
  فهرست کتابهاي   موجود در کتابخانه

  5/96: بروز رسانینرم افزار کامپیوتر                                                                                                       :رشته 

  تعداد  ناشر  مولف  عنوان  کد   ردیف

1  QA200    

2  QA201   1دانشگاه صنعتی شریف  هیرن- بیکر  )د اولجل(گرافیک کامپیوتري  

3  QA202  1دانشگاه صنعتی شریف  هیرن- بیکر  گرافیک کامپیوتري جلد دوم  

4  QA203  1علوم رایانه  پورحسین- موتمنی  گرافیک کامپیوتري  

5  QA204  جهان نو  محمدرضا حیدري نژاد  گرافیک کامپیوتري  

6  QA205  حلیل و مرجع اصلی دروس مهندسی نرم افزار و ت

  )جلد دوم(طراحی سیستمها 

  1گسترش علوم پایه  پرسمن

7  QA206   مرجع اصلی دروس مهندسی نرم افزار و تحلیل و

  )جلد اول(طراحی سیستمها 

  1گسترش علوم پایه  پرسمن

8  QA207  Computer Organization and design1اشراقی- صفار  هنسی- پاترسون  

9  QA208   راهنماي جامعDelphi 7   1سیمین دخت  قلی زاده نوري: ترجمم  

10  QA209   آموزش جامعC#   1سیمرغ  صیاد- محمدي2010

11  QA210   راهنماي جامع برنامه نویسانC#Deitel  1جهان نو  

12  QA211  1علوم رایانه  عین اهللا جعفرنژادقمی  برنامه نویسی شبکه به زبان  

13  QA212  ها در اصول ساختمان دادهC++1ناقوس اندیشه  هحسن علیزاد  

14  QA213   ساختمان داده ها به زبانC++  1دانشگاه فردوسی مشهد  هورویتز- ساهنی- مهتا  

15  QA214   ساختمان داده ها درC++1علوم رایانه  عین اهللا جعفرنژادقمی  

16  QA215   ساختمان داده ها درC  3علوم رایانه  عین اهللا جعفرنژادقمی  

17  QA216  ایت با استفاده از چگونگی ساخت یک س

joomlaCMS  

  1  ناقوس اندیشه  آرمان عمادي

18  QA217  16مرجع کاربردي Maple   2  بیشه  کالئی- آقازداه  

19  QA218   آنالیز مکانیزم ها و ربات ها باMATLB1  ناقوس  مارگیتو  

20  QA219   آموزش نرم افزارMATLAB   1  ناقوس  مجتبی احمدآبادي  

21  QA220  1  شیخ بهایی  ویلیام استالینگز  دانشجویان پیام نور سیستمها عامل ویژه  

22  QA221          

23  QA2221  ارس رایانه  وودهال-تنن باوم  طراحی و پیاده سازي سیستم هاي عامل  

24  QA223  1  هماي دانش  وودهال-تنن باوم  طراحی و پیاده سازي سیستم هاي عامل  

25  QA224 انی محمدتقی روح  مفاهیم بنیادي پایگاه داده

  رانکوهی

  1  جلوه

26  QA225  1  روزنه  مسعود شباهنگ  کورل دراو  

27  QA226  1  دنیاي هنر  وودهال-تنن باوم  سیستم هاي عامل طراحی و پیاده سازي تننبام  

28  QA227  1  علوم رایانه  جی آر- لوکاس  فناوري اطالعات  

29  QA228   3  گسترش علوم پایه  حمیدرضا مقسمی  درس و کنکور طراحی الگوریتم کارشناسی ارشد  



30  QA229        

31  QA2301  ناقوس  موریس مانو  معماري کامپیوتر  

32  QA231 2  خراسان  موریس مانو  معماري کامپیوتر  

33  QA2321  علوم رایانه  جعفرنژادقمی  کارگاه کامپیوتر  

34  QA233 گام به گامMSProject 20072  ناقوس اندیشه  محمدجواد معتمد هاشمی  

35  QA234 آموزشOracle 10g1  ناقوس اندیشه  اسماعیل مومن  

36  QA235 آموزش پیشرفتهMechanical Desktop 

2009

صفرآبادي - جمشیدي

  فراهانی

  1  عابد

37  QA236 آموزش تصویريMechanical Desktop 

2007  

  1  سها دانش  آرش علیزاده

38  QA2371  دانش نگار  وکیلی- اییکی- کریم پور  آموزش گام به گام مدلسازي در نرم افزار  

39  QA238 آموزشRUP1  ناقوس  سرخانلی-شایان- خامسی  

40  QA239. خودآموز کامل تدوین فیلم ازDVDتاVHS  1  ناقوس  حسن محمدي: مترجم  

41  QA240آموزش فتوشاپCS4   1  گوتنبرگ  پیتر باوئر  

42  QA241 گواهینامه بین المللی کاربري کامپیوترICDL-XP 

سطح دو

  1  اشراقی- صفار  موسوي- زعلی گلسب

43  QA242 گواهینامه بین المللی کاربري کامپیوترICDL-XP 

  سطح یک

  1  اشراقی- صفار  موسوي- سبزعلی گل

44  QA243 آموزشFLASH MX 20041  دیباگران تهران  نیما عربشاهی: مترجم  

45  QA244 مرجع کاملFREEHAND MXسهادانش  شهرام شکوفیان    

46  QA2451  الهه ناز  محسن خردمند  ش استثنایی کامپیوترآموز  

47  QA246 آموزش کاربردي نرم افزارARCHICAD 121  پدیده  میالنی-مظفر  

48  QA2472  آیالر  رمج اسماعیلی- درویشی  ویرایش تصاویر به کمک برنامه فتوشاپ  

49  QA248 آموزش گام به گام فري هندMX1  سهارایانه  خسروپور- طاهریان ریزي  

50  QA2491  ناقوس اندیشه  متقی- سجادي- متقی  لینوکس، شبکه، امنیت  

51  QA250ICDL 4 1  انستیتو ایزایران  هولدن- مانلیصفحات گسترده  

52  QA251ICDL 4 1  انستیتو ایزایران  هولدن- مانلیپایگاه داده ها  

53  QA252MICROSOFT NETWORK+1  گلپونه  شهرام سبحانی: مترجم  

54  QA253با  آشناییWEBLOG1  سها رایانه  طاهریان ریزي: مترجم  

55  QA254 آموزش گام به گامVISTA1  دانش پرور  کاکس-پرپرناو  

56  QA255آموزش  گام به گامMICROSOFT  1  دانش نگار  بابک احترامی: ترجمه  

57  QA256        

58  QA257WINDOWS REGISTRY 20051  ناقوس  رضا قنبرزاده  

59  QA258جامع  خودآموزPROTEL1  ناقوس  مجید مستأجریان  

60  QA259 آموزش گام به گامFRONTPAGE1  ناقوس  مهدي آصفی: مترجم  

61  QA2601  دیباگران تهران  منصور دهستانی منفرد  طراحی مقدماتی صفحات وب  



62  QA261ویژوال بیسیک.NET1  نص  هالورسن  

63  QA262 شبکه هاي کامپیوتريNOVEL 1  مجتمع آموزشی و فنی تهران  سعیديبابک   جلد اول  

64  QA263 شبکه هاي کامپیوتريNOVEL 1  مجتمع آموزشی و فنی تهران  بابک سعیدي  جلد دوم  

65  QA2642  نص  احسان ملکیان  اصول طراحی  شبکه هاي کامپیوتري  

66  QA2651  علوم رایانه  نژادقمی: مترجم- تننباوم  شبکه هاي کامپیوتري  

67  QA2663  علوم رایانه  نژادقمی: مترجم  مپایلرهاي نویناصول کا  

68  QA267 1  خراسان  اولمن- اهو.وي- سدي  )اصول، ابزارها و روشها(کامپایلرها  

69  QA268 1  اشراقی- راهی  غالمرضا خلیق  رایانه کار گرافیک  

70  QA2692  خراسان  کافمن. الیوت ب  توربوپاسکال  

71  QA2702  نوپردازان  کافمن. الیوت ب  سکال برنامه نویسی ساخت بافته با پا  

72  QA271 2  خراسان  کافمن. الیوت ب  برنامه سازي ساخت بافته پاسکال و حل مسائل  

73  QA2721  علوم رایانه  عین اهللا نژادقمی  برنامه نویسی به زبان پاسکال  

74  QA273شکوفیان-صمدي آذر  برنامه سازي پاسکال -

  قربانی

  1  سهادانش

75  QA2741  مجتمع آموزشی و فنی تهران  عاملی- سلیمی  )جلد اول(وز برنامه نویسی توربو پاسکال خودآم  

76  QA275 مجموعه برنامه هاي آموزشی درCوC++  2  مجتمع آموزشی و فنی تهران  حسین کی نژاد  

77  QA2761  جهاد دانشگاهی مشهد  امین حسینی سنو  الگوریتم نویسی و برنامه سازي پاسکال  

78  QA2771  کتب درسی ایران  مجید کربالیی  نامه سازي پاسکالبر  

79  QA2782  نص  پیتر لینز  نظریه زبانها و اتوماتا  

80  QA279 راهنماي پیتر نورتن براي تعمیر و ارتقا کامپیوترهاي

  خصیتخ

-همتی- برنوش: مترجمان

  خسروپور- ظریفی

  1  دیباگران تهران

81  QA280 3  فرهنگ زبان  بهروز رضاسروش  تريشبکه هاي کامپیو) آزمایشگاه(کارگاه  

82  QA2811  علوم رایانه  نژادقمی: مترجم -استالینگز  مبانی امنیت شبکه  

83  QA282 2  نشر گستر  پاول مک فدریز  98ویندوز  

84  QA283        

85  QA284با طراحی بردهاي مدار چاپیOrCAD1  نقش سیمرغ  خانبانها- محمدي  

86  QA2851  علوم رایانه  یگنورو- راسل  هوش مصنوعی  

87  QA2861  جلوه  مهرداد فهیمی  هوش مصنوعی  

88  QA2871  ناقوس  رامین رهنمون: ترجمه  هوش مصنوعی رهیافتی نوین  

89  QA288 لیزرسان- کورمن  )جلد اول(مقدمه اي بر الگوریتم ها -

  استین- رایوست

  2  علوم رایانه

90  QA2891  دانشگاهینشر   صادقی- مانو  معماري سیستمهاي کامپیوتري  

91  QA2901  بهینه  محمود زرگر  تجارت در اینترنت  

92  QA291 فرهنگ تشریحی اصطالحات کامپیوتري

  میکروسافت

فرهاد قلی زاده : مترجم

  نوري

microsoft1  



93  QA292 آموزش گام به گام فتوشاپCS41  نوپردازان  محمدي  

94  QA293 8.0 کتاب آموزشیNorton utilitiesفرنوش بنایی : مترجم

  کاشانی

  2  ناقوس

95  QA294 کتاب آموزشیwindows 3.1  1  نشر علوم  کنت- نورتن  

96  QA2951  فرناز  حمیدرضا مقسمی  مبانی کامپیوتر و بیسیک  

97  QA2961  علوم رایانه  عباس نژاد- جعفرنژادقمی   ویژوال بیسیک  

98  QA297 شبکه هاي کامپیوتريnovell netware 1  مجتمع فنی تهران  مجید ترك نیک  

99  QA298 95 کتاب آموزشیwindows1  نشر علوم  ال استیونس  

100  QA2991  آیالر  کریمی طاري- رضوي  اپراتوري پیشرفته کامپیوتر  

101  QA300 خودآموز بانک اطالعاتیFOXPRO1  مجتمع فنی تهران  کاویان- سعادت  

102  QA3011  ع فنی تهرانمجتم  سعید سعادت  نامه عاي سودمند کامیوتر  

103  QA3021  مجتمع فنی تهران  علیزاده-محلوجیان  2برنامه هاي سودمند کامپیوتر  

104  QA3031  الماس دانش  کاظم زرین  کنکور کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر  

105  QA3041  مجتمع فنی تهران  سعید سعادت  آموزش سریع ویندوز  

106  QA305 1  مجتمع فنی تهران  الداغی   )اول جلد(زبان فنی و تخصصی کامپیوتر  

107  QA3061  دیباگران تهران  سعید سعادت  1برنامه هاي سودمند کامپیوتر

108  QA307خودآموز گام به گامMicrosoft frontpage 

2000

  1  دادخواه  اسکات پالمر

109  QA3082  خراسان  پرسمن. راجر اس  مهندسی نرم افزار  

110  QA3091  دانش نگار  پرسمن.روگراس  مهندسی نرم افزار  

111  QA310        

112  QA311        

113  QA3121  علوم رایانه  زیلکوویتز- پرات  طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه سازي  

114  QA3131  آیالر  رن گیلستر  راهنماي سخت افزاري کامپیوتر شخصی  

115  QA3141  دانشگاهی مشهدجهاد   شیرزاد شهریاري  مرجع علمی کاربردي نرم افزار  

116  QA315 2  علوم رایانه  ایگور هوریس کیوویچ  تحلیل و طراحی سیستم ها  

117  QA3161  دانشگاه صنعتی شریف  کارسن-بنکس  پیشامد- شبیه سازي سیستمهاي گسسته  

118  QA3172  دانشگاه صنعتی شریف  بهروز قلی زاده  ساختمانهاي گسسته  

119  QA3181  دانشگاه صنعتی شریف  بهروز قلی زاده  هاطراحی و تحلیل الگوریتم  

120  QA319        

121  QA320لیزرسان- کورمن  مقدمه اي بر الگوریتم ها -

  استین- رایوست

  2  علوم رایانه

122  QA321        

123  QA322 مرجع کاربردي متدلوژِيRUPمحمديگل- برآنی-

- نعمت بخش-حاجبی

  مسلمی فر

  1  دانشگاه اصفهان



124  QA323 1  پژوهه  طاهري جوان- طورانی  مفاهیم سیستم عاملاصول و  

125  QA3242  مجتمع فنی تهران  سعید سعادت  خودآموز سیستم عامل  

126QA325نیکوکار- رضوانی  مجموعه سواالت کنکورهاي ارشد جلد دوم-

  مهربخش- شفیعی- مقسمی

  1  گسترش علوم پایه

127QA326می  درس و کنکور سیستم عامل ارشد2  گسترش علوم پایه  حمیدرضا مقس  

128QA3271  گسترش علوم پایه  نیکوکار- درویشی  ریاضیات گسسته  

129QA328 1  گسترش علوم پایه  مقسمی- جمعدار  کاردانی به کارشناسیویژوال بیسیک درس و کنکور سریع  

130QA329        

131QA330می  درس و کنکور سریع پاسکال کاردانی به کارشناسی2  رش علوم پایهگست  حمیدرضا مقس  

132QA331می  درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطالعات2  گسترش علوم پایه  حمیدرضا مقس  

133QA332 می  درس و کنکور زبان تخصصی کامپیوتر1  گسترش علوم پایه  حمیدرضا مقس  

134QA333 درس و کنکور سریع زبانC1  گسترش علوم پایه  حمیدرضا مقسمی  

135QA334 3  گسترش علوم پایه  حمیدرضا مقسمی  کنکور مدار منطقی کاردانی به کارشناسیدرس و  

136QA3353  گسترش علوم پایه  حمیدرضا مقسمی  درس و کنکور ساختمان داده ها  

137QA336 1پرسشهاي چهارگزینهاي سیستم عامل   

  ویژه آزمون هاي کاردانی پیوسته

  1  دیباگران تهران  پرویز قربانی

138QA337 2  گسترش علوم  رافع-جمعدار-نیکوکار  92- 91مجموعه سواالت ارشد کامپیوتر  

139QA3382  گسترش علوم  مقسمی- رضوانی  درس و کنکور مهندسی نرم افزار  

140QA339        

141QA3402  گسترش علوم  حمیدرضا مقسمی  درس و  کنکور ساختمان گسسته  

142QA341        

143QA3424  گسترش علوم  مقسمی- برومندنیا  کارشناسی ارشد منطقی درس و  کنکور مدار  

144QA3431  پوران پژوهش  هادي یوسفی  معماري کامپیوتر کتاب ارشد  

145QA3442  پوران پژوهش  هادي یوسفی  مدار منطقی کتاب ارشد  

146QA3451  پوران پژوهش  سهرابی- مقصودي  نظریه زبانها و ماشینها  کتاب ارشد  

147QA346        

148QA347 2  پوران پژوهش  هادي یوسفی  ساختمان گسسته  

149QA348        

150QA3491  آزاده  جواد رضایی  کنکور کارشناسی ارشد پایگاه داده  

151QA3501  آزاده  تیموري- فرخانی-منصوري  کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر  

152QA351 2  دانش پرور  تقی فرامرزيمحمد  1سري جامع کنکور سخت افزار کامپیوتر  

153QA3521  آزاده  امین حسن زاده  کنکور کارشناسی ارشد انتقال داده ها  

154QA353 کنکور کارشناسی ارشد طراحی و پیاده سازي زبان

  هاي برنامه سازي

  1  آزاده  ارسطو خلیلی فر

155QA3541  آزاده  جواد رضایی  سی ارشد طراحی کامپایلراکنکور کارشن  



156QA355 مدرسان شریف کاردانی به کارشناسی برنامه نویسی

Cو  ++Cکامپیوتر به زبان

  1  مدرسان شریف  محمد عادلی نیا

157QA3561  مدرسان شریف    مدرسان شریف کاردانی به کارشناسی  

158QA3571  مدرسان شریف  محبتی مقدم-فتحی  شبکه هاي کامپیوتري کارشناسی ارشد  

159QA3581  مدرسان شریف  ظهیري- شیري قیداري  مپیوتر کارشناسی ارشدمعماري کا  

160QA3591  مدرسان شریف  امین شکري  پایگاه داده ها کارشناسی ارشد  

161QA3601  مدرسان شریف  حسن حقیقی  مهندسی نرم افزار  کارشناسی ارشد  

162QA3611  مدرسان شریف  کدخدا-نامی  نظریه زبان ها و ماشین ها کارشناسی ارشد  

163QA3621  مدرسان شریف  محمدصالح راه پیما  زبان هاي برنامه سازي  کارشناسی ارشد  

164QA3631  مدرسان شریف  جواد ظهیري  طراحی الگوریتم  کارشناسی ارشد  

165QA3641  مدرسان شریف  بهروز تبریزیان  ساختمان داده ها کارشناسی ارشد  

166QA3651  مدرسان شریف  پیما مدصالح راهمح  سیستم عامل کارشناسی ارشد  

167QA3663  علوم رایانه  موریس مانو- سیلتی.دي  طراحی دیجیتال  

168QA367 3  ناقوس   موریس مانو  طراحی دیجیتال  

169QA368 1  خراسان  موریس مانو  طراحی دیجیتال  

170QA3691  خراسان  سپیدنام  طراحی و تحلیل مدار منطقی دیجیتال  

171QA3701  فراهنگ  تابنده- مکی  رهاي منطقی و درآمدي بر طراحی سخت افزارمدا  

172QA3711  جلوه  روحانی رانکوهی  ذخیره و بازیابی اطالعات  

173QA3725  جلوه  روحانی رانکوهی  سیستم و ساختار فایلها  

174QA373 2  علوم رایانه  جعفرنژاد قمی  سیستم هاي بانک اطالعاتی  

175QA3742  علوم رایانه  جعفرنژاد قمی  انک اطالعاتی جلد دومسیستم هاي ب  

176QA3751  دانشگاه علم و صنعت ایران  فتحیان- مهدوي نور  مبانی و مدیریت فناوري اطالعات  

177QA3761  دانشگاه علم و صنعت ایران  صفائی- حق جو  کاربردي-بانک اطالعات علمی  

178QA3771  دانشگاه علم و صنعت ایران  ومصطفی حق ج  بانک اطالعات علمی کاربردي  

179QA378 1  علوم رایانه  عین اهللا جعفرنژادقمی  ذخیره و بازیابی اطالعات  

180QA379ASP.NET  1  ناقوس  مانی قاسم نیا همدانی  

181QA380ASP.NET   1  نص  علیرضا زارع پور2.0 

182QA381 آموزش گام به گامASP.NET2  یانهعلوم را  عین اهللا جعفرنژادقمی  

183QA382نظریه اساسی مدارها و : راهنماي کامل مسائل  

شبکه ها جلد اول

  1  آراد کتاب  پیام فتح الهی راد

184QA383 شگردهاي عددي در پاسخیابی پرسشهاي مهندسی

  با برنامه ریزي متلب

  1  متفکران  مهدي مسافر

185QA3841  امیرکبیر  محمود سالک  روباتها  

186QA3852  علوم رایانه  قدرت اهللا سپیدنام  و معماري کامپیوتر سازمان  

187QA3861  دنیا  وودهال- تننباوم  سیستم هاي عامل  



188QA3872  دانشگاه هرمزگان  ابراهیم زاده/لیپ شوتز  اصول ساختمان داده ها  

189QA388 2  دانشگاه پیام نور  جعفر پورامینی  )پیام نور(اصول طراحی کامپایلرها  

190QA3892  توسعه آموزش و کلید آموزش  احسان مظلومی  یندوز کلید و  

191QA390 پرسشهاي چهار گزینه ايMS-DOS1  مجتمع فنی تهران  مجتمع فنی تهران  

192QA391 1  گسترش علوم  حمیدرضا مقسمی  درس و کنکور پایگاه داده ها  

QA392        

QA393        

QA394        


