              ریاضی و فیزیک:   رشته 

  تعداد  ناشر  مولف  عنوان  کد   ردیف

1  QA100 حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

  )جلد اول(

  2  نشردانشگاھی، تھران  فینی- ماستو

2  QA101 حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

  )جلد دوم(

  1  نشردانشگاھی، تھران  فینی- توماس

3  QA102 راهنما و مرجع کامل حل مسائل حساب

جلد (دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی 

     2) اول

  1  دانشجو ھمدان  طاهر لطفی

4  QA103 مرجع کامل حل مسائل حساب راهنما و

جلد (دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی 

  1)   اول

  1  دانشجو ھمدان  طاهر لطفی

5  QA104 حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

  قسمت اول) جلد اول(

  4  اشراقی- صفار  جیور دانو- ویر.د- فینی- توماس

6  QA105 حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

  قسمت دوم) جلد اول(

  4  اشراقی- صفار  جیور دانو- ویر.د- فینی- توماس

7  QA106 حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

  )جلد دوم(

  4  اشراقی- صفار  ویر.د- هاس- توماس

8  QA107 1  منفرد  امیرحسین زند  )جلد اول( 21ریاضیات قرن  

9  QA108 1  منفرد  امیرحسین زند  )جلد دوم( 21ریاضیات قرن  

10  QA1091  اشراقی- صفار  فرزین حاجی جمشیدي  1ریاضات عمومی  

11  QA110   1  اشراقی- صفار  فرزین حاجی جمشیدي   3-2ریاضیات عمومی  

12  QA111  1گسترش علوم  مقسمی-نیکوکار  1ریاضی عمومی  

13  QA112  1گسترش علوم  نیکوکارمسعود   )1(راهنماي حل آمار و احتمال  

14  QA113  1گسترش علوم  نیکوکارمسعود   )1(رد آن در مدیریتآمار و کارب  

15  QA114  1گسترش علوم  نیکوکارمسعود   )2(آمار و کاربرد آن در مدیریت  

16  QA115  1گسترش علوم  مقسمی-نیکوکار  2درس و کنکور ریاضی عمومی  

17  QA116  3گسترش علوم  درویشی-نیکوکار  محاسبات عددي  

18  QA117   2گسترش علوم  نیکوکار- درویشی  عدديدرس و کنکور محاسبات  

19  QA118  4آزاده  عربزاده-نیکوکار  ریاضیات پایه  

20  QA1193آزاده  مسعود نیکوکار  معادالت دیفرانسیل  

21  QA120  1دالفک  عبداهللا شیدفر  معادالت دیفرانسیل  

22  QA121   تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و

  )جلداول(انتگرال

  1آییژ  سیلورمن



23  QA122  1نعمتی  سیمونز  تشریح مسائل معادالت دیفرانسیل  

24  QA123  1سھادانش  دیپریما- بویس  راهنماي معادالت دیفرانسیل معمولی  

25  QA124   مقدمات معادالت دیفرانسیل و مسائل مقدار

)جلد اول(   مرزي

  1  نشردانشگاھی، تھران  دیپریما- بویس

26  QA125   1  نشردانشگاھی، تھران  لیتهولدلوئیس   تحلیلحساب دیفرانسیل،انتگرال و هندسه  

27  QA126          

28  QA1271  نوروزي  رسولی- عموپور-قاسم نژاد  مبانی ریاضی مهندسی  

29  QA128  3  دالفک  اروین کرویت سیگ  ریاضیات مهندسی پیشرفته  

30  QA1295  دالفک  عبداهللا شیدفر  ریاضیات مهندسی  

31  QA1303  دانشگاه بوعلی سینا  حمید اسمعیلی  ریاضیات مهندسی  

32  QA131  2  پوران پژوهش  فرزین حاجی جمشیدي  ریاضیات مهندسی پوران پژوهش  

33  QA1321  اشراقی- صفار  فرزین حاجی جمشیدي  ریاضی مهندسی  

34  QA133  1  نص  فرشاد مریخ بیات  رهیافت حل مسأله ریاضیات مهندسی  

35  QA134  1  دالفک  شاهرضایی-شیدفر  ت مهندسیچهارگزینه اي ریاضیا سواالت  

36  QA135 3  کرمانخدمات فرهنگی   محمد حري  )جلد اول(ریاضیات عمومی  

37  QA136 3  کرمانخدمات فرهنگی   محمد حري  )جلد دوم(ریاضیات عمومی  

38  QA137  3  نشر جوان  لیبرمن- رهیلی  برنامه ریزي ریاضی  

39  QA1382  دانشگاه علم و صنعت  والپول- رونالد  يمقدمه اي بر احتماالت و آمار کاربرد  

40  QA139  2  دالفک  نعمت الهینادر   آمار و احتماالت مهندسی  

41  QA1401  نورعلم  منصوري- جوالي  آمار و احتماالت  

42  QA141  1  نشر مهاجر  جمعی از اساتید ریاضی آلمان  دائره المعارف ریاضیات  

43  QA1423  آهنگ قلم  محمدعلی کرایه چیان  ریاضیات مقدماتی  

44  QA143  3  آهنگ قلم  محمدعلی کرایه چیان  ریاضیات عمومی یک  

45  QA144  4  آهنگ قلم  کرایه چیانمحمدعلی   ریاضیات عمومی دو  

46  QA145   1  پوران پژوهش  فرزین حاجی جمشیدي   2ریاضیات عمومی  

47  QA146  طایفه -شاهرضایی-شیدفر  )پیش دانشگاهی(ریاضیات مقدماتی

  محمودي

  1  فکدال

48  QA147 1  دالفک  عبداهللا شیدفر  2ریاضی عمومی  

49  QA1481  خانیران  کامبیز یوسفی  ریاضی  

50  QA1491  نشردانشگاهی، تهران  لین.فنگ-یو- لین.شووینگ تی  نظریه مجموعه ها و کاربردهاي آن  

51  QA150 1  زیتون سبز  محمدصادق معتقدي  )جلد اول(ریاضی عمومی پایه  

52  QA1511  زیتون سبز  محمدصادق معتقدي  )جلد دوم(ی عمومی پایه ریاض  

53  QA1521  آزاده  امیرعلی مومن زاده  ریاضیات مهندسی برق  

54  QA1531  علوم رایانه  قاسم پور- وحیدي  روشهاي محاسبات عددي  

55  QA1541  دانشگاه صنعتی شریف  بهروز قلی زاده  روشهاي محاسبات عددي  

56  QA1551  دانشگاه تهران  علی خاکی صدیق  اصول کنترل مدرن  



  

  

  

  

57  QA1561  پوران پژوهش  فرزین حاجی جمشیدي  معادالت دیفرانسیل  

58  QA1571  دالفک  عبداله شیدفر  معادالت دیفرانسیل  

59  QA1581  آزاده  مسعود نیکوکار  آمار و احتماالت مهندسی  

60  QA159 2  مدرسان شریف  حسین نامی  ریاضیات مهندسی  

61  QA1604  مدرسان شریف  رضا آقایان  عادالت دیفرانسیل کارشناسی ارشدم  

62  QA1611  مدرسان شریف  جعفري دهکردي -نعمت الهی  آمار و احتماالت کارشناسی ارشد  

63  QA1621  مدرسان شریف  علی جعفري دهکردي  آمار و احتماالت کارشناسی ارشد  

64  QA163        

65  QA164 1  مدرسان شریف  حسین نامی  ارشد کارشناسی)  1(ریاضیات عمومی  

66  QA165 2  مدرسان شریف  حسین نامی  کارشناسی ارشد) 2(ریاضیات عمومی  

          

1  QC100مکانیک و گرما : مبانی فیزیک جلد اول  

  )2005ویرایش هفتم سال (

  1  اشراقی- صفار  واکر- رزنیک- هالیدي

2  QC101راهنماي حل مسائل مبانی فیزیک جلد اول :

  )  2005ویرایش هفتم سال (مکانیک و گرما 

  3  اشراقی- صفار  واکر- رزنیک- هالیدي

3  QC102مکانیک و گرما: مبانی فیزیک جلد اول  

  )2008ویرایش هشتم سال (

  4  اشراقی- صفار  واکر- رزنیک- هالیدي

4  QC1033  گیتاشناسی  مایر دگانی  نجوم به زبان ساده  

5  QC104 1  متفکران  بهرام پوستی  )مکانیک(مبانی فیزیک  


