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قیمت 

 )ریال(

سال  تیتراژ

 چاپ

نوبت 

 چاپ

 ردیف عنوان کتاب مولف مترجم

 0 اجتماعات و مسکن شهری پایدار  دکتر نجما اسماعیل پور اول 89 055 005555

اجزاء ساختمان  دکتر جلیل شاهی  شانزده 89 0555 005555 2 

دکتر فرحناز آیتی -دکتر حسین صمدی اول 89 05 005555

 زاده

 0 آموزش فراگیر در تربیت بدنی 

 0 بارگذاری دکتر آزیتا اسعدی  سوم 89 255 005555

 0 باالنس ماشینهای صنعتی  دکتر منصور رفیعیان دوم 89 255 000555

 0 ی در کامفارتجزیه و تحلیل شاخص های مال حمیدرضا نصیری زاده  اول 89 055 02555

 0 تکاپویی در حسابان دکتر حسین خورشیدی  دوم 89 0555 005555

 8 تمرینات کاربردی در فوتبال  دکتر حسین صمدی اول 89 05 005555

 0 توالی عملیات وزمان بندی تولید دکتر محمدباقر فخرزاد  اول 89 05 0505555

 05 درامدی بر مردم شناسی اعتقادات دینی دی مدنیدکتر سیدمحسن سعی  سوم 89 255 855555

 00 ژئوشیمی آب  دکتر وهاب امیری اول 89 05 0555555

 02 سیاستگذاری علم، فناوری و    دکتر حبیب زارع  اول 89 055 00055

 00 شبیه سازی و آنالیز داده های ژنومی دکتر مرتضی بیطرف ثانی  اول 89 255 005555

 00 فصل تحصیلی ما نجمه عزیزی بندرآبادی  دوم 89 255 000555

 00 کارآمدی جمعی  دکتر محسن شاکری اول 89 055 005555

 00 کروموزوم، ساختار و عملکرد دکتر حیدری -دکتر خاتمی  اول 89 055 0555555

 00 مدیریت ارتباط با تامین کنندگان  دکتر محمدمهدی لطفی اول 89 255 005555

علیرضا  -صاحب ایمانی -لیال آندرواز اول 89 055 805555

 رجبی پور میبدی

 08 مدیریت دانش مشتری 

دکتر  -فائزه اسدیان-دکتر مروتی  دوم 89 255 005555

 زنجیرچی

 00 مدیریت کیفیت و بهره وری

 25 نسانیمروری بر جریان های نوین در مدیریت منابع ا دکتر مهدی سبک رو  اول 89 055 00555

 20 مفاهیم و فرهنگ اصطالحات مخاطرات طبیعی دکتر امیدوار  اول 89 255 000555

 22 منابع آب ایران دکتر کمال امیدوار  دوم 89 255 020555

 20 نظریه های انسان شناسی دکتر سیدمحسن سعیدی مدنی  اول 89 255 0555555

 20 قسمت اول 2نقشه کشی صنعتی  نیمهندس محمود مرجا  نوزده 89 0555 055555

 20 قسمت دوم 2نقشه کشی صنعتی  مهندس محمود مرجانی  هجده 89 0555 005555


