نام سند

شناسه کتاب

ردیف

1000 مسئله اقتصادي همراه با پاسخ آن

 احمد،جعفري صميمي

1

123 مسئله حل شده از احتماالت

.1317 ، منوچهر،افشين نيا

2

200 تست اقتصاد کالن

 محسن،نظري

3

2000 سوال چهارگزینه اي اقتصاد خرد با پاسخ هاي تشریحي

1342،محسن، نظري

4

2002 روش براي ابراز عشق

 سيندي،هينز

5

30 آزمون ذخيره و بازیابي

.1349 ، حميد رضا،مقسمي

6

500 مسئله ریاضيات جدید براي دوره هاي ریاضي فيزیک

.1325 ، علي،صحبتي

7

700 مسئله با حل کامل

 جواد،حریرچي

8

A C O M M E R C IA L C O U R C E F O R F O R E IG N S T U D E N T S V O L U M E 1
A G e n e r a l E n g lis h C o u r s e F o r U n iv e r s ity S tu d e n ts

C .E.EC KER SLY

9

 پرویز،بيرجندي

10

A N E X P E R IE N T IA L A P P R O A C H T O O R G A N IZ A T IO N D E V E L O P M E N
DT
O N ALD .F.H AR VEY

11

AutoCAD به زبان ساده

 جان،هود

12

A x fo r d A d v a n c e d L e a r n e r s D ic tio n a r y

M ic h e a e l - A s h b y

13

B o o s t Y o u r R e a d in g

1356 ، حامد،برجسته

14

B o o s t Y o u r R e a d in g

.1356 ، حامد،برجسته

15

B o o s t Y o u r R e a d in g

.1356 ، حامد،برجسته

16

B o o s t Y o u r R e a d in g F o r U n iv e r s ity S tu d e n s

.1356 ، حامد،برجسته

17

C A P IT A L M A R K E T S A N D C O R P O R A T IV E G O V E R N A NNCICEH O L A S D IM S D A L E

18

COREL DRAW
E n g lis h F o r B is in e s s : M A R K E T IN G

.1337 ، مسعود،شباهنگ
H IL L - M C G R A W

N G L IS H G R A M M E R D IG E S T A D V A N C E D T O E F L P R E P R A T IO N R E M E D IA L R E V IE W

19
20
21

E n g lis h S e n te n c e S tr u c tu r e

رابرت کورن

22

E n g lis h S e n te n c e S tr u c tu r e

 رابرت،کورن

23

E S S E N T IA L ID IO M S in E N G L IS H fo r th e fo r e ig e n b o r n

R o b e r t j.D ix o n

24

E V E R Y D A Y D IA L O G U E S IN E N G L IS H

R o b e r t j. D ix s o n

25

F IN A N C IA L S T A T E M E N T A N A L Y S IS

R o b e r t . a n th o n y

26

F la s h R e a d in g

.1352، مهرداد،روحي مقدم

27

F la s h R e a d in g fo r u n iv e r s ity s tu d e n s

.1352 ، مهرداد،روحي

28

F u n d a m e n ta l o f M a n e g e m e n t M n g lis h fo r M ,a n a g e m e n t S tu d e n t

.1344 ، محمود،شبگو منصف

29

H IG H - T E C H V E N T U R E S

 سي.گوردون بل

30

H O W T O P R E P A R E F O R T H E T E S T T O E F L T E SP
TA M E LA J. S H A R P E

31

ICDL ( مفاهيم پایه فناوري اطالعات: )مهارت اول.1339 ، عين اهلل،جعفرنژاد قمي

32

IM A G E S O F O R G A N IZ A T IO N

G a r e th M o r g a n

33

In fo r m a tio n s y s te m fo r m o d e r n m a n a g e m e n t

R o b e r t G . M u r d ic k

34

IN F O R M A T IO N S Y S T E M S IN B U S IN E S S M A N A G E M E N T

G a m e s A . O B r ie n

35

M A R K E T IN G M A N A G E RD A V ID W . C R A V E N

36

M IC H E L S T R O G O F F G R IM A U D M a u r ic e

37

O R G A N IZ A T IO N T H E O R Y A B e h a v io r a l A n a ly s is fo r M a n a g e m e n t

w illia m G . s c o tt

38

P o w e r S y s te m A n a ly s is D e s ig n

J . D u n c a n G lo v e r

39

40

P r in c ip le s oEf. P
E r. eAcLisL E N - A . T . M A S S O N

41

F o g a r ty -

P r o d u c tio n & In v e n to r y M a n a g e m e n t

42

J o h n A . P e a rc e

S T R A T E G IC M A N A G E M E N T

43

T H E R IS E A N D F A L L O F S T R A T E G IC P L A N N INHGE N R Y M IN T Z B E R G

44

P a m e la J . S h a r p e

TOEFL

45

M ic h e a l s w a n

U n d e r s ta n d in g Id e a s A d v a n c e d r e a d in g s k ills

46

W y h lid a l T h e c h n ic a l D ic tio n a r y O n M o to r V e h ic le E n g in e e r fe
in g
r d in a n d L . J . w y h ilid a l

47

مومني ،فرشاد.1334،

آثار و پيامدهاي فرهنگي عضویت ایران در گات

48

عزیزي نيک ،نادره.1338 ،

آزمایشي دیگر

49

فرهادي ،حسين

آزمون در زبان انگليسي نظریه ها و کاربردها

50

یگانه،محمد1354،

آزمون هاي طبقه بندي شده کنکور معماري

51

صادقي راد ،محمد.1356 ،

آزمونهاي کارداني به کارشناسي مدارهاي الکتریکي همراه با پاسخهاي تشریحي و خالصه مطالب  1376-1381سراسري

52

عادلي نيا،محمد1350،

آزمونهاي کارشناسي ناپيوسته کامپيوتر

53

درجاني ،عباس.1336 ،

آشنایي با بيماریهاي پوست و مو (ج)1

54

ميرحسيني ،سيد مهدي

آشنایي با تشکيالت دولت جمهوري اسالمي ایران

55

اش ،ریچارد آن.1948 ،

آشنایي با دردهاي مبهم گوارشي

56

عبادیاني ،داوود.

آشنایي با قوانين و مقررات استخدامي
آشنایي با مدل تعالي سازماني EFQMویرایش 2010

57
58

نصيري ،محمد.1350 ،

آشنایي با مهندسي شيمي

59

نصيري ،محمد.1350 ،

آشنایي با مهندسي شيمي

60

درویزه ،ابوالفضل

آفرینش حيات بررسي علمي تئوري هاي تکاملي

61

درویزه ،ابوالفضل

آفرینش حيات مباني ليبراليسم دیني ،داروینيسم ،سکوالریزم و اومانيسم

62

A h b y - M ic h a e l

آکسفورد المنتري

63

دیویس ،رابرت

آلري و انواع حساسيتها

64

دارابي ،ابراهيم.1314 ،

آمادگي براي کنکور (ج)1

65

نوفرستي ،محمد

آمار در اقتصاد بازرگاني(ج)1

66

نوفرستي ،محمد.

آمار در اقتصاد و بازرگاني (ج)1

67

نوفرستي ،محمد

آمار در اقتصاد و بازرگاني (ج)2

68

نوفرستي ،محمد

آمار در اقتصاد و بازرگاني(ج)1

69

رنجبران  ،هادي 1347 ،

آمار و احتمال

70

انصاري اوغول بيک ،وحيد

آمار و احتمال کاربردي (مدیریت ،حسابداري و اقتصاد)

71

بهبودیان ،جواد

آمار و احتمال مقدماتي

72

بهبودیان ،جواد

آمار و احتمال مقدماتي

73

نيکوکار -مسعود و دیگران

آمار و احتماالت

74

نيکوکار ،مسعود

آمار و کاربرد آن در مدیریت ()1

75

کاربرد آن در مدیریت ()1
.1324
آمار و
تقواي سليمي لنگرودي ،محمد تقي،

76

نيکوکار ،مسعود.1332 -

آمار و کاربرد آن در مدیریت ()2

77

آذر ،عادل.1345 -

آمار و کاربرد آن در مدیریت (تحليل آماري) جلد دوم

78

آذر ،عادل.1345 -

آمار و کاربرد آن در مدیریت (ج)1

79

آذر ،عادل.1345 .

آمار و کاربرد آن در مدیریت (ج)2

80

چناري ،حسين1351،

آموزش تضميني فتوشاپ تصویري

81

ولفورد ،هيثر

آموزش توالت رفتن به کودکان

82

پریچارد

آموزش شطرنج ویژه نوجوانان

83

یعسوبي ،حسن-1352 ،

آموزش شماتيک MICROSOFT SHARE POINT 2007

84

حبيبي ،علي1337 -

آموزش قرآن کریم

85

ژاگو،پل کلمان.1889-1962 ،

آموزش گفتار براي مسلط بودن ،جالب بودن ،توانا بودن ،جذب و متقاعد کردن مخاطب

86

وکيل مسعود ،سيف مهدي و  ...آموزش مفاهيم قرآن ()1

87

آموزش مفاهيم ماشين هاي الکتریکي AC
ابراهيم زاده ،پوریا -احمدیان ،عيسي

88

دهقان ،مليحه.1354 ،

آموزش مهارت رایانه کار درجه ( 2اپراتور کامپيوتر)

89

هولزنر ،استيون

آموزش ویژوال بيسيک  NET 2003.در  21روز

90

هيلتمن ،ریچارد

آموزش یوگا در  28روز

91

شریفي ،احمد حسين.1349 ،

آیين زندگي

92

شریفي ،احمد حسين

آیين زندگي

93

آسمند ،علي.1341 ،

آیين نگارش و فنون نویسندگي آشنایي با مکاتبات اداري

94

حقيقي ،حسين و ...

ابزارهاي کنترل کيفيت آماري (نگرشي کاربردي)

95

خليق ،غالمرضا.1347 ،

اپراتوري عمومي (کارور عمومي رایانه شخصي)

96

موسوي ،عي .1345

اپراتوري ویندوز (کاربر عمومي رایانه شخصي)

97

دي هوگ ،رابرت

احتمال و استنباط آماري

98

پرورش
معاونت پرورشي وزارت آموزش و احکام

99

مرکز تحقيقات اسالمي

احکام نماز

100

مطهري،مرتضي

احياي تفکر اسالمي

101

کوشا ،مریم.1347 ،

اختالل بيش فعالي ،کمبود توجه ،راهنماي عملي براي خانواده ها و درمانگران

102

بشيري ،ابوالقاسم.1340 ،

اختالالت رفتاري

103

اکبري ،محمود

اخالق ()1

104

1368-)1279
اخالق (3
خميني ،روح اهلل ،رهبر انقالب اسالمي،

105

حضرت امام خميني

اخالق ()4

106

نراقي ،مولي محمد مهدي

اخالق ()5

107

اخالقق()6.
نراقي ،مهدي بن ابي ذر ،ح 1209-1146

108

2965ق.
شهيد ثاني ،زید الدین بن علي-911 ،اخالق

109

دیلمي ،احمد  -آذربایجاني ،مسعوداخالق اسالمي

110

دیلمي احمد ،آذربایجاني مسعود اخالق اسالمي

111

سادات ،محمد علي.

اخالق اسالمي

112

دیلمي ،احمد-آذربایجاني ،مسعود اخالق اسالمي

113

فرامرز قراملکي ،احد.1340-

اخالق حرفه اي

114

مظاهري ،حسين

اخالق در خانه 2

115

عقيقي،محمد

اخالق کار و تکریم ارباب رجوع با تاکيد بر دیدگاههاي اسالمي

116

داوودي ،غالمرضا

ادبيات

117

بزرگي ،فاطمه

ادبيات (مجموعه دروس عمومي)

118

دهقان نيري ،محمود

ارائه تکنيک ترکيبي از مدل  BSCو  TOPSISو برنامه ریزي آرماني براي ارزیابي موقعيت استراتژي دانشکده هاي

119

جي  ،راس

ارتباط با تازه کارها

120

فرهنگي ،علي اکبر.1321،

ارتباطات انساني مباني(ج)1

121

بخشياني ،عباس.1353،

ارزش گذاري سهام و تحليل بازار

122

مجيدیان ،داوود.1344 ،

ارزیابي طرح هاي صنعتي مطالعات فني -اقتصادي -مالي

123

کولمن ،فرد

از استالين تا یلتسين

124

پاندر ،کاترین

از دولت عشق

125

حدیدي ،جواد،

از سعدي تا آراگون

126

آتشي ،منوچهر.1384-1312،

اسب سفيد وحشي (گزیده اشعار)

127

شيمز ،اروینگ هرمن.1923 ،

استاتيک

128

گروه مولفين عمران

استاتيک و مقاومت مجموعه مهندسي عمران

129

نجف نيا  ،جابر 1357 ،

استاندارد

130

واترز ،دونالد

استراتژي توليد و عمليات

131

صانعي پور  ،محمود 1323 ،

استراتژي جهاني شدن شرکتها و موسسات

132

انسف ،اچ ،ایگور

استقرار مدیریت استراتژیک ()1

133

لمب ،هارولد.1962-1892 ،

اسکندر مقدوني

134

نهاد نمایندگي مقام معظم رهبرياسالم و بهداشت روان (ج)1
اسالم و تعليم و تربيت (ج)2

135

حجتي ،سيد محمد باقر

136

سيدنا علي بن ابي طالب
الشافعي
مناقب
الجزري
محمدفي
المطالب
محمد بن
ابي الخير شمس الدین محمد بن اسني

137

سهيلي ،مهدي.1366-1303 ،

اشک مهتاب

138

دتمر،ریچارد

اصول اساسي برنامه نویسي به زبان اسمبلي ویژه کامپيوترهاي شخصي I.B.Mو سازگار با آن

139

کابلر ،فيليپ.1931 ،

اصول بازاریابي

140

آیت اللهي ،علي رضا

اصول برنامه ریزي

141

حاج شيرمحمدي ،علي.1323 ،

اصول برنامه ریزي و کنترل توليد و موجودیها

142

اسفندیار.تهيه و تنظيم و کنترل بودجه
ابراهيمي نژاد ،مهدي -فرج وند ،اصول

143

نبوي ،عزیز

اصول حسابداري (جلد اول)

144

نبوي ،عزیز

اصول حسابداري (جلد اول)

145

نوروش  ،ایرج1323،

اصول حسابداري 2

146

هورن گرن  ،چارلز 1926 ،

اصول حسابداري 2

147

باباپور  ،عارف

اصول حسابداري به روش کاربردي

148

نبوي ،عزیز.

اصول حسابداري دولتي

149

نبوي ،عزیز

اصول حسابداري(جلد دوم)

150

نبوي ،عزیز.1311 ،

اصول حسابداري(جلد دوم)

151

ليپ شوتر ،سيمور

اصول ساختمان و داده ها

152

رضوي ،سيد حميدرضا.1350-

اصول سرپرستي

153

رضوي  ،سيد حميد رضا 1350 ،

اصول سرپرستي

154

شبگو منصف،محمود.

اصول سرپرستي و مدیریت

155

طباطبائي ،سيد محمد حسين

اصول فلسفه و روش رئاليسم

156

طباطبائي ،محمد حسين.

اصول فلسفه و روش رئاليسم (ج )2

157

طباطبائي ،سيد محمد حسين

اصول فلسفه و روش رئاليسم (ج )3

158

هيئت ،ضياء الدین

اصول مبادالت بين اللمللي (جلد اول)

159

جبلي ،حسين علي

اصول مکاتبات بازرگاني

160

تهرانهاي کامپيوتري
فنيشبکه
مهندسي
آموزشي و
واحد تحقيقات و انتشارات مجتمعاصول

161

فيشر ،راجر.1922،

اصول و فنون مذاکره

162

اقوامي ،داوود

اصول و کاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غير انتفاعي

163

حسيني ،سيد عماد.1350 ،

اصول و مباني تربيت بدني و مدیریت برنامه ریزي

164

حسيني،سيد عماد1350،

اصول و مباني تربيت بدني و مدیریت و برنامه ریزي

165

بختياري،پرویز1329،

اصول و مباني حسابداري

166

سعيدي کيا ،مهدي.1353 ،

اصول و مباني کارآفریني

167

جاسبي ،عبداهلل

اصول و مباني مدیریت

168

رضائيان ،علي

اصول و مدیریت بازرگاني

169

اختریان ،محمود.1322 ،

اطالعات عمومي پيام

170

عبده تبریزي ،حسين

افته هایي در مدیریت مالي

171

عباسي ،بهجت.1350 ،

افسانه هاي مشرق زمين 1

172

توانایيان فرد ،حسن 1322 -

اقتصاد اجتماعي همراه با برداشتي از اقتصاد اجتماعي اسالم

173

اقتصاد اسالمي ()1
بهشتي ،آیت اهلل محمد 1307،1360-

174

کتل،برایان

اقتصاد براي بازارهاي مالي

175

قدیري اصلي ،باقر.1306،

اقتصاد خرد

176

محتشم دولتشاهي 1328 ،

اقتصاد خرد  1و 2

177

نظري ،محسن

اقتصاد خرد 2000 ،سوال چهار گزینه اي با پاسخ هاي تشریحي

178

درخشان،مسعود

اقتصاد سنجي

179

اشرف زاده،سيد حميد رضا 1335،اقتصاد سنجي پانل دیتا

180

یداله زاده طبري،ناصر1345،

اقتصاد کالن

181

رحماني،تيمور1344،

اقتصاد کالن

182

رحماني،تيمور.1344 ،

اقتصاد کالن (ج)1

183

تفضلي ،فریدون.1319 ،

اقتصاد کالن؛ نظریه ها و سياستهاي اقتصادي

184

اسکو نژاد،محمد مهدي1340،

اقتصاد مهندسي

185

اسکو نژاد ،محمد مهدي .1340 ،اقتصاد مهندسي یا ارزیابي اقتصادي پروژه هاي صنعتي
اکولوژي

186

اردکاني ،محمد رضا .1348،

187

االرشاد في معرفه حجج اهلل علي العباد
مفيد ،محمد بن محمد413-336 ،ق.

188

به تاج لجبيني ،محمد

الکترو مغناطيس مجموعه رشته فيزیک

189

تاجيک ،حسي1348 ،

الکترونيک عمومي (1و)2

190

خسرو پور ،ناصر.1357 ،

الکترونيک عمومي (1و)2

191

حسن زاده آملي ،حسن.1307 ،

الهي نامه

192

شریعتي ،علي

انتظار مذهب اعتراض

193

برومند ،محمد تقي.1300،

انحصارات صنعتي و بانکي

194

سبحاني تبریزي ،جعفر.1309 ،

اندیشه اسالمي 1

195

سبحاني ،جعفر.1308 ،

اندیشه اسالمي()1

196

مطهري ،مرتضي

انسان در قرآن ،مقدمه اي بر جهان بيني اسالمي

197

مطهري ،مرتضي 1358-1299 -انسان و ایمان ()1

198

پزشکي ،محمد...

انقالب اسالمي و چرایي و چگونگي رخداد آن

199

پزشکي ،محمد و ...

انقالب اسالمي و چرایي و چگونگي رخداد آن

200

پزشکي ،محمد و دیگران

انقالب اسالمي و چرایي و چگونگي رخداد آن

201

پزشکي ،محمد

انقالب اسالمي و چرایي و چگونگي رخداد آن

202

محمودي ،محمد علي

انگليسي براي دانشجویان رشته تربيت بدني

203

اقوامي ،داوود

انگليسي براي دانشجویان رشته حسابداري 1

204

بيدهري ،پرویز

انگليسي براي دانشجویان رشته فني و مهندسي

205

مشفقي ،فرهاد

انگليسي براي دانشجویان رشته مدیریت

206

مشفقي -فرهاد

انگليسي براي دانشجویان رشته مدیریت

207

مشفقي ،فرهاد

انگليسي براي دانشجویان رشته مدیریت

208

فالحي مقيمي ،محمد .1315،

انگليسي براي دانشجویان رشته مهندسي صنایع کتاب  2توليد صنعتي

209

مشفقي ،فرهاد

انگليسي براي دانشجویان رشته هاي علوم اجتماعي ( )2مدیریت و علوم اداري

210

مشفقي ،فرهاد

انگليسي براي دانشجویان رشته هاي علوم اجتماعي ( )2مدیریت و علوم اداري

211

بيد اهري ،پرویز

انگليسي براي دانشجویان فني و مهندسي

212

حفاني ،منوچهر.1319 -

انگليسي براي دانشجویان فني و مهندسي

213

بيدهري ،پرویز

انگليسي براي دانشجویان فني و مهندسي

214

بيرجندي ،پرویز

انگليسي پيش دانشگاهي براي دانشجویان دانشگاهها

215

ورزگر ،مينو

انگليسي عمومي

216

رعيتي ،رجبعلي.1366 ،

انگليسي عمومي آموزش مهارت هاي خواند براي دانشجویان دانشگاه

217

رعيتي ،رجبعلي.1336 ،

انگليسي عمومي آموزش مهارتهاي خواندن

218

ورزگر ،مينو

انگليسي عمومي یا مرحله اول

219

مصباح ،محمد تقي

ایدئولوژي تطبيقي

220

گيرشمن ،رومن.1979-1895 ،م .ایران از آغاز تا اسالم
ایران امروز در آینه مباحث توسعه

221

عظيمي  ،حسين 1327 ،

222

راهنماي مبحث ششم )
ساختمان
ساختمان (
مقررات ملي
اموروارد بر
بارهاي
ایران .وزارت مسکن و شهرسازي دفتر

223

بارهاي وارد بر ساختمان

بارهاي وارد بر ساختمان (مقررات ملي ساختمان)

224

شباني،محمد1347،

بازارهاي پولي و مالي بين المللي

225

بابایي زکليلي  ،محمد علي 1332 ،بازاریابي بين المللي

226

بابایي ز کليکي  ،محمد علي 1332 ،بازاریابي بين المللي

227

دبيرخانه ستاد برنامه

بازتاب برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي کشور در مطبوعات

228

جهاني ،ولي1351 ،

باستانشناسي املش

229

حق جو ،مصطفي.1334 ،

بانک اطالعات علمي  -کاربردي

230

حق جو ،مصطفي.1334 ،

بانک اطالعات علمي  -کاربردي (ج )2

231

انصاري ،وحيد

بانک تست کارداني ریاضيات عمومي

232

دایر ،وین

باور کنيد تا ببينيد

233

معتمد ،عزت ا1343...

باورها و رفتارهاي متعالي (ج )1

234

مظاهري ،محمد مهدي .1343 ،بحران معنویت در غرب (دیدگاه هاي انتقادي اندیشمندان غربي) جلد اول

235

وزین پور ،نادر .1375-1305

بر سمند سخن با تجدید نظر کامل

236

حسيني ،مهرداد

برآورد تابع تقاضاي مسکن با استفاده از الگوي هدانيک (شهر رشت)

237

ولش  ،جک 1935 ،

برد

238

الهي قمشه اي ،حسين

بررسي آثار ترجمه شده اسالمي ()2

239

رضایي کليدبري ،حميدرضا .1357 ،بررسي مسائل مدیریت دولتي

240

فرهنگ کتاب و کتاب خواني جوانان از دیدگاه جوانان ،ناشران و اهل قلم
تحقيقات
وضعيت
مطالعات و
سازمان ملي جوانان .معاونت بررسي

241

سعدي ،مصلح الدین

برگزیده اي از گلستان سعدي با معني و واژه هاي دشوار

242

جليل تجليل و دیگران

برگزیده متون ادب فارسي

243

جليل تجليل و دیگران

برگزیده متون ادب فارسي

244

تجليل ،جليل.

برگزیده متون ادب فارسي

245

جليل تجليل

برگزیده متون ادب فارسي

246

تجليل ،جليل

برگزیده متون ادب فارسي

247

تجليل ،جليل

برگزیده متون ادب فارسي

248

تجليل ،جليل

برگزیده متون ادب فارسي

249

تجليل ،جليل

برگزیده متون ادب فارسي

250

تجليل ،جليل و دیگران

برگزیده متون ادب فارسي

251

تجليل ،جليل

برگزیده متون ادب فارسي

252

جليل تجليل و دیگران

برگزیده متون و ادب فارس

253

سيد حسيني ،محمد.1327 ،

برنامه ریزي سيستماتيک نظام نگهداري و تعميرات در بخش صنایع و خدمات و مقدمه اي بر TPM

254

حاج شير محمدي ،علي

برنامه ریزي نگهداري و تعميرات (مدیریت فني در صنایع)

255

سيد جوادین ،سيد رضا

برنامه ریزي نيروي انساني

256

لترنر .سي جي.

برنامه ریزي و مدیریت (روش )PERT

257

کافمن  ،اليوت

برنامه سازي ساخت یافته پاسکال

258

گوتفرید ،بایرون 1934 ،

برنامه نویسي با پاسکال

259

کافمن  ،اليوت

برنامه نویسي با جاوا از راه حل مساله

260

جعفرنژاد قمي  ،عين اله  1339 ،برنامه نویسي با دلفا

261

جعفرنژاد قمي ،عين اهلل .1339 ،برنامه نویسي با دلفي

262

ایبل ،پيتر.1923،

برنامه نویسي به زبان اسمبلي

263

برومند ،رجب

برنامه نویسي به زبان بيسيک به انضمام  250برنامه اجرا شده توسط کامپيوتر با کاربردهاي ریاضي -تجاري

264

جعفر نژاد قمي ،عين اهلل .1339 -برنامه نویسي به زبان پاسکال

265

وحيدي ،جواد.1348 ،

برنامه نویسي به زبان پاسکال

266

وحيدي ،جواد.1348 ،

برنامه نویسي به زبان پاسکال

267

سرابي ميانجي ،رضا.

برنامه نویسي پایگاه داده اي با  Visual Studio c# 2008و .SOL Server

268

عادلي نيا ،محمد

برنامه نویسي کامپيوتر (پاسکال و )c

269

عادلي نيا ،محمد

برنامه نویسي کامپيوتر به زبان Cو C++

270

سرابي ميانجي ،رضا.1357-

برنامه نویسي مقدماتي پيشرفته c++

271

سعادت ،سعيد

برنامه هاي سودمند کامپيوتر (PE2t- PCTOOLS- VIRUS )1

272

یعقوب ،محمد و ...

بزرگداشت دکتر شریعتي در بيروت

273

سعدي ،مصلح بد عبداهلل691 ،؟ق .بوستان سعدي

274

بوستان کتاب قمي
دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم

275

باجت ،تام

به دنياي اینترنت خوش آمدید

276

داشگرزاده ،خدابخش

بهبود روشها و حيطه عملکرد آنها

277

پورفخاران ،محمد.1359،

بهداشت براي همه(بيماریهاي پایيز و زمستان)

278

صاعلي ،شهناز

بهرام گور

279

سلوتي ،ساسان.1362 ،

بيابان گردي در ایران

280

مدرس صادقي ،جعفر.1333 ،

بيژن و منيژه

281

زینال زاده ،ایرج .1325،

بيمه و تجارت خارجي

282

سعادت ،سعيد.1332.

پاسخ تشریحي پرسشهاي چهارگزینه اي ریاضي (با تجدید نظر)

283

صافي گلپایگاني ،لطف اهلل 1298-پاسخ ده پرسش

284

قبادي ،محمد.1354 ،

پاسياد پسر خاک

285

زارعي ،نوشين

پایان نامه تاثير امنيت رواني بر توسعه صنعت توریسم در استان هاي بوشهر و فارس

286

صدقي ،فریدون

پپروژه تحليل فضایي مکاني کاربریهاي آموزشي شهر صومعه سرا

287

قرائتي ،محسن

پرتوي از اسرار نماز

288

قرائتي ،محسن

پرتوي از اسرار نماز

289

احمدیان کودکان ،رسول

پردژه رابطه اخالق سازماني و نگرش کارکنان ادارات آموزش و پروش استان گيالن

290

حسيني ،سيد مجتبي

پرسش ها و پاسخ هاي دانشجویي ،احکام ازدواج

291

حسيني ،سيد مجتبي1345،

پرسشها و پاسخهاي دانشجویان  ،احکام موسيقي به ضميمه رقص و قمار

292

اکبرزادگان ،حسين.1345،

پرسشهاي چهار گزینه اي مصالح ساختمان

293

سليمي  ،محمد 1348 ،

پرسشهاي چهارگزینه اي پاسکال

294

اکبرزادگان ،حسين.

پرسشهاي چهارگزینه اي مصالح ساختمان

295

کریمي،الهرودي،عزیز1327،

پرسشهاي چهارگزینه اي مقاومت مصالح

296

پارسي ،گزیده نظم و نثر
مازندران
گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاهپرنيان

297

گزیده نظم و نثر
پارسي،بابلسر
مازنداران -
گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاهپرنيان

298

گزیده نظم و نثر
بابلسر
فارسي،
مازندران-
گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاهپرنيان

299

فارسي ،گزیده نظم و نثر
مازندران
گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاهپرنيان

300

الجوردي ،مرتضي

پروتکل اینترنت ورژن 6

301

کریما ،زهرا

پرورش دیني کودک

302

احمدي آذر ،محمد

پروزه بررسي تاثير فرهنگ کارآفرینانه بر گرایش کارآفرینان عملکرد در گروه صنعتي ایران خودرو

303

زارعي افروخته ،بتول

پروزه بررسي تطبيقي نقش ابعاد فروش حضوري بر افزایش فروش بيمه هاي اشخاص از دیدگاه متصدیان صرور بيمه نا

304

غریب ،رمضانعلي

پروزه بررسي رضایت مندي کارشناسان بخش داخلي  30000شرکت توانير از سير پيشرفت شغلي و ارائه راهکار مفيد

305

آریا ،علي

پروزه بررسي عوامل موثر بر فروش کمپرسور در بازار ایران

306

خوانساري  ،حميد رضا

پروزه بررسي نقش ابزارهاي مختلف پيشبرد فروش براي ترغيب خرده فروشان محصوالت لبني به عرضه این محصوالت

307

شریفي ،غالمرضا

پروزه بررسي نقش شرکت هاي خدماتي فوالد در تامين بهنگام نيازهاي موسسه هاي کوچک مصرف کننده هاي فوالدي

308

غالمي ،کامران

پروزه تاثير شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي بر کارایي شعب بانکي(بانک صادرات گيالن)

309

کاشاني ،اشرف السادات

پروژه

310

پوراربابي ،غالمرضا

پروژه بررسي اقالم تشکيل دهنده بهاتمام شده آب شرب به منظور کاهش هزینه از چاه هاي نيمه زابل به زاهدان

311

درودیان ،پروین

پروژه بررسي تاثير هزینه بازاریابي الکترونيکي بر متغير فروش

312

باقري ،علي

پروژه بررسي نقش دامداري درتوسعه روستایي با تاکيد برمکان یابي بهينه مراکز جمع آوري شير(رودبنه والهي)

313

ودیعي نوقابي ،محمد حسين

پروژه تحليل و تبيين نظام کنترل مالي موجود در بخش عمومي کشور ،شناخت نارسائي ها و مشکالت عدم دستيابي

314

اسداغي ،عليرضا

پروژه نقش مشارکت مردمي در اداره امور شهرها (مطالعه موردي شهرستان مرند)

315

عبدالهي مهر ،مهناز

پروژه آسيب شناسي بخش گردشگري شهرستان تالش

316

چراجي چروده ،مریم

پروژه آسيب شناسي ساخت و ساز شهري تالش با تاکيد بر منظر شهري

317

محمدي ،حميد رضا

پروژه آسيب شناسي فعاليت بنگاه هاي کسب و کار کوچک تهران بر اساس نيازهاي مشتریان

318

فتحي نژاد ،مرجان

پروژه آسيب شناسي وضعيت خلق ارزش براي مشتریان بيمه هاي مهندسي شرکت بيمه آفرین

319

نورزاد دولت آبادي ،محمد

پروژه اثر دانش حسابداري بر تصميمات تخصيص منابع

320

درجاني ،مه ناز

پروژه اثر شکل دهي تعاوني باغداران مرکبات بر وضع اقتصادي کشاورزان و تحليل کارخانه هاي صنایع تبدیلي در

321

آهي احمدي ،منوچهر

پروژه اثرات توریسم بر تغيير کاربري اراضي شهرستان نوشهر (مطالعه موردي بخش کجور)

322

ميرزاد زارع ،مهدي

پروژه اثرات واگذاري(خصوصي سازي) بر کارآیي شرکت سهامي مخابرات استان گيالن

323

قلي زاده توچائي ،محمد رضا

پروژه ارائه الگوي تلفيقي به منظور بخش بندي بازار هدف صنعت گردشگري بااستفاده ازرویکرد  A,WOTدر گيالن

324

بستام ،هادي

پروژه ارائه الگوي مناسب جهت انتخاب تامين کننده در خریدهاي خارجي شرکت کابلسازي ایران با استفاده از فر

325

ميري ،سيد مهدي

پروژه ارائه الگویي براي تقسيم بازار با استفاده از شبکه هاي مصنوعي

326

مروج یزدي ،مهدي

پروژه ارائه الگویي براي توسعه کارآفریني اجتماعي در شهر تهران

327

رحماني ،ولي اهلل

پروژه ارائه الگویي مناسب براي برنامه ریزي صنعت توریسم در روستاهاي کرانه ساحلي شهرستان نور

328

بخشي ،حسين

پروژه ارائه چارچوبي براي سيستم مدیریت خدمات پس از فروش  pssدر گروه خودرو سازي بهمن

329

رمضان زاده کراتي ،بهمن

پروژه ارائه مدل رضایت ارباب رجوع از عملکرد شهرداري رشت

330

صادقي ،روشنک

پروژه ارائه مدل سنجش بازاریابي دروني مورد مطالعاتي :شرکت قطارهاي مسافري رجاء

331

عابدي ،احسان

پروژه ارائه مدل مفهومي جهت تبيين عوامل کليدي موثر بر تصميم خرید مشتریان بانکداري اینترنتي بانک ملت

332

قاسمي،مهرداد

پروژه ارائه مدلي جهت تعيين امتياز کيفي شرکت توليدي آذین تنه

333

حسيني ،سيد سجاد

پروژه ارائه مدلي جهت سنجش آمادگي سازمان براي اجراي مدیریت ارتباط با مشتري (مطالعه موردي بانک تجارت)

334

زنجاني ،بهناز

پروژه ارائه یک الگوریتم بهينه سازي فازي براي گزینش پرسنل مطالعه موردي شرکت گاز استان گيالن

335

طالبيان صوفي ،زیبا

پروژه ارائه یک مدل ریاضي به منظور اولویت بندي و انتخاب ابزارهاي مدیریتي موثر در پياده سازي مدل تعالي

336

قاسمي خمامي ،آزیتا

پروژه ارتباط بين درجه بندي کارآیي شعب بانکي و رفتار معطوف به هدف مشتریان

337

حقيقي ،محمد

پروژه ارتباط بين سرمایه اجتماعي و مدیریت دانش در شرکت آب و فاضالب استان اردبيل

338

قلندري زاده نویده ،ليال

پروژه ارزیابلي آروماتيستي هتروسيکل هاي آروماتيک تک حلقه اي و چند حلقه اي

339

یوسفي نژاد ،خسرو

پروژه ارزیابي اثرات اجراي طرح تکریم ارباب رجوع در ميزان وفااري مشتریان بانک (بانک ملي مرکزي تنکابن)

340

داوري ،آرزو سادات

پروژه ارزیابي اثربخشي تبليغات بازرگاني موسسات آموزش با استفاده از مدل سلسله مراتبي کاویج و استاینر

341

آقا محسني قشمي ،علي

پروژه ارزیابي اثربخشي تبليغات تلویزیوني بيمه عمر و سرمایه گذاري بيمه پارسيان

342

جان نثاري ،سيد امير

پروژه ارزیابي اثربخشي دوره هاي کوتاه مدت آموزش مهارتهاي کسب و کار

343

طالقاني ،امير

پروژه ارزیابي تاثير اجراي فرایند کنترل بر تاخير در اجراي به موقع پروژه هاي عمراني (پروژه هاي مدرسه )

344

پورمحمدي ،ناهيد

پروژه ارزیابي تاثير سطوح مختلف ابعاد کيفيت خدمات بانکي بر عملکرد شعبات مختلف بانک پارسيان

345

مشتاقي ،سارا

پروژه ارزیابي تاثير کارآفریني بر عملکرد سازمان (مطالعه موردي :نمایندگي هاي بيمه البرز در رشت)

346

رحماني ،فریبزر

پروژه ارزیابي تاثيرات برندوکيفيت خدمات دروفاداري به برند ازطریق اعتمادبه برند درکرمانشاه گوشي سامسو

347

پاکروان ،هما

پروژه ارزیابي خدمات آموزشي روستاهاي پيراموني شهر رشت

348

انجم شعاع ،زهرا

پروژه ارزیابي دروني کيفيت گروه آموزشي مدیریت بازرگاني

349

اخوان نسب ،صنم

پروژه ارزیابي ذهنيت مشتریان نام هاي تجاري لوازم الکترونيکي خانگي و تاثير ارزش نام هاي تجاري رقيب در

350

واشقاني فراهاني ،عباس

پروژه ارزیابي شيوه توزیع اعتبارات تملک دارایي هاي سرمایه اي بين استان هاي کشور با رویکرد توسعه یافتگ

351

بخشي ،عليرضا

پروژه ارزیابي عملگرد مدیریت در مزارع مرع مادر و واحدهاي پرورش نيمچه هاي گوشتي استان تهران

352

احمدي راد ،علي

پروژه ارزیابي عوامل موثر بر تجهيز منابع بانک ها (مطالعه موردي:حساب سپرده قرض الحسنه انداز بانک ملي)

353

لطفي نيا علي آبادي ،رضا

پروژه ارزیابي عوامل موثر برتمایل مشتریان به استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک(بانکهاي دولتي گيالن)

354

صدري ،گلسا

پروژه ارزیابي کيفيت خدمات پردیس کيش دانشگاه تهران با استفاده از مدل مقياس کيفيت خدمات servpert

355

حسنعلي زاده ،سميه

پروژه ارزیابي متوازن عملکرد ( )BSCبانک ها با استفاده ازرویکرد مقایسه اي ANPو ( TOPSISچهاربانک گيالن)

356

حقيري دهباز ،احمد

پروژه ارزیابي ميزان رعایت عدالت توزیعي در تخصيص منابع بودجه هاي بهداشتي در شهرستان هاي استان هرمزگان

357

طبري ،سيده فاطمه

پروژه ارزیابي و الویت بندي عوامل موثر بر ایجاد حباب قيمت با استفاده از تکنيک AHP-FUZZY

358

فتح اللهي ،علي

پروژه ارزیابي و تجزیه و تحليل پایداري و ناپایداري توسعه توریسم ساحلي (ساحل گيسوم)

359

آزاد ،علي اصغر

پروژه ارزیابي و رتبه بندي عوامل موثر بر فروش مواد غذایي در فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه شهر تهران

360

صدفي ،منوچهر

پروژه ارزیابي واحدهاي تحقيق و توسعه در چهارچوب اهداف استقرار آنها در بخش صنعت(واحدهاي تحقيق و توسعه)

361

احمدي ،فریدون

پروژه ارزیابي ویژگي هاي ساختاري سيستم بازاریابي بانک ملت و ارائه ساختار پيشنهادي براي این بانک

362

بيزه ،فاطمه السادات

پروژه استخراج و تدوین الزامات اخالق اداري از گفتار امام علي(ع) در نهج البالغه

363

مرید زاده ،حجت

پروژه استراتژي چابک برعملکرد بازاریابي شرکتهاي توليدي از دیدگاه مدیران وکارشناسان استان فارس و گيالن

364

اصغري گنجه ،محمد رضا

پروژه استفاده از کاتاليزور ( )KAI(SO4)2.12H2Oدر واکنش تراکمي نرونادل ..............

365

یسانس ،کارامينا

پروژه استقرار استاندارد  ISO 9001-2008در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

366

نوع پسند اصيل ،سيد محمد

پروژه اصالح سيستم ها و روش هاي انجام کار -رویکرد کانون عملياتي

367

کاظمي راد ،الدن

پروژه اقليم و کشاورزي جلگه شرق گيالن (مطالعه موردي کشت گياه صنعتي آفتابگردان)

368

بذرپرست ،مجيد

پروژه اکوتوریسم تره قلعه رودخان با تاکيد بر قابليتها و محدودیتهاي اقليمي

369

شيخي جوکندان ،بهریار

پروژه اکوتوریسم سواحل جنوب غربي دریاي خزر با تاکيد بر قابليتها و محدودیتهاي اقليمي(سواحل تالش)

370

مصلي نژاد ،آرميتا

پروژه الگویي براي شناسایي و دسته بندي سبک هاي مختلف زندگي مصرف کنندگان در شهر تهران

371

عسکر پور ،محمد باقر

پروژه امکان سنجي استقرار نظام مدیریت بر مبناي هدف ( )MBOدر اموزش و پرورش گيالن سال 88-87

372

گنجيان ،شيوا

پروژه امکان سنجي ایجاد دهکده هاي گردشگري در استان گيالن مطالعه موردي :دیلمان

373

گل کار ،راحله

پروژه امکان سنجي پياده سازي  XBRLدر شرکت هاي ایراني :شرکت پتروشيمي ایران و شرکت هاي تابعه

374

کریمي ،غالمحسين

پروژه امکان سنجي توسعه گردشگري روستایي در منطقه توریستي کندوان

375

توسلي یوسف آباد ،ثریا

پروژه امکان سنجي محيط ایجاد مجتمع توریسمي  -تفریحي منطقه اي کياشهر ،آستانه اشرفيه

376

جوري ،آمنه

پروژه امکانات سنجي توسعه گردشگري طبيعي در منطقه زنجان

377

خليلي ،اکبر

پروژه اندازه گيري آمادگي الکترونيکي گمرک بوشهر در راستاي پيوستن ایران به سازمان تجارت جهاني

378

کيهاني ،محمد

پروژه اندازه گيري ابعاد توجه کارآفرینان به نوآوري

379

صفرخاني ،شيما

پروژه اندازه گيري ميزان موفقيت سيستم  ERPدر کارخانه ذوب آهن اصفهان از دید کاربران نهایي سيستم

380

سپهروند ،بهروز

پروژه اهميت حفظ توازن بين حمل و نقل دریایي و زميني در بندرعباس و نقش صنعت حمل و نقل در اقتصاد منطقه

381

کریمي پاشاکي ،سجاد

پروژه ایران و تروریسم (تهدیدها ،چالش ها و فرصت ها)

382

اسمعيلي صيقلدهي ،معصومه

پروژه باثير بکارگيري فناوري اطالعات بر اثربخشي آموزشي دبيران آموزش و پرورش(مطالعه موردي :شهر رشت)

383

نایبي ،نگار

پروژه بازار و تاثير آن بر ساختار کالبدي -فضاي شهر آستارا (با تاکيد بر بازارچه مرزي یا ساحلي)

384

وفاخواه ،سارا

پروژه بازاریابي خدمات اموزشي مبتني بر آميخته بازاریابي مطالعه موردي مجموعه فرهنگي و آموزشي دانشمند

385

خورشيدي ،محمد رضا

پروژه بازاریابي صنعتي

386

احمدي مقدم ،زهرا

پروژه بازشناسي و تحليل جغرافيایي بافت قدیم شهر رشت

387

ابراهيمي ،هدي

پروژه برآورد ميزان فرسایش رسوب در حوزه سد برنجستانک شهرستان قائم شهر به روش EPM

388

شریعتي ساماني ،سينا

پروژه بررسي آثار استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه صنعت گردشگري سالمت ایران

389

ایرانفر ،فرخ

پروژه بررسي آثار طرح خصوصي سازي بر صنعت چاي کشور

390

ایرانفر ،فرخ

پروژه بررسي آثار طرح خصوصي سازي بر صنعت چاي کشور

391

ایراني ،رضا

پروژه بررسي آثار عدم ثبات شغلي مدیران بر اثربخشي مدارس راهنمایي مناطق  15و  16آموزش و پروش تهران

392

عبدالغفاري ،مهسا

پروژه بررسي آمادگي الکترونيکي شرکت پخش بهداشت کار نوین به منظور پياده سازي هوشمندي تجارت

393

نکو اصل آزاده ،بهاره

پروژه بررسي اثر تبليغات تجاري بر رفتار مصرف کنندگان محصوالت بهداشتي -آرایشي

394

خان محمدي ،هدي

پروژه بررسي اثر گذار در باال بردن اثر بخشي تبليغات بيمه هاي بازرگاني در ایران از نظر بيمه گذاران

395

کوچکي علي آبادي ،رضا

پروژه بررسي اثرات اجراي برنامه هاي تبليغات بازرگاني بر رفتار مصرف کنندگان در صنایع غذایي تبرک

396

روانان ،فاطمه

پروژه بررسي اثرات اجراي قانون سياست هاي کلي اصل  44در شرکت پست جمهوري اسالمي ایران

397

ترابي ،مصطفي

پروژه بررسي اثرات استفاده از کدگذاري کاالها بر افزایش کارایي شبکه توزیع با تاکيدبرکارایي نيروي انسان

398

مسلمي ،سيد محرم

پروژه بررسي اثرات استقرار سيستم انوماسيون جامع اداري و مالي بر کيفيت تصميم گيري مدیران

399

رخسار زاده ،اسفندیار

پروژه بررسي اثرات اقتصادي،اجتماعي رابطه ایران باجمهوري آذربایجان برشهرستان آستارابا تاکيد بر روستاها

400

محمد پور ،پریسا

پروژه بررسي اثرات جغرافيایي کاشت صنوبر با تاکيد بر پيامدهاي اقتصادي آن در روستاهاي شهرستان آستانه

401

فکوري ،زهرا

پروژه بررسي اثرات طرح تکریم ارباب رجوع بر ميزان وفاداري مشتریان بانک صادرات استان گيالن

402

فکوري ،زهرا

پروژه بررسي اثرات طرح تکریم ارباب رجوع بر ميزان وفاداري مشتریان بانک صادرات استان گيالن

403

احمدیان ،محسن

پروژه بررسي اثرات فرآیند خصوصي سازي عمليات غير توليدي در صنعت پتروشيمي

404

خزائي پول ،جعفر

پروژه بررسي اثرات مهاجرت در گسترش فضایي و تغييرات کاربري اراضي شهر نوشهر

405

شفائي تنکابني ،سيده مریم

پروژه بررسي ادراک خریداران از تاثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر عملکرد برند در صنعت لوله و پروفيل ایران

406

صالحي ،ماگنوليا

پروژه بررسي ادراکات کارکنان از تاثير رهبري خدمتگزار بر سرمایه فکري در بيمارستان کيش

407

فرونتي ،زهرا

پروژه بررسي ارتباط برخي از عوامل سازماني با انضباط اجتماعي در سازمان از دیدگاه کارکنان جهاد سازندگي

408

عزیزي زبارت ،اميد

پروژه بررسي ارتباط بين ابعاد کارآفریني سازماني و ابعاد ساختار سازماني

409

حدادي فيشاني ،سپيده

پروژه بررسي ارتباط بين توانمندیهاي مدیریت و عملکرد مالي شرکتهاي کوجک و متوسط پارک علم و فناوري گيالن

410

توحيدي نيا ،زهرا

پروژه بررسي ارتباط بين کيفيت رابطه بانک -مشتري و پيامد هاي رفتاري آ -مطالعه موردي بانک ملت

411

ابراهيمي خاکباز ،هادي

پروژه بررسي ارتباط بين مطلوبيت و امکان پذیري درک شده توسط دانشجویان با گرایش ایها به کارآفریني

412

شادمان فخر آبادي ،زهرا

پروژه بررسي ارتباط موقعيت استخدامي و عملکرد کارکنان مرکز بهداشت شهرستان رشت

413

ميري لواساني ،سيد مصطفي

پروژه بررسي ارتباط ميان ویژگي هاي فردي و عوامل محيطي با فشار شغلي در حوزه ستادي وزارت کشاورزي

414

صادقي ،امير

پروژه بررسي استراتژي بازاریابي مناسب جهت توسعه صادرات صنعت قطعه سازي خودرو

415

عباسي بني ،فاطمه

پروژه بررسي استراتژي برند سازي فرش دستباف ایران در بازار آمریکا

416

جليلوند مغانلو ،حاتم

پروژه بررسي اقتصاد دامي ایل شاهسون با هدف ساماندهي توليدات دامي(مطالعه موردي :طایفه مغانلو)

417

لطف الهي ،ایرج

پروژه بررسي اکوتریسم بخش لوندویل به منظور ارائه الگوي مناسب در راستاي توسعه پایدار

418

کيان پور ،حسن

پروژه بررسي اکوتوریسم حوضه شهرک ماسوله با تاکيد بر آسایش محيطي در برنامه ریزي توریستي

419

کدیور خواه چماچایي ،اسماعيل پروژه بررسي الگوهاي سينوپتيک پراکندگي بارش در جلگه گيالندر  6ماه اول سال (حوضه تاالب انزلي )

420

نوروزي ،احمد

پروژه بررسي الگوي اسالمي رضایت مندي مشتري

421

اسفيداني ،محمد رحيم

پروژه بررسي الگوي رفتار مصرف کننده در بازارهاي اینترنتي در حال ظهور در صنعت لوازم خانگي ایران

422

ميرزایي ،عباس

پروژه بررسي الگوي مصرف گاز طبيعي در خانوارهاي شهر تهران

423

طباطباوکيلي ،فرین

پروژه بررسي امکان اجراي موفق طرح تنظيم ساعات کار اصناف و نقش برنامه ریزي مدیریت مصرف در آن

424

فتحي پور ،مستانه

پروژه بررسي امکان افزایش ماندگاري توریست در شرق مازندران با تاکيد بر گردشگري عبوري

425

اميري سياوشاني ،آزاده

پروژه بررسي امکان صادرات چرخ خياطي کاچيران به کشور قزاقستان

426

مرادي گيل ملک ،عزیز

پروژه بررسي امکانات و توانمندیهاي توسعه گردشگري روستاهاي شهرستان رودسر

427

قنبري ،روح اهلل

پروژه بررسي انتظارات صادرکنندگان ایراني از رایزن هاي بازرگاني ایران در کشورهاي خارج (امارات و عربي)

428

قنبري ،روح اهلل

پروژه بررسي انتظارات صادرکنندگان ایراني از رایزن هاي بازرگاني ایران در کشورهاي عربي

429

مددي ،فاطمه

پروژه بررسي انگيره هاي خرید اینترنتي بين زنان و مردان (دانشگاه آزاد اسالمي تنکابن)

430

مددي ،فاطمه

پروژه بررسي انگيره هاي خرید اینترنتي بين زنان و مردان(مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنکابن)

431

مددي ،فاطمه

پروژه بررسي انگيزه هاي خرید اینترنتي بين زنان و مردان

432

حسني تالش ،فریبا

پروژه بررسي بازتابهاي جغرافيایي در روند تحوالت نظام زراعي شهرستان تالش (بخش گرگانرود)

433

مظاهري ،فریدون

پروژه بررسي برخي از عوامل موثر بر بهره وري در سازمان حسابرسي

434

مير برک کار ،سيد محمد

پروژه بررسي بهينه سازي توزیع ورودناوگان دریایي وجاده اي به بنادر شمالي کشور و تاثير آن در کاهش جریمه

435

مرادي واجارگاه ،مریم

پروژه بررسي پتانسيل هاي بازاریابي گردشگري منطقه اشکورات رودسر با روش SWAT

436

راغب ،سارا

پروژه بررسي پيامهاي التزام به بازاریابي اخالقي در تجارت بين الملل(محصول مورد مطالعه پسته)

437

صرافي زاده ،اصغر

پروژه بررسي پيرامون ماهيت وظایف و نقش مدیران ارشد در سازمان هاي دولتي ایران

438

غالمي ونن ،روح اهلل

پروژه بررسي پيوندهاي ژئوپلتيکي ایران و استان آذربایجان

439

ابراهيمي ،الهام

پروژه بررسي تاثير ابعاد بصري و اطالعاتي بسته بندي بر تصميم گيري خریداران شامپوهاي توليد داخل

440

آزادیان دلسمي ،ابوالحسن

پروژه بررسي تاثير ابعاد کالبدي  -فضایي افزایش تراکم ساختماني در شهر نوشهر()75-85

441

مير ویشکائي ،سيده مریم

پروژه بررسي تاثير اجراي سيستم مدیریت کيفيت( )ISO9001-2000بر بهبود عملکرد سازمان بيمه و خدمات درماني

442

فالح ،سامان

پروژه بررسي تاثير اجراي مدل تعالي سازماني(مدل  )EFOMبر بهره وري سازمان صنایع دریایي تابعه وزارت دفاع

443

سمن آبادي ،سيد حسن

پروژه بررسي تاثير اجزاي بسته بندي بر روي رضایت مصرف کنندگان در فرآورده هاي گوشتي (استان مازندران)

444

نوریان ،مهدي

پروژه بررسي تاثير ارضاء سلسله مراتب نيازهاي مازلو بر عملکرد پرستاران بيمارستان شهریار تهران

445

حسن پور گاوکدهي ،فرح

پروژه بررسي تاثير استرس و عملکرد پرسنل مراکزمدیریت حوادث فوریتهاي پزشکي  115استان گيالن

446

ابراهيمي کردسراکوئي ،عسگر

پروژه بررسي تاثير اشتغال در بخشهاي مختلف سازمان بر کيفيت زندگي کاري ادارک شده کارکنان .........

447

مير خداوندي ،سيده آسيه

پروژه بررسي تاثير بازار گرایي از طریق کيفيت خدمات بر عملکرد بانک صادرات (شهرستان رشت)

448

حسيني طولي ،فرشيد

پروژه بررسي تاثير برنامه هاي تشویق صادرات بر عملکرد صادراتي شرکت هاو ارائه چهارچوب سياست گذاري تشویق

449

مهراني ،کامينه

پروژه بررسي تاثير بسته بندي محصوالت مواد غذایي توليد داخل بر رفتار مصرف کننده

450

مهراني ،کامينه

پروژه بررسي تاثير بسته بندي محصوالت مواد غذایي توليد داخل بر رفتار مصرف کننده

451

برزگر ماشک ،بتول

پروژه بررسي تاثير پاسخگویي بر اعتماد عمومي در اداره کل امور مالياتي استان گيالن

452

برقعي موحد ،سيد امير حسين

پروژه بررسي تاثير تاکتيک هاي بازاریابي رابطه مند بر کيفيت روابط و وفاداري مشتریان صنایع شهاب گاز سوز

453

قدوسي ،ندا

پروژه بررسي تاثير ترفيع بر توسعه مصرف گوشت شترمرغ در سبد مصرفي خانوار شهر تهران

454

گنجه اجيرلو ،اباذر

پروژه بررسي تاثير توانمد سازي کارکنان برکيفيت خدمات ارائه شده به مشتریان(نمایندگي ایران خودرواردبيل)

455

مریمي ،سارا

پروژه بررسي تاثير جو سازماني بر تعهد سازماني کارکنان شرکت مخابرات استان گيالن

456

عيوضي دشتميان ،برزند

پروژه بررسي تاثير جو سازماني بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردي شعب بانک مالي در استان گيالن)

457

فهيم ،فرناز السادات

پروژه بررسي تاثير خصوصيات مشتریان بر تمایالت آنها به پذیرش خربد اینترنتي بر اساس طبقه بندي پترسون

458

عيال وار شلماني ،عليرضا

پروژه بررسي تاثير ذخایر انرژي بر ژئوپلتيک کشورهاي حوزه ي خليج فارس

459

کماني ،رسول

پروژه بررسي تاثير رویکرد بازاریابي داخلي بر بازار گرایي کارکنان بانک هاي صادرات استان تهران

460

حسني کرفن ،معصومه

پروژه بررسي تاثير سبک هاي رهبري با توجه به بلوغ سازماني کارکنان بر اثربخشي مدیران دبيرستانهاي غير...

461

قوشچي ،منا

پروژه بررسي تاثير سردرگمي مصرف کننده بر تبليغات دهان به دهان ،اعتماد و رضایت مشتري در بازار موبایل

462

شادمان ،شيرزاد

پروژه بررسي تاثير سطوح تصميم گيري مشارکتي بر تعهد سازماني کارکنان سازمان هاي بخش دولتي استان گيالن

463

یحيي پور گراکویي ،مصطفي

پروژه بررسي تاثير سطوح کيفيت نظام آموزش ضمن خدمت الکترونيکي بر بهره وري منابع انساني در آموزش وپرورش

464

آذرمي آجيزلو ،خير اهلل

پروژه بررسي تاثير سطوح مختلف ابعادي ساختاري سازماني به کارآفریني در شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان

465

توکلي ،فاطمه

پروژه بررسي تاثير ظرفيت برانگيختگي مشاغل بر اثر بخشي سازمان دولتي استان گيالن

466

همتي نژاد ،امين

پروژه بررسي تاثير عدالت سازماني بررفتار مدني سازماني باتوجه به کانون کنترل(سازمان جهاد کشاورزي گيال)

467

موسوي ،سيد سعيد

پروژه بررسي تاثير عناصر اقليمي بر طراحي منازل مسکوني شهر رشت با تاکيد بر آسایش و مصرف بهينه انرژي

468

اميري چایجاني ،صدیقه

پروژه بررسي تاثير عوامل انگيزشي -بهداشتي بر ميزان تمایل به ماندگاري کارکنان متخصصي در شرکت واحد تهرا

469

افقهي فریماني ،علي اکبر

پروژه بررسي تاثير عوامل خدمات پس از فروش بر رضایت مشتریان شرکت توليدي ارج

470

احمدي آذر ،محمد

پروژه بررسي تاثير فرهنگ کارآفرینانه بر گرایش کارآفرینانه و عملکرد در گروه صنعتي ایران خودرو

471

گياه تازه ،رضا

پروژه بررسي تاثير فن آوري اطالعات و ارتباطات ( )ICTبر روابط کانال هاي توزیع (صنایع استان گيالن)

472

گياه تازه ،رضا

پروژه بررسي تاثير فن آوري اطالعات وارتباطات ( )ICTبر روابط کانال هاي توزیع(مطالعه موردي صنایع گيالن)

473

شيارکار ،ارژنگ

پروژه بررسي تاثير کاربرسبک مدیریت مشارکتي در بهره وري منابع انساني نيروي کارادارات دولتي استان گيالن

474

سليماني ،فاطمه

پروژه بررسي تاثير کيفيت بسته بندي بر ميزان عملکرد صادرات زعفران شرکت هاي صادراتي در خراسان رضوي

475

آفرین آباده ،شبنم

پروژه بررسي تاثير کيفيت زندگي کاري بر روي عملکرد کارکنان در دستگاههاي اجرایي استان گيالن

476

مومن نژاد ،محمد

پروژه بررسي تاثير نظام مدیریت مشارکتي بر بهره وري کارکنان دستگاههاي اجرایي استان گيالن

477

واله ،سيده پگاه

پروژه بررسي تاثير نگرش کاربران اینترنتي بر تمایل آنان به پذیرش خرید از وب سایتهاي خرده فروشي

478

سوار رخش ،احمد

پروژه بررسي تاثيرات مذهب و مليت بر قدرت جمهوري اسالمي ایران

479

هاشم سميعي ،فتانه

پروژه بررسي تاثيرنقش سبک هاي رهبري باتوجه به بلوغ کارکنان برتوانمند سازي آنها درسازمان تامين اجتماعي

480

رحمان خواه ،مجتبي

پروژه بررسي تحليلي توزیع کاربري فضاي سبز و ارائه الگوي بهينه (مطالعه وردي شهر رودسر)

481

احمد زمزم

پروژه بررسي تحليلي شبکه فروش و بازاریابي با شرکت هاي بيمه در ایران

482

محمد ازدکي ،سيده مریم دخت

پروژه بررسي تشکيل جزیره گرمایي در شهر رشت

483

سجادي ،سيد مرتضي

پروژه بررسي تصویر نام تجاري شرکت خودرو سازي سایپا نزد مشتریان با استفاده از مدل هویت و تصویر کایفرر

484

کاظم لو شيخي ،مجيد

پروژه بررسي تطبيق وضعيت نيروي انساني و مدیریت شرکت کولر گازي ایران باشرایط سيستم  JITو ارائه یک مدل

485

رجبي کلواني ،پرویز

پروژه بررسي تطبيقي جاذبه هاي گردشگري در بخش جلگه اي و کوهستاني شهرستان شفت و ارائه الگوي بهينه جهت..

486

سالمت ،حميد رضا

پروژه بررسي تطبيقي سيستم دستي و سيستم آسيکودا (نوین) در فرآیند ترخيص کاال از گمرک

487

ضياء ،عفت

پروژه بررسي تطبيقي فضایي کالبدي روستاهاي جلگه اي و کوهستاني با تاکيد بر امکان سنجي تجميع تيپ روستاها

488

خاني ،قاسم

پروژه بررسي تطبيقي ميژگيهاي جغرافيایي روساهاي جلگه اي کوهپایه اي و کوهستاني و ارائه راهکار توسعه

489

فهيمي ،شهرام

پروژه بررسي تغييرات فضایي -کالبدي ناشي از ساخت و سازهاي مازاد بر تراکم در شهر رشت

490

حسيني ،مرتضي

پروژه بررسي توانمندي هاي ایران در زمينه گردشگري سالمت و شاسایي عوامل موثر بر توسعه آن

491

ابراهيمي تمرین ،یداهلل

پروژه بررسي توانهاي محيط جغرافيایي شهرستان آستارا در توسعه صنعت گردشگري

492

بردبار ،ابراهيم

پروژه بررسي توزیع فضایي و مکان یابي مراکز آموزشي (مطالعه موردي :دبيرستانهاي شهر رشت)

493

حقيقت طلب ،رکسانا

پروژه بررسي توسعه فضایي الهيجان و اثرات زیست محيطي آن در نيم قرن اخير

494

فرجام فداکار ناورودي ،محمد

پروژه بررسي توسعه فيزیکي شهر اسالم و اثرات آن بر تغيير کاربري اراضي کشاورزي .82-1362

495

نظري ،عبد الرسول

پروژه بررسي چالش هاي ژئوپلتيک براي ایجاد ملت  -کشور فلسطين

496

یوسفي ،ثریا

پروژه بررسي چشنم انداز گردشگري شهرستان فومن در افق1400

497

مهدوي ،غالمحسين

پروژه بررسي چگونگي محاسبه قيمت تمام شده شيالت در ایران

498

موسي نيا بلوچي ،الهام

پروژه بررسي رابطه ابعاد اخالق کار با پاسخگویي کارکنان اداره کل امور مالياتي استان گيالن

499

خوش اهنگ ،سلمان

پروژه بررسي رابطه ابعاد رضایت شغلي با توجه به مدل  JDIو تعهد سازماني کارکنان دستگاههاي اجرایي گيالن

500

محمد بررسي رابطه بين آگاهي مدیران از کارکردهاي مدیریتي با اثر بخشي آنان در دبيرستان هاي غرب گيالن
جوادي نياي صومعه سرایي ،سيد پروژه

501

یزداني ،ليال

پروژه بررسي رابطه بين ارزش ادراکي ،رضایت مندي و نيات رفتاري حاصل از صرف غذا در رستورانها

502

فتح الهي ،افشين

پروژه بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي و بازده واقعي سهام در شرکت هاي گروه وسائط نقليه پذیرفته

503

همتي سالکده ،هاجر

پروژه بررسي رابطه بين اقلين ،نوپوگرافي و پوشش گياهي با استفاده از  GISو ( RSحوضه آبخيز پلرود)

504

جمالي ،سعيد

پروژه بررسي رابطه بين انتظارات مشتریان و کيفيت خدمات محصوالت شرکت سایپا بر اساس مدل SERCQUAL

505

جاللي ليچاني ،حجت

پروژه بررسي رابطه بين رفتار شهروندي و عملکرد مدیران مدارس استان گيالن

506

جاللي ليچاني ،حجت

پروژه بررسي رابطه بين رفتار شهروندي و عملکرد مدیران مدارس استان گيالن

507

اميدوار ،سيد صادق

پروژه بررسي رابطه بين سبک رهبري تحول گرا با پيامدهاي کارکنان سازمان اقتصاد و دارایي استان گيالن

508

گذرآبادي سونا

پروژه بررسي رابطه بين سبک هاي هویت و استعداد کارآفریني دانشجویان دانشگده مدیریت در سال 87-88

509

صابري کتک الهيجاني ،عذرا

پروژه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني واستقرار مدیریت دانش(ادارات امور مالياتي شمال کشورگيالن مازندر

510

محمدیان روشن ،صائمه

پروژه بررسي رابطه بين فناوري اطالعات و ابعاد ساختار سازماني در شرکت مخابرات استان گيالن

511

تهيدست ،اعظم

پروژه بررسي رابطه بين مدیریت دانش و عملکرد کارکنان در استانداري گيالن

512

عابدي ،محمد

پروژه بررسي رابطه تعادل کار و زندگي با تعهد سازماني کارکنان اداره راه و ترابري خراسان شمالي

513

فالح کهن ،محمد رضا

پروژه بررسي رابطه جو سازماني با اثربخشي دستگاههاي دولتي استان گيالن

514

ثنایي پور ،هادي

پروژه بررسي رابطه خدمات پارک هاي علم و فناوري با رشد شرکت هاي مستقر در پارک هاي فناوري شهر ایران

515

ثنایي پور ،هادي

پروژه بررسي رابطه خدمات پارک هاي علم و فناوري بارشد شرکت هاي مستقر در پارک هاي فناوري شهر تهران

516

فرزین ،حميد

پروژه بررسي رابطه درگيري ذهني نسبت به محصول با یادآوري از آگهي هاي تجاري

517

ملک نيا ،مریم

پروژه بررسي رابطه سبک رهبري و خالقيت کارکنان در شرکت هاي دولتي شهر رشت

518

فيض ،محمد

پروژه بررسي رابطه عدالت سازماني با اثر بخشي سازمان بازرگاني استان گيالن

519

مجيدي شيله سر ،بهزاد

پروژه بررسي رابطه عناصر اقليمي بر روي رشد کرم ساقه خوار برنج (مطالعه موردي :شهرستان رشت)

520

پورداور ،یاسر

پروژه بررسي رابطه عوامل فرهنگي و ميزان استفاده از بازاریابي الکترونيکي در شرکتهاي استان گيالن (رشت)

521

شاکري ،مجيد

پروژه بررسي رابطه فرااعتمادي سرمایه گذاران سرمایه گذاران حقيقي و ریسک پرتفوي انتخابي در بورس تهران و

522

صالحي کردآبادي ،سجاد

پروژه بررسي رابطه کيفيت خدمات و رضایت ارباب رجوع با توجه به شخصيت در شرکت هاي دولتي استان گيالن

523

ميردوزنده ،سيده غزاله

پروژه بررسي رابطه کيفيت زندگي کاري و رضایت شغلي کارکنان بيمارستان دولتي شهر رشت

524

الیقي ،سيما

پروژه بررسي رابطه ميان توانمندسازي کارکنان و بهره وري نيروي انساني در حوزه ستاد وزارت مسکن و شهرسازي

525

ساعتچي،مهدي

پروژه بررسي رابطه نسبت هاي سودآوري و بازده سهام در شرکت هاي خودرو سازي گروه سایپا

526

تميزي ،عليرضا

پروژه بررسي رابطه وضعيت اقتصادي و اجتماعي بيمه گذاران و تقاضاي آنها براي بيمه هاي اشخاص در تهران

527

اجاق زاده محمدي ،سيده ليال

پروژه بررسي رابطه وقوع اولين یخبندان پایيز و ميزان بارش در جلگه گيالن

528

انوشه ،مرتضي

پروژه بررسي رابطه ویژگي هاي فروش شاغل در کانال هاي توزیع و فروش محصوالت پروتئيني با عملکرد آنان

529

ابوطالبي سالکجاني ،مهدي

پروژه بررسي رابطه هوش هيجاني و سالمت رواني کارکنان واحدهاي دانشگاه آزاد استان گيالن

530

نعمتي ،کيوان

پروژه بررسي راه هاي ایجاد برند (نام و نشان تجاري) برتر در شرکت هاي صنایع غذایي

531

روستایي ،معصومه

پروژه بررسي راه هاي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي در حوزه نفت و گاز در کشور عراق

532

پورفرد ،نيره

پروژه بررسي راهکارهاي افزایش سهم بازار فرش دست بافت ایران در بازار آمریکا(نمونه موردي کاليفرنيا)

533

بخشي ،خسرو

پروژه بررسي راهکارهاي افزایش مدت ماندگاري گردشکران در تالش

534

موسوي بيوکي ،سيد یحيي

پروژه بررسي راهکارهاي تامين منابع مالي طرح هاي زیربنایي از بانک جهاني ،تجربه علمي طرح فاضالب تهران

535

اورمزدي ،محمد رضا

پروژه بررسي راهکارهاي توسعه در شهر تنکابن با کاربرد GIS

536

زعيم کهن ،نازنين

پروژه بررسي روابط علت ومعلولي ميان زیر معيارهاي مدل تعالي سازماني EFQMبا تاکيد بر معيار منابع انساني

537

خوشدل فاوي ،کيومرث

پروژه بررسي روابط متقابل شهر و روستا در جهت دستيابي به توسعه متوازن (شهرستان تالش)

538

مهرجو ،زهرا

پروژه بررسي روش هاي توسعه مهم بازار پژوهش هاي کاربردي دانشگاه تهران

539

دریایي ،علي

پروژه بررسي روند تحوالت جمعيتي شهر تنکابن جهت ارائه راهکارهاي توسعه پایدار شهري در طي دو ده ()65-85

540

جهاني نشرودکلي ،حشمت اهلل

پروژه بررسي روند تحوالت نظام زراعي در بخش مرکزي شهرستان رشت مقطع 85-1365

541

محمد پور ،فاطمه

پروژه بررسي روند تغيير کاربري مسکوني محلي به مسکوني توریستي در شهرک نمک آبرود چالوس

542

سليماني دوگاهه ،پریوش

پروژه بررسي روند تغييرات فضایي-کالبدي سکونتگاههاي روستایي بخش مرکزي شهرستان رودبار در سال 82-65

543

روشنفکر ،حميدرضا

پروژه بررسي روند تغييرات کاربري اراضي روستاهاي حاشيه شهر رشت ()1385 -1345

544

اماني ،عبدالرضا

پروژه بررسي روند تغييراغت کالبدي -فضایي شهر کرمانشاه پس از پيروزي انقالب

545

شاه ميرزایي ،وحيد

پروژه بررسي ساختار تصميم گيري وسياست گذاري دستگاههاي دولتي دست اندرکار بخش صنعت وارائه الگو براي اصل

546

دنکوب ،حميد رضا

پروژه بررسي ساختار سازماني موجود بانک کشاورزي و ارائه ساختار بهينه

547

فتح اهلل زاده ،محمد قاسم

پروژه بررسي ساز و کارهاي استقرار نظام ارتباط بامشتري انرژي خورشيدي در ایران

548

حسن زاده کریم آباد ،نصراهلل

پروژه بررسي سطح پذیرش ارتباطات یکپارچه بازاریابي در شرکت هاي توليد کننده محصوالت غذایي

549

قنبري ،مریم

پروژه بررسي سطوح مختلف ابعاد ساختاري بر استرس شغلي کارکنان دستگاههاي اجرایي استان گيالن

550

جباري ،بهروز

پروژه بررسي سودآوري افزایش توليد و تجزیه و تحليل تقاضاي داخلي براي محصول ( PVCپلي وینيل کلراید)

551

ایزد یار ،جعفر

پروژه بررسي سياست تنظيم بازار گندم ایران

552

ایزد یار ،جعفر

پروژه بررسي سياست تنظيم بازار گندم در ایران

553

ضرغاميان ،مجيد

پروژه بررسي سياست ها و روش هاي قيمت گذاري محصوالت دارویي با رویکرد تحليل وضعيت داخلي ایران

554

حسن پور چماچایي ،رضا

پروژه بررسي سينوپتيکي باد گرم و اثر آن بر روي آتش سوزي عرصه هاي جنگلي استان گيالن

555

سليماني اميري ،غالمرضا

پروژه بررسي شاخص هاي پيش بيني کننده ورشکستگي در شرایط محيطي ایران

556

شریفي ،محمد

پروژه بررسي شاخص هاي موفقيت فعاليت هاي قبل از اجراي پروژه هاي توسعه دولت الکترونيک در ایران

557

دریایي ،مهران

پروژه بررسي شناخت پدیده خشکسالي و اثرات آن بر روي محصوالت کشاورزي تنکابن

558

فتحعلي پور ،امين

پروژه بررسي شناسایي اولویت بندي عوامل اثرگذار بر انگيزش کارکنان طرح اقماري شرکت نفت فالت قاره ایران

559

رمضاني ،سعيد

پروژه بررسي شناسایي و رتبه بندي عوامل موثر بر عدم توسعه صادرات زعفران با توجه به وضعيت رقابتي جهان

560

رهگذر ،شيوا

پروژه بررسي شيوه هاي بهبود کيفيت خدمات در کتابخانه هاي عمومي شهر تهران

561

قلعه اي ،عليرضا

پروژه بررسي شيوه هاي رهبري مدیران و سازمان هاي دولتي در استان آذربایجان غربي

562

اميني ،احسان

پروژه بررسي شيوه هاي متداول بودجه ریزي در فعاليت هاي بازاریابي شرکت هاي توليدي و مقایسه آن با شرکت

563

اربابيان ،منوچهر

پروژه بررسي صنایع قند تبدیلي و مشکالت موجود در این صنعت

564

فراهانيان ،ندا

پروژه بررسي ضعف هاي نظام اطالعات صنعت گردشگري در ایران

565

یزدان پناه ،احمد علي

پروژه بررسي طرح هاي صنعتي طرح جامع احداث واحد توليدي صابون سازي

566

حيدري ،غالمحسين

پروژه بررسي ظرفيتهاي توسعه گردشگري منطقه الموت با تاکيد بر اکوتوریسم

567

اسماعيلي ،احمد

پروژه بررسي عامل موثر بر نهادینه شدن فرهنگ صادرات و اثر آن بر صادرات غير نفتي از دیدگاه صادر کنندگان

568

اکبري ،محسن

پروژه بررسي علل بي رغبتي خرید از فروشگاه الکترونيک شهروند در سطح شهر تهران

569

تاجدار ،سيد رسول

پروژه بررسي علل عدم رشد بيمه عمر در ایران

570

عليزاده ،رحمت

پروژه بررسي علل عدم سرمایه گذاري در صنایع روستایي شاخه صنایع تبدیلي در استان مازندران

571

شاه حسيني ،محمد علي

پروژه بررسي عملکرد سياست خصوصي سازي در ایران

572

ابراري ،ليلي

پروژه بررسي عملکرد شرکت آب و فاضالب شهر تهران بر اساس رویکرد ترکيبي EFQو BSC

573

خانلري ،معين

پروژه بررسي عوامل اثرگذار بر پذیرش و استفاده دانشجویان دانشگاه تهران از خدمات بانکداري الکترونيکي

574

احمدیان راد ،سوده

پروژه بررسي عوامل اثرگذار بر قصد خرید فرانچایز (صنایع خدمات غذایي)

575

گلدسته ،پوریا

پروژه بررسي عوامل تاثير گذار بر پروژه هاي نوآوري در شرکت هاي قطعات خودرو در استان تهران

576

حسيني ،سيد جالل

پروژه بررسي عوامل سازماني موثر بر اخالق کار در سازمان هاي دولتي

577

روزبهایي ،خدیجه

پروژه بررسي عوامل فرهنگي پيش برنده در تدوین و اجراي موفق استراتژي شرکت بازرگاني گاز()ILC

578

روزبهاني ،خدیجه

پروژه بررسي عوامل فرهنگي پيش برنده در تدوین و اجراي موفق استراتژي هاي شرکت بازرگاني گاز

579

محمدي انار ،عليرضا

پروژه بررسي عوامل کليدي موفقيت بازاریابي شرکت هاي دانش بنيان مستقر در پارک هاي علم و فناوري تهران

580

اروجي ،فاطمه

پروژه بررسي عوامل موثر بر استفاده از بانکداري اینترنتي (مطالعه موردي بانک تجارت)

581

طاهري مقدم ،مهدي

پروژه بررسي عوامل موثر بر افزایش صادرات کفش هاي ماشيني استان قم

582

صياد آذري ،سامره

پروژه بررسي عوامل موثر بر پذیرش بانکداري اینترنتي با استفاده از تلفيق مدل هاي  TPBو TAM

583

زنده دل ،آسيه

پروژه بررسي عوامل موثر بر پذیرش کاربران به خرید از طریق اینترنت

584

نصيري یار ،مریم

پروژه بررسي عوامل موثر بر ترکيب پرتفوي نمایندگي هاي شرکت بيمه ایران

585

وحيد کياني ،سيد روح اهلل

پروژه بررسي عوامل موثر بر توسعه صادرات محصوالت پالستيکي به بازار کشورهاي همسایه ایران

586

مجرد کياسرایي ،مجتبي

پروژه بررسي عوامل موثر بر حخفظ و تقویت وفاداري مشتریان الستيک ایران تایر(بر اساس مدل اروپا -کریستن )

587

یوسفيان آراني ،حامد

پروژه بررسي عوامل موثر بر رضایتمندي مشتریان از خدمات بانکداري موبایل

588

رضایي ،فاطمه

پروژه بررسي عوامل موثر بر صادرات سنگهاي ترئيني و تدوین الگویي جهت توسعه صادرات آن

589

سليمي چمکاکایي ،اسماء

پروژه بررسي عوامل موثر بر عملکرد زنجيره تامين صنایع پتروشيمي

590

مصدق ،الدن

پروژه بررسي عوامل موثر بر عملکرد صادرات شرکت هاي صادر کننده صنایع کاشي و سراميک

591

یزداني فرد ،شمسي

پروژه بررسي عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداري الکترونيک در ایران

592

رحماني ،شادي

پروژه بررسي عوامل موثر بر کسب مزیت رقابتي در راستاي توسعه صادرات محصول اتيلن ایران در بازارهاي بين

593

غروي رودسري ،اکرم

پروژه بررسي عوامل موثر بر گسترش کارت اعتباري با رویکرد مشتري گرایي(کارت اعتباري پارسيان:شهرستان رشت)

594

هوسمي ،آریا

پروژه بررسي عوامل موثر بر مدیریت تغيير و راههاي مقابله با مقاومت در برابر تغيير

595

موسوي نقابي،سيد مجتبي

پروژه بررسي عوامل موثر بر مزیت رقابتي پایدار در بنگاه هاي کوچک و متوسط صادر کننده مصالح ساختماني

596

خبيري ،محمد رضا

پروژه بررسي عوامل موثر بر مغایرت اسناد در اعتبارات اسنادي و اثرات ناشي از آن (مطالعه موردي بانک سپه)

597

کهندل ،حسن

پروژه بررسي عوامل موثر بر ميزان خسارت مالي ناشي از زلزله در شبکه آب تهران و تعيين اولویت بندي آن

598

لشگري ،هانيه

پروژه بررسي عوامل موثر بر نگرش مسافران شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران جهت خرید اینترنتي بليط قطار

599

والیتي شکوهي ،رضوان

پروژه بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتریان اینترنتي بانک ها

600

محمدزاده ،آرمان

پروژه بررسي عوامل موثر بروفاداري مشتریان بانک سپه ازخدمات بانکي بر پایه مفاهيم مدیریت ارتباط با مشتر

601

موسوي ،سمانه

پروژه بررسي عوامل موثر به بدهکاران اعتبارات اسنادي مطالعه موردي بانک پارسيان

602

مجرد کياسرائي ،مصطفي

پروژه بررسي عوامل موثربرميزان وفاداري مشتریان به محصوالت شرکت بهنوش(فروشگاههاي زنجيره اي رفاه گيالن)

603

سعيدي فر ،اسماعيل

پروژه بررسي فرآیند استقرار مدیریت ارتباط با مشتري در شرکت بيمه البرز

604

رضوي دریاسري ،سيده فاطمه

پروژه بررسي فرسایش و توليد رسوب در زیر حوضه هاي شلمانرود به روش ()DSIAC

605

معروف ،سيده زینت

پروژه بررسي فضاهاي آموزشي همساز با اقليم (مطالعه موردي :دبيرستان هاي شهرستان سياهکل)

606

چوگان ،عبدالجبار

پروژه بررسي قابليت ها و تنگناهاي طبيعي سواحل جنوب شرقي دریاي خزر (مطالعه موردي :بندر ترکمن)

607

یونس زاده ،محمد علي

پروژه بررسي قابليت هاي گردشگري روستایي صومعه سرا

608

عاطفت طلبي ،مریم

پروژه بررسي قابليتها و توانمندیهاي شهرستان رشت در جذب توریست و ارائه راهکار جعت توسعه آن

609

محمدي ،گلجهان

پروژه بررسي کارآیي شرکت هاي بيمه کشور طي سالهاي  85-88با استفاده از تحليل پوششي داده هاي شبکه

610

رضایي قدیم ،مهرداد

پروژه بررسي کمي مزیت نسبي صنایع توليدي شيریني و شکالت با تاکيد بر افزایش صادرات غير نفتي

611

مجتبائي حسيني ،سيد امين

پروژه بررسي کمي مزیت نسبي صنعت نساجي ایران

612

نار منجي ،طيبه

پروژه بررسي گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع راهنمایي و راهکارهاي غني سازي آن در رشت

613

گلدوست ،خيزران

پروژه بررسي گردشگري شهري با تاکيد برمکان یابي فضاهاي جدید بر اساس مدل A.H.Aانزلي

614

نعيمي کرارودي ،حسين

پروژه بررسي مخاطرات طبيعي دره سفيد رود با تاکيد بر حرکات دامنه اي محدوده سد سفيد رود تا سد تاریک

615

مختاري دماوندي ،پگاه

پروژه بررسي مزیت هاي استراتژیک صادرات ميگوي پرورشي ایران بر مبناي مدل الماس رقابت ملي پورتر

616

رامبد ،هادي

پروژه بررسي مسائل و مشکالت مالبات بر درآمد شرکت هاي خصوصي در مقایسه با شرکت هاي دولتي از دیدگاه قانو

617

نوروز پور شولمي ،رمضان

پروژه بررسي مسایل جدید ژئوپليتيک مليت (با تاکيد بر مسائل ژئو پليتيک مليت در جمهوري اسالمي ایران)

618

مهدیزاده ،سهيال

پروژه بررسي مشکالت صادرات چرم تبریز و ارائه راهکارهایي براي بهبود آن

619

صالحي ،علي

پروژه بررسي مشکالت و موانع توسعه صنعت گردشگري شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران

620

مرکز پژوهش هاي کاربردي

پروژه بررسي مفروضات مدیران وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نسبت به کارکنان زن ستاد وزارت دفاع

621

شاهسوند،داوود

پروژه بررسي مقایسه اي اثرات بکارگيري ابزارهاي تشویقي برميزان تمایل به خریدمصرف کنندگان ازسس دلپذیر

622

ایراني ،عليرضا

پروژه بررسي مقایسه اي ارتباطات بازاریابي محصوالت لوازم خانگي در ایران

623

عموزاده ،حسين

پروژه بررسي مقایسه اي رضایت مشتریان ازعملکرد شعب اقماري وکارگزارهاي رسمي سازمان تامين اجتماعي گيالن

624

علي پور یگانه ،مریم

پروژه بررسي مقایسه اي مذاکرات تجاري به روش رو در رو الکترونيکي در صنعت لوازم و تجهيزات پزشکي

625

شاه محمدي ،فرخنده

پروژه بررسي مکان یابي مراکز آموزشي شهر ایالم (مدارس ابتدایي)

626

سهرابي ،افسانه

پروژه بررسي موانع توسعه صادرات صنعت شيریني و شکالت ایران بر اساس مدل الماس ملي

627

کریمي ،ولي اهلل

پروژه بررسي موانع جذب سرمایه گذاري در منطقه آزاد کيش

628

نوري ،علي

پروژه بررسي موانع سرمایه گذاري در منطقه ویژه اقتصادي بندر انزلي

629

کم گویان ،سيد محمد جواد

پروژه بررسي موانع صادرات خميرمایه در صنعت نيشکر

630

اسالمي ،رضا

پروژه بررسي موانع و چالشهاي فراروي استقرار و پياده سازي سيستم خرید الکترونيکي در شرکت پشتيباني ساخت

631

صابري حقایق ،رحمت علي

پروژه بررسي موانع و راهکارهاي اجرایي اهداف تعاوني هاي روستایي در خصوص شاليکاران استان گيالن

632

اسکندري ،عليرضا

پروژه بررسي موانع و مشکالت استقرار سيستم هاي اطالعاتي در بخش منابع انساني وزارت نفت

633

رضایي ،پریسا

پروژه بررسي موانع و مشکالت نظریه پردازي در قلمرو رشته سازمان و مدیریت

634

احمدي ،سميه

پروژه بررسي موفقيت در پياده سازي نظام ارزیابي عملکرد با رویکرد کارت امتيازي متوازن شعب شرکت بخش سایه

635

احمدي ،سميه

پروژه بررسي موفقيت در پياده سازي نظام ارزیابي عملکرد با رویکرد کارت امتيازي متوازن شعب شرکت بخش سایه

636

صبور ،آمنه

پروژه بررسي موقعيت رقابتي شرکت ذوب آهن ایران در راستاي توسعه صادرات محصوالت فوالدي با استفاده از مدل

637

عزیزي ،اسد اهلل

پروژه بررسي مهم ترین موانع فرآیند ترخيص کارآمد کاال در گمرکات زنجان

638

یاوري ،پرنيان

پروژه بررسي ميزان آمادگي شرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور اجراي مدیریت ارتباط مشتري ()CRM

639

ایراندوست صانعي ،پویا

پروژه بررسي ميزان اثر بخشي تبليغات تلویزیوني خدمات نوین بانک ملت

640

ایراندوست صانعي ،پویا

پروژه بررسي ميزان اثربخشي تبليغات تلویزیوني خدمات نوین بانک ملت

641

رحيمي ،هاشم

پروژه بررسي ميزان تاثير ابعاد ساختاري سازمان بر فساد اداري کارکنان در بيمارستانهاي استان گيالن

642

مقدم ،مرتضي

پروژه بررسي ميزان تاثير عوامل مرتبط با عناصر آميخته بازاریابي بر تصميم خرید مشتریان کاالي برق ساختم

643

زاهدي ،محمد حسين

پروژه بررسي ميزان تاثير محيط بازاریابي بين المللي بر انتخاب کشور صادراتي توسط صادرکنندگان فرش دستباف

644

رهبر صومعه سرایي ،غالمرضا

پروژه بررسي ميزان تحقق کاربریهاي پيشنهادي در افق زماني طرحهاي مادي روستایي در استان گيالن

645

عارف ،زهرا

پروژه بررسي ميزان رضایت مشتریان از خدمات شرکت آریان آسانسور

646

عارف ،زهرا

پروژه بررسي ميزان رضایت مشتریان از خدمات شرکت آریان آسانسور

647

شهبازي ،شهریار

پروژه بررسي ميزان سازگاري کيفيت خدمات با انتظارات تجار از خدمات بازاریابي سازمان توسعه جهاني در گيال

648

ملک محمدي ،ابوالفضل

پروژه بررسي نحوه ارزیابي و تعيين بهاي تمام شده پروژه ها و واحدهاي فني در شرکت هاي بزرگ مهندسي مشاور

649

ميرجعفري ،سيد بابک

پروژه بررسي نظام و شبکه شهري در سه دهه گذشته (شرق گيالن)

650

اسماعيلي ،نقي

پروژه بررسي نقش آموزشهاي ضمن خدمت در توانمند سازي کارکنان دادگستري استان گيالن

651

علوي لنگرودي ،سيد ایمان

پروژه بررسي نقش ابعاد کيفيت زندگي کاري بر بهره وري کارکنان در شرکت سرمایه گذاري ایرانگردي و جهانگردي

652

فرهادي ،محمد

پروژه بررسي نقش اقتصاد کشاورزي در توسعه منطقه مشکين شهر

653

طالبي ،مرضيه

پروژه بررسي نقش انتقال تکنولوژي دربهبود عملکرد صنایع غذایي موردکاوي صنایع غذایي واقع د شهرکهاي صنعتي

654

اسماعيل پور ،الهام

پروژه بررسي نقش برندهاي ایراني در افزایش فروش کاالهاي صادراتي (مواد غذایي) از دیدگاه صادرکنندگان

655

حتمي اویلي ،حسن

پروژه بررسي نقش بندر در توسعه و تحوالت شهر نوشهر

656

شفيع رعيت ،فاطمه

پروژه بررسي نقش تبليغات بر نگرش و تمایل به خرید

657

مسلمي ،افشار

پروژه بررسي نقش تجارت در همگرایي کشورهاي حوزه دریاچه کاسپين (با تاکيد بر ایران)

658

سلطاني نيا ،حسين

پروژه بررسي نقش تعاوني ها در توليد و صادرات فرش دستبافت

659

عاقلي ،سيد مظاهر

پروژه بررسي نقش تعاوني هاي جنگل داري و بهبود نظارت و کنترل بر امور احيا حفاظت و بهره برداري از جنگل

660

فرهنگي ،مریم

پروژه بررسي نقش خدمات توریستي بر جذب رضایتمندي گردشگران در شهرستان الهيجان

661

ابوصادقي ،عادل

پروژه بررسي نقش رودخانه پلورود در ایجاد جاذبه هاي توریستي بخش رحيم آباد رودسر

662

فصيحي قصبه ،زیور

پروژه بررسي نقش زنان روستایي در اقتصاد روستاهاي دهستان چوبر شفت

663

رشيدي ،طاهره

پروژه بررسي نقش طرحهاي پژوهشي و جایگاه آن در نظام آموزش عالي دانشگاه تهران در یک دوره  5ساله

664

نعمت جو ،فاطمه

پروژه بررسي نقش فرهنگ سازماني بر نهادینه کردن شيوه هاي کار تيمي در سازمان ثبت و اسناد استان گيالن

665

زارع،احمد

پروژه بررسي نقش کنسرسيوم هاي بازرگاني در افزایش فروش و صادرات صنایع کوچک

666

روشن نفس ،محمد رضا

پروژه بررسي نقش مدیران ارشد در پياده سازي و اجراي سيستم هاي مدیریت کيفيت در صنایع رنگ و رزین کشور

667

نظيف کار ،سحر

پروژه بررسي نقش مدیران در توانمند سازي کارکنان با تاکيد بر تفاوت هاي فردي و شخصيتي آنها

668

جنتي شفتي ،وحيد

پروژه بررسي نقش نواحي صنعتي در توسعه اقتصادي مناطق روستایي (ناحيه صنعتي کوجيجال شهرستان فومن)

669

کرچي ،مهدي

پروژه بررسي نقش و تاثير بازاریابي دروني بر کيفيت ارائه خدمات بهداشتي و درماني  115تهران

670

نوري جيران بالغي ،نسرین

پروژه بررسي نقش و تاثير قوانين و مقررات بر یکپارچگي مدیریت شهري در کالنشهر تهران

671

نوري جيران بالغي ،نسرین

پروژه بررسي نقش و تاثير قوانين و مقررات بر یکپارچگي مدیریت شهري در کالنشهر تهران

672

خالقي ماکلواني ،فرهاد

پروژه بررسي نقش ویژگي هاي فردي بر رضایت بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد در استان گيالن

673

عادلي ،عيسي

پروژه بررسي نقش هاي اطالعاتي و ارتباطي سازمان هاي حمایتي دولتي و غير دولتي در توسعه صادرات فرش

674

مددي ،یلدا

پروژه بررسي و ارائه راه کارهاي کاهس سهم هزینه هاي سالمت مردم در سازمان تامين اجتماعي

675

صادقي فروشاني ،محمد رضا

پروژه بررسي و ارزیابي استفاده از خط نهاد(شماره گذاري کاال) در بهبود کارایي شبکه هاي توزیع کاال

676

زندي منش ،محمد رضا

پروژه بررسي و ارزیابي سيستم خرید خارجي در شرکت سایپا و ارائه الگویي جهت پياده سازي خرید الکترونيک

677

جعفرزاده باالگفشه ،پریرخ

پروژه بررسي و ارزیابي فضاهاي آموزشي بخش لشت نشا با تاکيد بر عوامل جغرافيایي

678

طاهر خاني ،علي

پروژه بررسي و بهينه سازي عوامل موثر در بهبود مدیریت صنعت شير در ایران

679

ایماني ،هادي

پروژه بررسي و تبيين استراتژي هاي مناسب بازاریابي جهت توسعه صادرات غير نفتي (منطقه آزاد ارس)

680

اقبالي فرد ،اسماعيل

پروژه بررسي و تبيين مزیت هاي نسبي بازرگاني خارجي گيالن به منظور تدوین راهبردهاي صادرات صنعتي

681

زعفراني ،مژگان

پروژه بررسي و تبيين مهمترین عوامل موثر بر توسعه سهم بازار محصوالت شرکت پاد طراحان هنر در سطح تهران

682

مجلسي ارده جاني ،مهرداد

پروژه بررسي و تبيين نقش تحقيقات بازار یابي در نوآوري محصوالت غذایي(شرکت مهرام قزوین)

683

پورحيدري ،امير

پروژه بررسي و تبيين نيازها و الویت هاي اطالعاتي مدیران در تصميمات پروژه هاي بلند مدت

684

حسن زاده ،محمد رضا

پروژه بررسي و تجزیه و تحليل اثرات تفویض اختيار بر عملکرد مدیران ارشد بانک ملي استان گيالن

685

شرج شریفي ،آزیتا

پروژه بررسي و تجزیه و تحليل ارتباط بين خدمات پس از فروش شرکتهاي خودرو سازي و رضایت مشتریان

686

عبد صبور ،فریدون

پروژه بررسي و تجزیه و تحليل تاثيرخصوصي سازي بر ساختارسازماني شرکت برق منطقه اي تهران از دیدگاه مدیرا

687

مدبر نيا ،یاسمن

پروژه بررسي و تجزیه و تحليل عوامل استراتژیک داخلي براي کسب مزیت رقابتي در شرکتهاي عضو بورس اوراق بها

688

عاشقي ،احمد

پروژه بررسي و تحليل توزیع فضایي مراکز خدمات امنيتي -انتظامي و مراقبتي در شهر رشت

689

قدرتي جوکندان ،جميل

پروژه بررسي و تحليل سيالب رودخانه هاي شاخص استان گيالن

690

خوش چهره ،عمار

پروژه بررسي و تحليل شيوه هاي دفع مواد زایدجامد شهري و مکان یابي بهينه آن با تاکيد بر شهرستان تالش

691

سليمان زاده ،زهرا سادات

پروژه بررسي و تعيين عوامل اثرگذار بر دور کاري کارکنان از دیدگاه مدیران (مورد مطالعه در صدا و سيما)

692

قاضي زاده ،مصطفي

پروژه بررسي و تعيين عوامل موثر بر موفقيت شرکت هاي صادراتي ایراني در بازارهاي آسياي ميانه و ارائه راه

693

کربالیي عليخان ،اميد

پروژه بررسي و تعيين موانع توسعه صادرات کشمش شرکت هاي صادراتي تهران از دیدگاه صادرکنندگان

694

کربالیي عليخان ،اميد

پروژه بررسي و تعيين موانع توسعه صادرات کشمش شرکت هاي صادراتي تهران از دیدگاه صادرکننده گان

695

رضواني ،حميدرضا

پروژه بررسي و رتبه بندي مهمترین عناصر آميخته بازاریابي موثر بر رفتار مصرف کنندگان کاالي کم درگيري

696

کتانچي خياوي،مهدي

پروژه بررسي و شناسایي توانهاي محيطي رشت (با تاکيد بر ظرفيت سنجي توسعه اکوتوریسم)

697

قرباني ،هدي

پروژه بررسي و شناسایي عوامل موثر بر رابطه مند شدن بازاریابي در شرکت ملي حفاري ایران از دیدگاه مدیران

698

صدیق دوبخشري ،عليرضا

پروژه بررسي و مقایسه تعهد سازماني در شرکت هاي برون سپاري شده و برون سپاري نشده مخابرات

699

شفيقي ،نجال

پروژه بررسي و مقایسه مزیت نسبي توليد فوالد خام در شرکت فوالد مبارکه اصفهان و شرکت ذوب آهن اصفهان

700

شاهگردي ،حسن

پروژه بررسي وتعيين معيارهاي ارزیابي عملکرد مدیران عامل ( )CEOشرکت هاي توزیع نيروي برق

701

سحري نژاد ،عليرضا

پروژه بررسي وضع سيستم آموزشي در مدیریت توليد خشکي و تهيه طرح الگوي بهينه آموزشي در مشاغل فني در سطح

702

جهانگيري ،سيف اهلل

پروژه بررسي وضعيت ارزشيابي عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

703

مزین ،عليرضا

پروژه بررسي وضعيت سيستم تشخيص وصول درآمداز نظر مطالبات معوق و نقدینگي و تاثير آن بر عملکرد شرکت برق

704

آذره گر ،حميد

پروژه بررسي وضعيت موجود ارزشيابي عملکرد کارکنان دفتر مرکزي شيالت ایران و ارائه الگوي مناسب

705

علوي لنگرودي ،سيد محمد

پروژه بررسي وضعيت نيروي انساني شاغل در بخش گردشگري استان گيالن به منظور توسعه گردشگري

706

خداویسي ،تقي

پروژه بررسي ویژگي شخصيتي مدیران شعب بانک سپه و تاثير آن بر عملکرد مدیران شعب بانکها

707

صالحي کارونيان ،زینب

پروژه بررسي هيدروپلتيک رودخانه هاي مرزي ایران(مطالعه موردي رودخانه مرزي اترک)

708

روحي گيلوان ،محسن

پروژه بررسي هيدروکليماتولوژي حوضه آبخيز چابکسر رود (آچارود)

709

سحري نژاد ،غالمرضا

پروژه برسي وضع سيستم آموزشي در مدیریت توليد خشکي و تهيه طرح الگوي بهينه آموزشي در مشاغل فني در سطح

710

آدینه وند ،علي اصغر

پروژه برنامه ریزي استراتژیک بنياد ملي نخبگان  -تدوین راهبردهاي کالن

711

پژوهش ،زهرا

پروژه برنامه ریزي توسعه توریسم در بخش رحيم آباد رودسر

712

زیني زاده ،حبيب

پروژه برنامه ریزي جاذبه هاي توریسمي انسان ساخت در استان آذربایجان شرقي (دریاچه سد نهند)

713

حسين پور ،حميد

پروژه برنامه ریزي راهبردي بحرانهاي طبيعي شهر تبریز

714

شهبازي مرادي ،سعيد

پروژه بستر سازي علمي به منظور استقرار طرح تناسب شغل و شاغل براي نيروي انساني جذب شده در سطح کارشناسي

715

شریفي ،کيومرث

پروژه بکارگيري مدل بلوغ الکترونيکي فرآیند صادرات کاال در ایران

716

آقایي ،محمد

پروژه بورس

717

استاد سرایي ،فاطمه

پروژه بومي سازي مدل ارزیابي و انتخابي  ERPدر شرکت پارس خزر بر اساس مدل حکيم

718

حسني قره تپه ،حميده

پروژه بهينه بندي پتانسيل وقوع زمين لغزش با روش دکتر دهزار و همکاران(محور آستارا-اردبيل)

719

سيفي ،پویان

پروژه بهينه بندي خشکسالي هاي استان گيالن با بکارگيري شاخصهاي آماري

720

حنيفي ،اعظم

پروژه پراکندگي جغرافيایي سرطان معده و مري در استان گيالن با تاکيد بر شرایط اقليمي

721

موسوي ،سيده فاطمه

پروژه پرورش کرم ابریشم و نقش آن در توسعه اقتصاد روستاهاي بخش مرکزي الهيجان

722

موالئي ،ناصر

پروژه پژوهشي پيرامون عوامل موثر تعهد سازماني کارکنان شرکت ملي مناطق نقت خيز جنوب (اهواز)

723

محسني ،فرشته

پروژه پژوهشي در زمينه نمایشگاه بين المللي تخصصي (گل و گياه)

724

بهمني ،علي

پروژه پيش بيني رماندگي مالي به وسيله شبکه هاي عصبي مصنوعي

725

استيفایي ،محمد امين

پروژه پيش بيني ميزان تقاضاي بازار شرکت سایپا به کمک الگوریتم شبکه عصبي براي محصول زانتيا

726

محترم قالتي ،رحيم

پروژه پيوستن ایران به سازمان تجارت جهاني ( )WTOو رقابت پذیري بنگاه هاي صادر کننده خرما

727

قربان پور ،عادله

پروژه تاثير آمادگي مدیران و منابع انساني متخصص در حوزه دولت الکترونيک بر کيفيت خدمات ارائه شده شهرون

728

طالبي کليد بري ،سميه

پروژه تاثير آموزش بر ویژگي هاي کارآفریني دانشجویان (مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسالمي رشت)

729

نوروز اشرفي ،رضا

پروژه تاثير آموزش هاي ضمن خدمت و ارتقاي دانش کارکنان اداره کل امور مالياتي استان مازندران

730

شجاعي ،جعفر

پروژه تاثير ابعاد بازاریابي رابطه مند در رضایت مشتري بانکهاي دولتي و خصوصي شهرستان اردبيل

731

روانخواه ،قادر

پروژه تاثير ابعاد بخش فروش بر رضایت مشتریان فروشگاههاي زنجيره اي و تعاوني مصرف در استان گيالن

732

حسيني نژاد ،صابر

پروژه تاثير ابعاد خدمات وارانتي بر رضایت مشتریان شرکت ایران خودرو(نمایندگي هاي ایران خودرو درشيراز)

733

پوراسماعيلي ،ثار اهلل

پروژه تاثير ابعاد ماهيت شغل در ميزان خالقيت کارکنان بانکهاي استان گيالن

734

اميري ،حشمت اهلل

پروژه تاثير ابعاد مختلف شخصيت در توانمندي کارکنان بانک رفاه شهر تهران

735

خانجاني ،سحر

پروژه تاثير ابعاد مدیریت دانش از طریق رضایت مشتري بر نيات رفتاري خریداران خودروي سمند در رشت

736

ممقانيان ،فائزه

پروژه تاثير ارتباطات اثربخش برعملکرد سازماني کارمندان شرکت کشتيراني و حمل ونقل بين المللي دارا-دورقي

737

طهماسب پور ،زهرا

پروژه تاثير ارتباطات غيرکالمي بر اثربخشي تبليغات تلویزیوني در بين شهروندان تهراني

738

مشيري ،مهر النساء

پروژه تاثير استفاده از فن آوري اطالعات بر پياده سازي مدیریت دانش در دانشگاههاي پيام نور غرب مازندران

739

افالطوني ،فلورا

پروژه تاثير اقدامات ارتباطي درتعهد عاطفي و رضایت شغلي کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان گيالن

740

افالطوني ،فلورا

پروژه تاثير اقدامات ارتباطي درتعهد عاطفي و رضایت شغلي کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان گيالن

741

طالبي کليدبري ،سميه

پروژه تاثير اموزش بر ویژگي هاي کارآفریني دانشجویان ،مطالعه موردي دانشجویان دانشگاه آزاد رشت

742

زاد باقر صيقالني ،فاطمه

پروژه تاثير انگيره هاي کارآفریني برتمایل به تشکيل بنگاههاي خردوکوچک(جامعه آماري:بنگاههاي کوچک گيالن)

743

بياني برکادهي ،سيده فریبا

پروژه تاثير بازاریابي رابطه مند بر جذب مشتریان جدید (مطالعه موردي :بانک صادرات گيالن)

744

بایرامي ،آیدین

پروژه تاثير بسته بندي محصول خشکبار پسته بر ميزان تمایل به خرید مشتریان

745

فالح ،خدا بخش

پروژه تاثير پذیري ژئوپوليتيک جمهوري اسالمي ایران از حقوق بش

746

فروزان فر ،الهام

پروژه تاثير پياده سازي اصول دمينگ در تحقق اهداف مدیریت کيفيت فراگير در سازمانهاي مجري TOM

747

یوسفي مقدم،ندا

پروژه تاثير پيشروي آب دریاي خزرد در مورفولوژي شهرستان بندر انزلي

748

قراباغي ،عليرضا

پروژه تاثير پيوستن ایران به سازمان جهاني تجارت بر خدمات برق

749

جعفري ،جعفر

پروژه تاثير تصميم گيري مشارکتي بر توانمند سازي کارکنان گمرکات استان گيالن

750

عابدیان ،سيد یوسف

پروژه تاثير تنوع خدمات بانکي بر ميزان وفاداري مشتریان بانکها (مطالعه موردي :بانکهاي اردبيل)

751

عليخان گرگاني ،حسين

پروژه تاثير خانواده و ارتباطات دهان به دهان الکترونيکي بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده

752

قبادي ،قادر

پروژه تاثير رفتار شهروندي سازماني کارکنان بر کيفيت خدمات (شعبات بانک پاسارگاد استان اردبيل)

753

یکتا ،ایرج

پروژه تاثير زمان برگزاري دوره هاي آموزشي بانک بر عملکرد مدیران شعب (مدیران شعب بانکي)

754

فرنودي خطبه سرا ،مازیار

پروژه تاثير سبک رهبري در اخالق کاري کارکنان استان گيالن

755

قرباني آذر ،محمد

پروژه تاثير سبک هاي رهبري بر مدیریت دانش در شعب بانکهاي استان گيالن

756

محبوب کنفي ،متين

پروژه تاثير سرمایه فکري بر عملکرد نقدي شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

757

رجبي تربه بر ،محمد علي

پروژه تاثير سطوح مختلف ویژگي هاي شغلي بر تمایل به ماندگاري کارکنان صنعت بيمه در استان گيالن

758

موسویان ،سيد جواد

پروژه تاثير سطوح عملکرد مختلف ابعاد مدیریت کيفيت فراگير بر عملکرد شرکت هاي بيمه استان گيالن

759

خليلي ،علي اصغر

پروژه تاثير سطوح مختلف ویژگي هاي شغلي پراسترس کارکنان بانک ملي شهرستان رشت

760

صالحي ،رضا

پروژه تاثير سياست هاي خصوصي سازي شرکت هاي بيمه بر عملکرد صنعت بيمه کشور

761

جليل خاني ،بهرام

پروژه تاثير عامل پيشينگي بر ساختار سازماني

762

نقي زاده جورشري ،محمد رضا

پروژه تاثير عناصرآميخته بازاریابي خدمات( )8psبرتمایل به خرید بيمه نامه هاي عمروپس اندازشرکت بيمه رشت

763

حساس فر ،علي

پروژه تاثير عوامل ارتباطي موثر به تعارض بين فردي در موسسه قوامين

764

باال ميرزا زاده ،صابر

پروژه تاثير عوامل استرس زابر بهره وري نيروي انساني موسسه مالي واعتباري قوامين اردبيل،گيالن ومازندران

765

سميعي حامي شيرکيایي ،ابراهيم پروژه تاثير عوامل درون سازماني بر رضایت مندي مشتریان در مراکز بهداشتي درماني استان گيالن(رشت)

766

سهروردي ،شهرام

پروژه تاثير عوامل دموگرافيک بر اثر بخشي تبليغات تلویزیوني محصوالت پارس خزر

767

عليزاده ،عمران

پروژه تاثير عوامل ژئوپليتيکي بر هنگرایي هاي منطقه اي با محوریت جمهوري اسالمي ایران

768

ضارب ،فریا

پروژه تاثير عوامل طبيعي در استقرار سکونتگاههاي دهستان شميران(مطالعه موردي:روستاي بهارستان تاونه بين)

769

محمدي ،قدیر

پروژه تاثير عوامل فردي بر تعهد سازماني کارکنان نهادهاي عالي استان اردبيل

770

رحماني طوالرود ،قدرت

پروژه تاثير عوامل فردي بر وجدان کاري کارکنان بخش دولتي دستگاههاي اجرایي استان گيالن

771

آزاد جاپلو،علي

پروژه تاثير عوامل فرهنگي اجتماعي در انتخاب گوشي هاي تلفن همراه در شهرهاي استان اردبيل

772

عامریان ،عليرضا

پروژه تاثير عوامل کيفيتي مارک هاي مختلف تلفن همراه در ميزان تبليغ خریداران به سایر مشتریان

773

قليزاده دميرچي ،فاطمه

پروژه تاثير عوامل مدیریتي بر عملکرد صادرات شرکت هاي صادراتي مستقر در شهر رشت

774

شاهي ،بيتا

پروژه تاثير فرآیند یخچالي کواترنر در تکوین جوامع انساني حوضه آبخيز کرگانرود

775

طليعي ،سونيا

پروژه تاثير فضاي سبز در ساختار کالبدي -فضایي کرمانشاه

776

کامياب ،مهدي

پروژه تاثير کيفيت آموزش هاي ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان گمرگ آستارا

777

رستگار ،فرناز

پروژه تاثير کيفيت خدمات بانکداري الکترونيک برتمایل مشتریان به استفاده از این نوع خدمات(بانک هاي رشت)

778

یوسفي نيا ،مرتضي

پروژه تاثير کيفيت محصول در وفاداري مشتریان به مارک (مشتریان یخچال در شهر رشت)

779

بابایي بقر آباد ،محمد

پروژه تاثير مؤلفه هاي بازاریابي داخلي بر ميزان تعهد سازماني کارکنان بانکها (بانک رفاه استان اردبيل)

780

بزرگي نژاد ،مهرداد

پروژه تاثير نوع فرهنگ سازماني بر اثر بخشي تضمين کيفيت در معاني آموزشي جهاد دانشگاهي دانشگاههاي تهران

781

داداشي ،نسرین

پروژه تاثير ویژگي هاي تبليغات بر گسترش کارتهاي اعتباري بانکي(استان گيالن)

782

محمد پور ،کمال

پروژه تاثير ویژگي هاي شغلي بر توانمندي کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکي شهر اردبيل

783

کاظمي ،ایرج

پروژه تاثير ویژگيهاي شغلي بر تعهد سازماني کارکنان دستگاههاي اجرایي استان اردبيل

784

صالحي امين ،عليرضا

پروژه تاثير ویژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غير انتفاعي

785

نصيري الکه ،محمد

پروژه تاثير ویژگيهاي فرهنگ سازماني بر تعهد سازماني کارکنان دستگاههاي دولتي استان گيالن

786

محمدي صياد ،عباس

پروژه تاثير هوش عاطفي بر رفتار شهروندي سازماني در اداره کل بنادر و دریانوردي استان گيالن

787

پویان ،صالح

پروژه تاثيرات عملکرد کميسيون ماده  5بر سازمان فضایي شهر رشت در دوره 85-76

788

احدیان آذر ،امين

پروژه تاثيراستفاده از سيستم یکپارچه بانکي برروي رضایت مشتریان(مطالعه موردي تاثيرطرح خدمت مشترک تات )

789

فردوسي ،سميرا

پروژه تبيين ابعاد پنج گانه شخصيت مدیران بانک هاي خصوصي و دولتي استان گيالن بر اساس هوش هيجاني آنان

790

دشت بياضي ،مهدي

پروژه تبيين استراتژیهاي ورود به بازار بين المللي بر اساس روش بنچ مارکينگ در صادرات سنگهاي تزئيني نما

791

خدابخشي ،محمد

پروژه تبيين رابطه مولفه هاي فرهنگ سازماني و کيفيت نگهداري منابع فيزیکي

792

علي پور فشو پشته ،فاطمه

پروژه تبيين عملکرد کانال توزیع بر اساس ویژگي هاي توزیع کنندگان قطعات خودرو

793

علي پور فشو پشته ،فاطمه

پروژه تبيين عملکرد کانال توزیع بر اساس ویژگي هاي توزیع کنندگان قطعات خودرو

794

هرمزي ،احمد

پروژه تبيين عوامل اساسي فرهنگي -اجتماعي موثر بر عدم توسعه یافتگي تجارت الکترونيک در ایران

795

نویان اشرف ،اعظم

پروژه تبيين عوامل موثر بر بيگانگي از کار بر بيگانگي از کار در بين مدرسين دانشکده و آموزشکده هاي فني

796

ناوي پور ،حسن

پروژه تبيين فرآیند و طراحي مدل کسب شایستگي ارتباطي مدیران بيمارستاني شهر تهران

797

محمدي ،عليرضا

پروژه تبيين کارکردهاي استراتژیک  ECOMMERCEمبتني بر مدل پنج نيروي رقابتي پورتو

798

زحمتکش ،سميه

پروژه تبيين مدلي جهت ارزیابي عملکرد صادراتي در شرکتهاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

799

خدایي ،فربد

پروژه تبيين و ارائه الگوي مناسب جهت سنجش آمادگي سازمان هاي دولتي در پياده سازي مدیریت ارتباط با شهرو

800

جهانگيرزاده ،پوران

پروژه تبيين وفاداري مشتریان خدمات بانکداري الکترونيکي در بانکهاي تجارت استان اردبيل

801

تيتکانلو  ،سيد جعفر

پروژه تجزیه و تحليل چند معياره فازي براي انتخاب صادرکننده نمونه سيمان

802

نيک پي ،ميترا

پروژه تجزیه و تحليل رضایت گردشگران از جاذبه هاي شهرستان بندر انزلي و تاثير عوامل رفتاري بر آن

803

یوسفي سياه گورابي ،مریم

پروژه تجزیه و تحليل مدل جامع جهت تبيين عملکرد بازار شرکت هاي توليدي متوسط و بزرگ استان گيالن

804

مهر آزما ،سيد روزبه

پروژه تجزیه وتحليل بازار خدمات مهندسي در صنعت برق براي شرکت هاي ایراني و پيش بيني سهم بازار شرکت

805

اسالمي بيد گلي ،علي

پروژه تحليل عامل ترفيع در ارتباطات بازاریابي یکپارچه طرح فروش متري مسکن تحليل موردي مسکن نوسازان

806

عبدل زاده فخر ،بابک

پروژه تحليل عوامل موثر بر قيمت گذاري پروژه هاي تحقيقاتي کاربردي در حوزه سازمان و مدیریت

807

حسيني ،شکوفه

پروژه تحليل گردشگري شهرستان آستانه اشرفيه با تاکيد بر صنایع دستي

808

اميرجعفري رضائيه ،مهدي

پروژه تحليل معروفيت -محبوبيت شرکت گلين کاز به منظور تعيين استراتژي هاي نما سازي این شرکت

809

ميرطاهري ،مریم

پروژه تحليل ميزان تمایل به کار تيمي در محيط هاي توليد علم و دانش مطالعه مورد :گروههاي مدیریت

810

یعقوبي ،داوود

پروژه تحليل نتایج حاصل از اجراي سيستم مدیریت ارتباط با مشتري الکترونيکي ( )E-CRMبانکصادرات استان تهر

811

جواهري هوشي ،فيروزه

پروژه تدوین استراتژي هاي بازرگاني/صنعتي با استفاده از رویکرد مدل تعالي سازماني()EFQM

812

ندیرخانلو ،سميرا

پروژه تدوین الگوي انتقال تجاري دانش والزامات کارآفریني دانشگاهي براساس مقایسه روش هاي پنجگانه دانشگا

813

حسينعلي طهراني ،فاطمه

پروژه تدوین الگوي تجاري سازي خدمات و محصوالت هواشناسي براساس مقایسه روش هاي هواشناسي برتر جهان

814

تقي پور منافي ،آرش

پروژه تدوین برنامه عملياتي دستيابي شرکت هاي ساختماني اهداف مالي در بخش مشارکت در ساخت با استفاده از

815

ميرزایي ،مينو

پروژه تدوین راهکارهاي براي استفاده از تکنيک هاي تبليغات خدمات عمومي -براي معرفي دولت الکترونيک به مر

816

خانلري ،امير

پروژه تدوین و تبيين مدلي براي ارزیابي فرآیند مدیریت ارتباط با مشتري در بانک هاي تجاري خصوصي ایران

817

حسنلو ،الهه

پروژه تدوین یک الگو جهت ارزیابي عملکرد نمایندگان فورش در کانالهاي توزیع در صنعت تاسيسات ساختمان

818

انجم شعاع ،زهرا

پروژه ترجمه فصل هاي  3و  12و  13کتاب

819

سليمان نژاد لمير ،فریدون

پروژه ترددهاي بين مرزي در شهرستان آستارا و نقش ان در تحوالت اقتصادي و تغييرات مشاغل روستایي

820

عظيمي ،نهال

پروژه تعالي سازماني EFQM INQA

821

صفدري ،سميه

پروژه تعيين ارتباط بين سرمایه فکري و عملکرد مالي شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

822

مظفري ،ليال

پروژه تعيين درجه توسعه یافتگي روستاهاي بخش سردار جنگل شهرستان فومن با استفاده از روش اسکالوگرام

823

صابري ،حسين

پروژه تعيين درجه توسعه یافتگي روستاهاي مشکين شهر به منظور دستيابي به راهبرهاي توسعه با استفاده از ..

824

تقوي ،مهران

پروژه تعيين ساختار سازماني مناسب جهت استقرار سيستم تجارت الکترونيکي در گمرک ایران

825

برخورداري ،عباس

پروژه تعيين سير بهينه حمل و نقل قند و شکر از مبادي به مقاصد

826

خوش پرور ،زهره

پروژه تعيين عوامل تاثير گذار بر رفتار کارکنان در راستاي پياده سازي استراتژي برندینگ خدمات براي ایجاد

827

مشائي ،غياث الدین

پروژه تعيين عوامل موثربر توليدچاي مرغوب با تکيه برطرح اصالح ساختار چاي -مطالعه موردي شهرستان الهيجان

828

یوسفي ،پوریا

پروژه تعيين عوامل موثربر وفاداري مشتریان بانک توسعه صادرات ایران ازخدمات بانکي بر اساس مفاهيم مدیریت

829

قورچاني ،محمد حسين

پروژه تعيين متغيرهاي موثر براي بخش بندي بازار سياسي جامعه ایراني

830

بادپاي دونده ،شهال

پروژه تعيين مهمترین عوامل موثر بر صادرات فرش دستبافت ایران

831

نوري نيا ،رضا

پروژه تعيين و ارزیابي سطح موجود گرایش به بازار در شرکت ملي نفت ایران

832

دیني ترکماني ،پوریا

پروژه تعيين و اولویت بندي بازارهاي هدف محصوالت صادراتي صنایع مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات()ICT

833

بابایي همتي ،روشن

پروژه توان یابي جاذبه هاي گردشگري شهرستان رشت با تاکيد بر توریسم روستایي

834

مهدي نياني رود پشتي ،مریم

پروژه جایگاه ابعاد مزیت رقابتي و تاثير آن بر ميزان صادرات حرکت هاي توليد کننده لوازم خانگي

835

آذرکشب ماجالن ،بهمن

پروژه جایگاه جمهوري اسالمي در ژئوپلتيک انرژي (نفت و گاز)

836

اژدادي ،سيد محمد خليل

پروژه جایگاه قوم تالش در ژئوپولتيک جمهوري اسالمي ایران

837

چایي رسولي تبریزي ،فرناز

پروژه چگونگي ارتقاء اثربخشي ارتباط با مشتري در جذب مشتریان بزرگ بانک صادرات ایران با استفاده از TRIZ

838

حيدري باطني ،سيما

پروژه حسابداري بيمه هاي اتکائي در ایران

839

سام دليري ،مونا

پروژه دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

840

راشد ،علي

پروژه درجه بندي توسعه یافتگي روستاهاي شهرستا لنگرود با استفاده از روش اسکالوگرام و ارائه راهکارهاي ت

841

کمال ابيانه ،ليال

پروژه دسته بندي مشتریان با استفاده از مدل اندازه گيري ارزش دوره عمر مشتري و ارائه استراتژي هاي مناسب

842

سموري ،حميد رضا

پروژه رابطه ابعاد رفتار شهروندي سازماني و وفاداري خدمت گيرندگان بانکهاي دولتي شهرستان بندر انزلي

843

نيک انجام ،یوسف

پروژه رابطه انواع فرهنگ سازماني با اثر بخشي در شهرداریهاي استان گسالن

844

شفائي دوک ،اسماعيل

پروژه رابطه بازارگرایي و عملکرد در شرکتهاي بيمه اي فعال در استان گيالن

845

هدایتي ،مریم

پروژه رابطه بين اجراي پيام تبليغات تلویزیوني بانک صادرات و فرآیند جذب مشتري با توجه به الگوي AIDAرشت

846

اسدي ،منوچهر

پروژه رابطه بين ادراک کارکنان عدالت سازماني با سرمایه اجتماعي در شعب بيمه ایران استان گيالن

847

وطن دوست ،مينا

پروژه رابطه بين اصول مدیریت کيفيت جامع و عملکرد مالي مالي شرکت هاي توليد متوسط و بزرگ استان گيالن

848

شریف ،سيد محسن

پروژه رابطه بين توانمند سازي و تعهد سازماني کارکنان دستگاههاي دولتي استان گيالن

849

رحماني ،محمد عيسي

پروژه رابطه بين حکمراني خوب شهري با عدالت سازماني در شهرداري کال نشهر رشت و سازمانهاي تابعه

850

شادفر ،حميد شاد فر

پروژه رابطه بين رهبري تحول گرا با عملکردي سازماني از طریق دانش و نوآوري در سازمان هاي دولتي گيالن

851

مير قرباني ،سيده سميه

پروژه رابطه بين سرمایه فکري و بهره وري دانش و نقش تعدیل گر یادگيري سازماني در شعب بانکهاي دولتي رشت

852

ميرقرباني ،سيده سميه

پروژه رابطه بين سرمایه فکري و بهره وري دانش و نقش تعدیلگر یادگيري سازماني در شعب بانکهاي دولتي رشت

853

ابراهيمي ،مطهر

پروژه رابطه بين عدالت سازماني و تعهد کارکنان شعب تامين اجتماعي استان اردبيل

854

پورباقر مردخه ،فاطمه

پروژه رابطه بين عوامل جمعيت شناسي و ميزان مشتري محور بودن فروشندگان کاال در شهرستان رشت

855

کامياب ،فرهاد

پروژه رابطه بين عوامل رفتاري و اثر بخشي تبليغات تلویزیوني (فرش نگين مشهد)

856

رجبي مقدم ،سودابه

پروژه رابطه بين عوامل سازماني و رفتار اخالقي کارکنان در دستگاههاي اجرایي استان گيالن

857

عاشوري اصلي پاشاکي ،ناصر

پروژه رابطه بين عوامل فردي و توانمندي کارکنان اداره کل امور مالياتي استان گيالن

858

ملکي نژاد خيمه سري ،رضا

پروژه رابطه بين عوامل فردي و رفتاري با انتظارات خریداران سهام در بورس اوراق بهادار گيالن

859

متضرع ،حسين

پروژه رابطه بين عوامل فردي و موفقيت طرح هاي اشتغال زایي مدد جویان کميته امداد امام خميني گيالن

860

مطلوب طلب ،سحر

پروژه رابطه بين فرهنگ بازار محوري و عملکرد بازرگاني(شرکت صنایع تبدیلي استان گيالن)

861

شریفي ،خدیجه

پروژه رابطه بين فرهنگ سازماني و کارآفریني شرکتي در دستگاههاي اجرایي استان گيالن

862

رهبري نيا ،سيد عباس

پروژه رابطه بين فواید رابطه مندي و رضایت مندي مشتریان (مشتریان بانک صادرات شعب استان گيالن)

863

پورمحمد ،مجيد

پروژه رابطه بين مدیریت دانش و نوآوري با عملکرد سازماني شرکت هاي دولتي استان گيالن

864

اعتمادي ،مجيد

پروژه رابطه تغييرات در عامل توزیع با فروش مطالعه موردي کارخانه نوشابه سازي نيک نوش رشت

865

غيشه ،فرزانه

پروژه رابطه رضایت شغلي و تعهد سازماني کارمندان هپتا

866

محمدیان شوئيلي ،محمد حسين پروژه رابطه ژنومرفولوژي با فرسایش از طریقروش هاي برآورد فرسایش و رسوب بر اساس مدل هاي رایج تجربي ...

867

فرخي ،هادي

پروژه رابطه سبکهاي رهبري با شيوه هاي مدیریت دانش باتوجه به فرهنگ سازماني در شرکتهاي کوچک ومتوسط گيال

868

دیلم صالحي ،هالل

پروژه رابطه سرمایه اجتماعي و توانمند سازي کارکنان در مدیریت درمان تامين اجتماعي استان گيالن

869

حسيني واکي ،سيد علي

پروژه رابطه عناصر اقليمي در شيوع کرم ساقه خوار برنج در شهرستان قائم شهر

870

درویشي بهمبري ،نرگس

پروژه رابطه عوامل روانشناختي توانمند سازي با تفویض اختيار مدیران(کارخانجات شهر صنعتي رشت)

871

محمدي قاضي محله ،علي

پروژه رابطه عوامل کيفي خدمات بانکداري الکترونيک با رضایت مشتریان بانکها

872

محمدي قاضي محله ،علي

پروژه رابطه عوامل کيفي خدمات بانکداري الکترونيک با رضایت مشتریان بانکها

873

قرباني نژاد ،سيده صدیقه

پروژه رابطه عوامل محيط طبيعي به ویژه اقليم در پراکندگي جغرافيایي گواتر در استان گيالن

874

فرزاد ،الهام

پروژه رابطه فرهنگ ایمني سازماني ومدیریت ایمني بادرنظر گرفتن استراتژي پيشبردي بازاریابي درصنایع غذایي

875

محمد زاده ،زهرا

پروژه رابطه ملي گرایي مصرفي و اثر کشور مبدا روي انتخاب مشتري از طبقات کاالیي مختلف

876

اخوان خدا شهري ,عباس

پروژه رابطه ویژگي هاي شخصيتي بر اساس مدل پنج عاملي  big fiveوابعاد اعتياد به کار در جامعه پزشکان رشت

877

صاتعي ارملي ،سعيد

پروژه راهکارهاي توسعه صادرات شيشه بسته بندي مواد غذایي به کشورهاي همسایه ایران

878

رضایي گنجه ،سام

پروژه رضایتمندي مشتریان خوردوهاي سنگين (ایران خودر ،سایپا دیزل) از خدمات پس از فروش آن در گيالن

879

کاظمي راد ،ریحانه

پروژه روشي آسان و کارآمد براي سنتز پلي هيدروکينولين ها با استفاده از روتنيم کلرید به عنوان کاتاليزور

880

محمودي حنارورد ،رضا

پروژه روند اجرائي تملک اراضي مورد نياز طرح هاي شرکت برق منطقه اي تهران و بررسي مشکالت حقوقي و تشکيال

881

رستمي زاد ،اکبر

پروژه روند تغييرات زماني بارش و دماي استان اردبيل

882

موغلي ،عليرضا

پروژه رهبري تحول آفرین در سازمان هاي اداري ایران

883

قانوني ،محمد رضا

پروژه زمينه سازي اجراي تجارت الکترونيک در  SMEتجهيزات پزشکي

884

رامتين ،طاهر

پروژه زمينه یابي عوامل موثر بر بهره وري آموزشي کارکنان سازمان تامين اجتماعي استان گيالن

885

بصيري بایگي ،مجتبي

پروژه ساختار دهي مساله تصميم چند معياره انتخاب سيستم برنامه ریزي انرژي در قالب ساختارهاي ترکيبي

886

روشن ضميبر مدیري ،متين

پروژه ساختار و خواص مغناطيسي فسفازنهاي حلقه اي
پروژه سازمان مدیریت صنعتي

887
888

عبداللهي ،سميه

پروژه سامان دهي مکاني-فضایي کاربري تجاري با تاکيد بر بخش خرده فروش (شهرستان تنکابن)

889

شيرزاد ،سميرا

پروژه ساماندهي بافت قدیم شهر رشت (محله خواهر امام)

890

شریفي اربوسرا ،امين

پروژه ساماندهي حاشيه نشيني شهر رشت (مطالعه موردي محله آج بيشه)

891

قربان پور ،مریم

پروژه ساماندهي فضایي  -کالبدي بافت قدیم شهر لنگرود

892

ستوده ،طاهر

پروژه ساماندهي فضایي خدمات شهري با تاکيد به عدالت اجتماعي در شهر رشت

893

دیلم صالحي ،هالل

پروژه سرمایه اجتماعي و توانمند سازي کارکنان در مدیریت درمان تامين اجتماعي استان گيالن

894

اسفندیاري آسيابرکي

پروژه سرمایه گذاري در بورس

895

زماني ،معصومه

پروژه سنتز ترکيبات اسپایر و (اکسيندول-کينازولين  /پيریميدیتون)

896

فخریان نژاد ،مریم

پروژه سنتز دي هيدروپيریميدینون هاي جدید از طریق واکنش تراکمي شبه بيگينلي

897

حداد زحمتکش ،آرمين

پروژه سنتز سه جزئي و چهار جزئي مشتقات  -4 ،1دي هيدرو-پيردین ،با استفاده از کاتاليزورآلوم ..........

898

فروتن ،سعيد

پروژه سنتزجهت گزین ترکيبات بيس اسپيرو(اکس ایندول-اکس-ایندول) پيروليزیدین بوسيله واکنش حلقه زایي 1و 3

899

محمودي ،نصرت اهلل

پروژه سنتزمشتقات فنيل( -3فنيل اکسيرات-2-ایل)متانول واحيا گزینشي آنها به وسيله مخمرسافاروماسينرسروزیا

900

شمشيري ابرند آبادي ،حميد رضا پروژه سنجش اثربخشي تبليغات بانک هاي تجارت بر واکنش رواني و رفتاري مصرف کنندگان خدمات بانکها و ارائه

901

کاظمي ،معصومه

پروژه سنجش تاثير ادراک کارکنان از فرهنگ سازماني در رضایت شغلي و تمایل به ترک خدمت آنها

902

حسين چپردهي ،سيد حسين

پروژه سنجش تاثير عوامل سازماني(بازکار،ابهام نقش،تعارض نقش عوامل طبيعي) برا استرس شغلي اورژانس رشت

903

نصيري،مجتبي

پروژه سنجش رضایت مندي مشتریان بانک صادرات در راستاي اجراي استراتژي مشتري مداري (شهرستان تنکابن)

904

پور حيدر ،سميه

پروژه سنجش عوامل موثر بر تعهد مشتریان بانکهاي مسکن استان گيالن (بر اساس مدل کاسيم و عبداهلل)

905

محمدي مناف ،سمانه

پروژه سنجش کارآیي زنجيره تامين با استفاده از تکنيک  DEAدو مرحله اي متمرکز در صنعت خودروي ایران

906

طهموري ،محمد علي

پروژه سنجش کيفيت خدمات سازمان تامين اجتماعي استان گيالن بر اساس مدل سروکوال(شعب تامين اجتماعي رشت)

907

باباخاني ،علي

پروژه سنجش و ارزیابي تاثير عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي در شرکت هاي توليدي استان قزوین

908

فالحي ،محمد

پروژه سيستم هاي اطالعاتي حمل و نقل جاده اي ()T.P.S

909

اسالمي کجيدي ،محسن

پروژه شناخت پتانسيلها و تنگناههاي طبيعي شهرستان املش با تاکيد بر اقليم

910

سليمي ،محمود

پروژه شناخت توانمندیهاي کرانه کاسپين به منظورارائه راهکارهاي براي جلب گردشگر(از حسن رود تا زیباکنار)

911

اميني ،فاطمه

پروژه شناخت فرهنگ سازماني دانشگاه آزاد واحد رشت و تاثير آن بر رضایت شغلي کارکنان

912

توکلي ،سهيل

پروژه شناخت و ارزیابي اثرات تغيير کاربري اراضي جنگلي در روستاهاي حاشيه جنگل شهرستان آستارا

913

بخشي ،محمد علي

پروژه شناسایي ارتباط عوامل بهبود عملکرد مرکز تهيه و توزیع کاال در رقابت با بخش خصوصي

914

ابراهيم پور ،علي

پروژه شناسایي برخي از عوامل موثر بر جذب منابع در بانک صادرات گيالن

915

روشني ،سکينه

پروژه شناسایي برخي عوامل مرتبط با ميزان مشارکت کارکنان دانشگاه تهران (سازمان مرکزي)

916

کشور دوست ،مانا

پروژه شناسایي توانهاي گردشگري شهرستان سياهکل به منظور ارائه راهبردهاي توسعه

917

آتشبار ،یوسف

پروژه شناسایي حرکات تکتونيکي جوان(نئو تکتونيک)بر اساس تغيير و تکوین مخروط افکنه هاي کواترنري دامنه

918

موسوي راد ،سيد هادي

پروژه شناسایي عوامل بالقوه مرتبط با مطلوبيت پوشش تضمين صادرات کاالهاي غير نفتي از دیدگاه صادرکنندگان

919

موسوي راد ،سيد هادي

پروژه شناسایي عوامل بالقوه مرتبط با مطلوبيت پوشش تضمين صادرات کاالهاي غيرنفتي از دیدگاه صادرکنندگان

920

فرجادمند ،سارا

پروژه شناسایي عوامل پيش برنده و بازدارنده موثر بر ارتقاء صنعت گردشگري سالمت کشور

921

عاشوري نویده ،مهدي

پروژه شناسایي عوامل پيش نياز استقرار نظام تخمين کيفيت در شرکت نوباف ایران

922

محمد نيا ،صفورا

پروژه شناسایي عوامل تقویت کننده پذیرش خدمات بيمه الکترونيک از سوي مشتریان

923

شبابي ،محمد رضا

پروژه شناسایي عوامل مرتبط با رفتار مصرف کند نوع شير با تاکيد برمصرف کنندگان مجموعه فروشگاههاي شهروند

924

کيارزم ،شهرام

پروژه شناسایي عوامل موثر بر افزایش بهره وري نظام ماليات بردرآمد امالک و مستغالت از دیدگاه ماموري مال

925

محدث کسائي ،سهيال

پروژه شناسایي عوامل موثر بر توانمند سازي منابع انساني در شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران

926

عطاردیان ،امير

پروژه شناسایي عوامل موثر بر توسعه صادرات خوشه صادراتي سفال و سراميک اللجين همدان

927

جهانفر ،مهدي

پروژه شناسایي عوامل موثر بر چابکي شرکت مدیریت توليد برق ري و اولویت بندي آنها

928

احمدي ،عباس

پروژه شناسایي عوامل موثر بر موفقيت صادرات ماکاروني ایران

929

جليليان ،یونس

پروژه شناسایي عوامل موثر بر ميزان صادرات مرکبات و ارائه راهکارهایي براي افزایش صادرات آن

930

حسامي ،فرخ

پروژه شناسایي عوامل موثر در پياده سازي سيستم مدیریت رابطه با مشتري در شرکت هاي بيمه

931

عبدالحسيني مهين ،وحيد

پروژه شناسایي فرصت هاي کارآفریني در زمينه انرژي هاي تجدید پذیر در کشور

932

زینلي ،محمد رضا

پروژه شناسایي مشکالت عامل انساني در فرآیند اجراي نظام ارزشيابي عملکرد کارکنان سازمان ها

933

اکبري دیزگاه ،حسن

پروژه شناسایي معيارهاي بخش بندي بازار محصول شامپو در سطح رشت

934

شریفي راد ،فاطمه

پروژه شناسایي موانع بهبود توسعه ترانزیت کاال در گمرکات کشور با تاکيد بر گمرک مهرآباد

935

شهباززاده قدیم ،حمشيد

پروژه شناسایي موانع موجود بر سر راه انجام تحقيقات بازاریابي در صنایع ایران نمونه موردي صنایع غذایي

936

جعفري ،آرش

پروژه شناسایي و الویت بندي موانع راهکارهاي توسعه صادرات شرکت هاي کوچک و متوسط صنایع غذایي در فرایند

937

محمد شيرازي ،مرضيه

پروژه شناسایي و اولویت بندي عوامل موثر در توسعه صادرات قطعات پالستيکي

938

شفيعي ثابت ،آزیتا

پروژه شناسایي و بررسي عوامل موثر بر رضایت مشتري از خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو با مدل کانو

939

گائيني ،اميرعباس

پروژه شناسایي و بررسي موانع عمده گسترش تجارت الکترونيکي در جمهوري اسالمي ایران

940

باباخاني ،بهاره

پروژه شناسایي و تبيين چالش هاي صادرات خدمات فني و مهندسي با استفاده از روش شناسایي q

941

شادمان چوبري ،حسن

پروژه شناسایي و رتبه بندي جاذبه هاي توریستي شهرستان فومن

942

مير رضي ،سيده نرگس

پروژه شناسایي و رتبه بندي دالیل عدم استفاده بنگاههاي کوچک و متوسط از بيمه هاي اعتبار صادرات

943

خوبان ،محمد جعفر

پروژه شناسایي و رتبه بندي عوامل ایجاد کننده استرس در ميدان صنعت بسته بندي ایران با تاکيد بر بازرگاني

944

گرجيان جلفایي ،ندا

پروژه شناسایي و رتبه بندي عوامل بازاریابي موثر بر صادرات فوالد ایران از دیدگاه بازاریابي تجاري صنعتي

945

سعادت مالئي ،حسن

پروژه شناسایي و رتبه بندي عوامل موثر بر افزایش صادرات توليد چوبي

946

اسدي ،سخاوت

پروژه شناسایي و رتبه بندي عوامل موثر بر صادرات خدمات فني و مهندسي

947

اشجع اردالن ،امجد

پروژه شناسایي و رتبه بندي عوامل موثر در انتخاب یک بندر تجاري از نظر مشتریان

948

خليلي ،فرهنگ

پروژه شناسایي و رتبه بندي مشکالت و موانع صادرات تراکتورسازي ایران

949

ابرو فراخ ،مينا

پروژه شناسایي و رتبه بندي موانع اجراي طرح هاي بازاریابي ()MARKING PLANدر صنعت مواد غذایي استان گيالن

950

حسين دوست ،جعفر

پروژه شناسایي و معرفي جاذبه هاي توریستي با تاکيد بر آسایش محيطي شهرستان صومعه سرا

951

سليمي ،غالمعلي

پروژه شناسایي وبررسي واولویت بندي عوامل تاثير گذار بر بهره وري شرکت هاي حمل ونقل کاالهاي داخلي خراسا

952

فيضي ،مهرداد

پروژه شناسایيي مزیت هاي رقابتي موتور سيکلت شهاب و بررسي رابطه آن با ميزان فروش آن

953

صياد قبادي ،سعيده

پروژه شيمي ترکيبات حلقوي  S-Nو مشتقات آنها

954

اختياري ،عباس

پروژه صورت ارزش افزوده و استفاده دانشجویان دانشگاه تهران از خدمات بانکداري اینترنتي

955

مهرابي ،عباس

پروژه طراحي استراتژیهاي مناسب بازاریابي جهت توسعه صادرات خرما و فرآورده هاي آن

956

خودمهر ،زهرا

پروژه طراحي الگوي ارتباط با مشتري (رویکرد روانشناسي) تحویلداران و ارزیابي آن در شعب بانک پارسيان

957

غفارنيا ،احمد

پروژه طراحي الگوي روابط بين صف و ستاد در وزارت جهاد سازندگي

958

کمالي ،زهرا

پروژه طراحي الگوي مدیریت تغيير براي سازمان منتخب با استفاده از تکنيک شاخص گذاري

959

زارع قمشه ،عبداهلل

پروژه طراحي الگوي مناسب صادرات نرم افزار به اتحادیه اروپا از جنبه اقتصادي فني و قانوني

960

اسماعيل پور ،مجيد

پروژه طراحي الگویي براي تبيين رفتار خریداران سازماني در خرید محصوالت رایانه اي -سخت افزار -بانکها و

961

عسکري ،سيد احسان

پروژه طراحي پروژه یک الگوي برنامه ریزي پيشبرد فروش به منظور تعيين آميخته پيشبرد فروش مناسب براي شرکت

962

جاویدان نژاد ،هومن

پروژه طراحي چارچوب ارزیابي و مقایسه تکنيک ها و روش هاي تحليل رقابتي و استراتژیک براي بنگاهاي کسب

963

شهباز مرادي ،سعيد

پروژه طراحي چهارچوب معماري منابع انساني با رواستراتژیک (پژوهشي در شرکت نفت ایران)

964

کنعاني احمد بگلو ،احمد

پروژه طراحي سيستم اطالعات بازاریابي با استفاده از روش ساختار یافته( )issamدر شرکت توسعه نيشکر و صناي

965

معدنچي زاج ،مهدي

پروژه طراحي سيستم حسابداري قيمت تمام شده در منابع توليد ،غلتکهاي نورد ،شرکت ایران غلتک

966

عباسي ،رضا

پروژه طراحي مدل پویاي سنجش کارآیي با استفاده از تحليل پوشش داده ه بر مبناي منطق فازي

967

کرامت پناه ،امين

پروژه طراحي مدل ریاضي به منظور دستيابي به مدیریت هزینه در زنجيره ارزش با رویکرد تلفيقي GPوAHP

968

رستمي نژاد ،حسين

پروژه طراحي مدل قيمت گذاري هدانيک خودروهاي تجاري

969

سيد دانش ،سيد یحيي

پروژه طراحي مدل مفهومي جهت سنجش الزامات تحقق مدیریت کيفيت فراگير در سازمان ها و ارتباط آن با رضایت

970

باقري ،احسان

پروژه طراحي نقشه استراتژي مدل متوازن( )BSCبراي پياده سازي در شرکت موننکو

971

صفرزاده ،حسين

پروژه طراحي و تبيين الگوي ارتباطات سازماني در فرآیندکارآفریني سازماني با تاکيدبر شرکت هاي پخش سراسري

972

اسکندري ،مجتبي

پروژه طراحي و تبيين الگوي توانمند سازي مدیران بررسي موردي مدیران کاروان هاي حج ایران

973

نادري خورشيدي ،عليرضا

پروژه طراحي و تبيين الگوي توسعه قابليت یادگيري سازماني در شرکت ایران خودرو

974

فرهي بوزجاني ،برزو

پروژه طراحي و تبيين الگوي توسعه مدیران با رویکرد مدیریت منابع انساني

975

وردي نژاد ،فریدون

پروژه طراحي و تبيين الگوي رقابتي خبرگذاري جمهوري اسالمي در شبکه مجازي گردش خبر جهاني

976

آقازاده ،هاشم

پروژه طراحي و تبيين مدل برنامه ریزي استراتژیک براي صنایع کوچک (صنعت قطعه سازي) و مقایسه تطبيقي با صن

977

سيدان ،سيد عمار

پروژه طراحي یک پایگاه داده براي راه اندازي سيستم اطالعات بازاریابي درموسسه تحقيقات ترانسفورماتورایرا

978

یعقوبي ماشياني ،محمد حسين پروژه علل وقوع حرکات دامنه اي و پهنه بندي آن در شهرستان رودبار با تاکيد بر ویژگيهاي اقليمي

979

روح االميني ،مهدي

پروژه عملکرد سيستم توزیع و رضایت خرده فروشان محصوالت غذایي

980

پوراصغر ،نایب علي

پروژه عوامل اثر گذار بر تامين انتظارات مدیران در معاونت آموزشي وزارت آموزش و پرورش

981

جوادي ،محمد

پروژه عوامل استرس زاي شغلي کارکنان بانک سپه در سطح شعب شهر تهران

982

قره داغي ،مهدي

پروژه عوامل تاثير گذار بر اجراي مدیریت ارتباط با مشتري در شرکت هاي کوچک و متوسط توریستي استان تهران

983

اوشک مرائي ،مریم

پروژه عوامل مرتبط با بهره وري (ارزش افزوده ) شرکت هاي گروه پوشش

984

جوشن ،اشرف

پروژه عوامل مرتبط با سبک رهبري مدیران اجرایي دانشگاه تهران

985

زاهدي فرد ،سعيد

پروژه عوامل مرتبط با ميزان پذیرش تجارت الکترونيک از نظر مدیران بنگاه هاي کوچک و متوسط گيالن

986

پورعليجان ،نقي

پروژه عوامل مرتبط بر بهره وري در شرکت مجتمع خانه سازي و راه سازي گيل سنگي

987

پژوم ،تيمور

پروژه عوامل موثر بر رضایتمندي پزشکان عمومي از همکاري با سازمان تامين اجتماعي رشت  -مرکز گيالن

988

حسن زاده کيابي ،کتایون

پروژه عوامل موثر بر فروش بيمه نامه هاي عمر و پس انداز در شرکت بيمه آسيا در استان گيالن

989

بابائي ،محسن

پروژه عوامل موثر برم مصرف ماهيان پرورشي

990

اخوان ،سحر

پروژه عوامل موثر در تعيين تعرفه واردات برنج ایران

991

اخوان ،سحر

پروژه عوامل موثر در تعيين تعرفه واردات برنج ایران

992

اخوان ،سحر

پروژه عوامل موثر در تعيين تعرفه واردات برنج گيالن

993

احمد زاده کوکيا ،نقشين

پروژه عوامل موثر در تغييرات آب دریاچه اروميه در کواترنر

994

حقگوي ،علي

پروژه عوامل موثر در موفقيت بنگاههاي کوچک (استان گيالن)

995

علي پور ،هانيه

پروژه عوامل موثر دربهره برداري ازکانال هاي جدید توزیع خدمات از دیدگاه مدیران بانکهاي ملي استان گيالن

996

شفقتي ،سيروس

پروژه فرصتها ،چالشها و راهکارهاي گردشگري در شهرستان تالش

997

شهابي ،شهرام

پروژه فرهنگ سازماني گمرک در رضایت ارباب رجوع

998

ستوده ،معصومه

پروژه فضاي سبز شهري و نقش آن در سازماندهي فضایي شهر همدان

999

کریمي شاد ،جميله

پروژه فناوري خودخدمت دهي و تاثير آن در تمایل به استفاده مستمر مشتریان از بانکداري اینترنتي(شهر رشت)

1000

درویش ،پري ناز

پروژه کارکردهاي شخصيت برند در بازار لوازم خانگي استان گيالن

1001

اسکندر زاده دميرچي ،منيژه

پروژه گردشگري و توزیع فضایي مراکز خدمات توریستي تالش با تاکيد بر ميزان رضایت مندي گردشگران

1002

سالمي ریک ،محمد رضا

پروژه مخاطرات طبيعي دره کارگانرود و تاثير آن بر روي روستاهاي مستقر در دره

1003

خورشيدي ،محمد رضا

پروژه مدیریت استراتژیک پيشرفته

1004

رضائيان ،جواد

پروژه مدیریت تقاضاي مشتریان با استفاده ار داده کاوي مطالعه موردي ثنایع روشنایي مازي نور

1005

حسين زاده سلوشي ،محمد

پروژه مطالعه آب و اقليم حوضه شلمانرود (لنگرود) با تاکيد بر مدیریت منابع آب

1006

دستمرد ،سحر

پروژه مطالعه در سنتز  -5 ،1دي آریل پيرازولهاي جدید

1007

همتي نژاد ریک ،امين

پروژه مطالعه رابطه بين عدالت سازماني ورفتار شهروندي سازماني باتوجه به کانون کنترل(سازمان جهاد کشاور)

1008

شمس ،علي

پروژه مطالعه سبک هاي تصميم گيري کارآفرینان نوپا و تثبيت شده در صنایع تکنولوژي -پيشرفته در تهران

1009

علوي امنداني ،سيده شيوا

پروژه مطالعه هومو و هتروآروماتيسيتي در مشتقات هتروسيکل سيکلو هپتا تري ان

1010

اصغرپور علمداري ،صبح گل

پروژه معرفي  K2S208/ZRC14به عنوان یک سيستم اکسایشي جدید

1011

شاه مقصود ،محمد

پروژه مقایسه اثر اميخته محصول پارچه بر مصرف پارچه هاي ایراني از دید عمده فروشان و توزیع کنندگان رشت

1012

طالعي حور ،قدیر

پروژه مقایسه تاثير ابعاد ساختار سازماني بر بهره وري در دستگاههاي تامين اجتماعي و بنياد شهيد اردبيل

1013

جيراني مقدم ،عليرضا

پروژه مقایسه تاثير مدیریت ارتباط با مشتري ( )CRMبر رضایت مشتریان (بانک هاي دولتي بندر انزلي)

1014

هدایتي ،امير

پروژه مقایسه تطبيقي محتواي منشورهاي اخالقي سازمان هاي برتر ایران با محتواي منشورهاي اخالقي سازمان ها

1015

مدني ،ميرحسين

پروژه مقایسه رابطه ارزشيابي عملکردوبهره وري منابع انساني در امور مالياتي و شرکت سهامي مخابرات اردبيل

1016

مدني ،مير حسين

پروژه مقایسه رابطه ارزشيابي عملکردوبهره وري منابع انساني در امور مالياتي وشرکت سهامي مخابرات اردبيل

1017

عبدالصمدي ،مونا

پروژه مقایسه شاخص هاي محدودیت هاي بازار و تصميم گيري خانوار در خرید خودروي جدید

1018

ربيعي ،مریم

پروژه مقایسه عوامل موثر بر رضایت مشتریان محصوالت لبني پگاه با استفاده از مدل کائو

1019

ربيعي ،مریم

پروژه مقایسه عوامل موثر بر رضایت مشتریان محصوالت لبني پگاه با استفاده از مدل کانو

1020

اسکندر پور ،بهروز

پروژه مقایسه عوامل موثربر رضایت مشتریان گروه سواري خودروي دیزل شرکت سایپا(پراید ،ریووزانتيادراردبيل

1021

عباس پور ،عباس

پروژه مقایسه کارکردهاي مدیریت منابع انساني دانشگاه تهران با آخرین کارکردهاي مدیریت استراتژیک منابع

1022

فروغي فر ،طيبه

پروژه مقایسه مزیت رقابتي در صنعت لوازم خانگي

1023

بابا احمدي ،رضا

پروژه مقایسه نظام توزیع کاال در فروشگاه زنجيره اي و خرده فروشي سنتي

1024

عموپور ،معصومه

پروژه مقایسه ویژگي هاي شخصيتي زنان و مردان کارآفرین (مطالعه موردي بنگاه هاي خرد و کوچک استان گيالن )

1025

مظفري ،زیبا

پروژه موانع و محدودیتهاي توسعه فيزیکي شهر ایالم

1026

نجفي ،زهرا

پروژه موضع یابي مرکز آمار ایران در اذهان مشتریان

1027

رضایي ویایه ،قاسم

پروژه موقعيت جدید ژئوپلتيکي ترکمنستان و تاثير آن بر جایگاه ژئو اکونوميکي ایران

1028

هيزم شکن،بهاره

پروژه ميزان تاثير مدیران بر بهبود یادگيري دانش آموزان مدارس راهنمایي پسرانه شهرستان بندر انزلي

1029

عطایي ،بهاره

پروژه ميزان دسترسي شرکت هاي صادر کننده مواد غذایي به اطالعات بازار صادراني و ميزان تاثير آن در فراین

1030

مدامي عليجاني ،مهدي

پروژه نقش پاداش در رفتار نوآورانه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان گيالن

1031

مدامي عليجاني ،مهدي

پروژه نقش پاداش در رفتار نوآورانه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردي استان گيالن

1032

نژاد کریمي روبرده ،فرزانه

پروژه نقش پارکهاي شهر رشت در جذب توریسم و گردشگري بر طبق فصول سال(پارک جنگلي سراوان)

1033

نصيري ابریشم چي ،مریم

پروژه نقش پرورش ماهي در اقتصاد روستاهاي شهرستان الهيجان

1034

ابراهيمي ،زهرا

پروژه نقش تاالب انزلي در توسعه روستاهاي حاشيه جنوبي آن (روستاهاي صومعه سرا)

1035

خانمرادي گرگري ،اسماعيل

پروژه نقش تردد مرزي در توسعه شهر (مطالعه موردي :جلفا)

1036

عموزاده ،عبداهلل

پروژه نقش تعامالت اجتماعي دررابطه بين مدیریت دانش ورفتارنوآورانه درکارکنان معاونت درمان دانشگاه گيال

1037

بابازده کلوري ،فيروز

پروژه نقش تقسيمات کشوري بر توسعه منطقه (مطالعه موردي استان اردبيل)

1038

مهربان رودبنه ،مزدک

پروژه نقش تکنولوژین اصالحات ( )ITدر توسعه گردشگري (مطالعه موردي :شهر الهيحان)

1039

خالق دوست نجاتي ،فروزنده

پروژه نقش توان هاي محيطي در توسعه کشاورزي شهرستان فومن

1040

ساداتي ،سبده صدیقه

پروژه نقش خصوصي سازي در بهبود بهره وري شرکتهاي فعال در صنعت نساجي گيالن و مازندران

1041

عليزاده ،عباد اهلل

پروژه نقش ساختار سازماني در بهره وري نظامهاي مدیریت منابع انساني در شرکت توزیع برق استان اردبيل

1042

افالکي ،ليال

پروژه نقش سرمایه اجتماعي در توسعه مدیریت دانش سازماني در ادارات امور مالياتي استان هاي شمال کشور

1043

رضوي ،نازنين

پروژه نقش سرمایه اجتماعي در حکمراني خوب شهري در شهرداریهاي استان گيالن

1044

ابوليان ،مهناز

پروژه نقش سرمایه ساختاري درایجاد مزیت رقابتي بااستفاده ازهوشمندي رقابتي درشرکتهاي خدمات دریایي گيالن

1045

مختاري ،قادر قلي

پروژه نقش شوراها در مدیریت و برنامه ریزي شهرهاي ميان اندام (مطالعه موردي :شهر بناب)

1046

فرید مجتهدي ،فاطمه

پروژه نقش عوامل طبيعي با تاکيد به اقليم در رسوب زایي رودخانه هاي شرق گيالن

1047

آفتابي ،مریم

پروژه نقش عوامل فردي در احراز پستهاي مدیریت توسط زنان

1048

رضایي نسب ،عباس

پروژه نقش عوامل فردي و رواني در فرآیند تصميم گيري خرید کامپيوترهاي خانگي(شهرستان رشت

1049

عليجاني ،محمد باقر

پروژه نقش فرهنگ سازماني در ارتقاي بهره وري منابع انساني در سازمان امور اقتصادي و دارایي استان گيالن

1050

مرتاض معصوم ،سيما

پروژه نقش فناوري اطالعات وارتباط در توسعه روستاهاي استان گيالن به روش دایناميک و تکنيک()ANT- DEMATEL

1051

باقري ،معصومه

پروژه نقش قابليت هاي دانشي سازماني در استقرار موفقيت آميز گمرک الکترونيک (مطالعه موردي گمرک خوزستان)

1052

اميدي بيالوائي ،محمد رضا

پروژه نقش کشاورزي در توسعه روستایي شهرستان شفت (مطالعه موردي کشت برنج و چاي)

1053

نصيري مقدم ،منوچهر

پروژه نقش گردشگري درتوسعه پایدار روستایي از طریق شاخت قابليت ها و جاذبه هاي گردشگري (شهرستان رودبار)

1054

یحيي پور ،محمد صادق

پروژه نقش گيالن در ژئوپلي نومي حوزه کاسپين

1055

کاظمي پورچيني جاني ،ليال

پروژه نقش مدیریت محلي (دهياریها و شوراي اسالمي روستاها) در توسعه روستاهاي شهرستان رودسر

1056

فتحي پرشکوهي ،خدیجه

پروژه نقش مذهبي تشيع درسرنوشت ژئوپلتيکي جمهوري اسالمي ایران

1057

ميرزا آفا زاده حليم جاني ،ستار

پروژه نقش مهاجرتهاي روستایي در توسعه کالبدي شهر رستم آباد

1058

حسيني پور ،سيد وحيد

پروژه نقش مهارت هاي مدیریتي در توسعه  SMEها

1059

جعفري آراني ،احمد

پروژه نقش و اثرات استفاده از کانتينر در افزایش بهره وري سيستم حمل و نقل دریایي کشور

1060

باستاني ،روح انگيز

پروژه نقش و اثرات عوامل جغرافيایي در توزیع فضایي سکونت هاي روستایي (شهرستان املش)

1061

اخوان ،نرجس

پروژه نقش یادگيري سازماني در توانمند سازي کارکنان دستگاههاي اجرایي استان گيالن

1062

زیادي ،بهناز

پروژه نقش یادگيري سازماني در نوآوري فردي و سازماني شرکت هاي فعال در حوزه اداره کل بنادر و دریانوردي

1063

توانا ،محمد رضا

پروژه نگرشي به بخش تعاون و سازمان دهي مناسب وزارت تعاون در کشور

1064

خليلي ،اکبر

پروژه هاي اندازه گيري آمادگي الکترونيکي گمرک بوشهر در راستاي پيوستن ایران به سازمان تجارت جهاني

1065

کاظميني ،محمود

پروژه هاي بررسي اثرات بازاریابي دروني بر رفتارهاي شهروندي سازماني و ارتباط آن با کيفيت خدمات

1066

عارف ،زهرا

پروژه هاي بررسي ميزان رضایت مشتریان از خدمات شرکت آریان آسانسور

1067

حسن زاده کریم آباد ،عليرضا

پروژه هاي طراحي مدل برنامه ریزي استراتژیک سيستم هاي اطالعاتي با استفاده از فرآیند تحليل سلسله مراتبي

1068

رودساز ،حبيب

پروژه هاي طراحي و تبيين الگویي جامع جهت تعيين چرخه حياتي سيستم هاي اطالعاتي در سازمان هاي ایران

1069

یکتاي اشکيکي ،محمد حسين

پژوهش تاثير سرمایه گذاري دولتي بر توسعه عوامل کمي و کيفي نظام آموزش و پرورش

1070

مهرگان ،محمد رضا.1334 ،

پژوهش عملياتي (برنامه ریزي خطي و کاربردهاي آن)

1071

مهرگان ،محمد رضا

پژوهش عملياتي « برنامه ریزي خطي و کاربرد هاي آن»

1072

نقي پورفر ،ولي اهلل

پژوهشي پيرامون تدبر در قرآن

1073

معارف ،مجيد

پژوهشي در تاریخ حدیث شيعه

1074

شهيدي ،سيد جعفر

پس از پنجاه سال پژوهشي تازه پيرامون قيام حسين عليه السالم

1075

خوبرو ،هادي

پشت دیوار مرگ

1076

یوآکيمزتالر،اریک-1965،م

پنهان پيدا

1077

پژویان ،جمشيد

پول و ارز و بانکداري

1078

فرجي ،یوسف

پول ،ارز و بانکداري

1079

مقررات ملي ساختمان
امورسازي
دفترو پي
ایران .وزارت مسکن و شهرسازي .پي

1080

درآمدي بر فلسفه
.1343
مهدوي سعيدي ،دکتر سيد حجت -پيش

1081

مارک استاین ،ليندا.1939 ،

پيشبرد مهارتهاي خواندن

1082

مدرسي ،سيد محمد تقي

پيشوایان صدیقين امام حسين عليه السالم تجلي حقيقت

1083

محمد نژاد ،عليرضا.1368 ،

پيشوند و پسوند در زبان انگليسي

1084

روزبهان ،محمود.1330 ،

تئوري اقتصاد کالن ()1

1085

دفت ،ال ریچارد

تئوري سازمان و طراحي ساختار (ج)1

1086

دفت ،ریچارد ال

تئوري سازمان و طراحي ساختار(ج)2

1087

رابينز ،استفن

تئوري سازمان ،ساختار و طرح سازماني

1088

سالواتوره ،دومينيک

تئوري و مسائل اقتصاد خرد

1089

سالواتوره ،دومينيک.

تئوري و مسائل بين الملل

1090

عبداهلل زاده ،فرهاد

تئوري و مسائل مدیریت مالي

1091

جزیني ،محمد جواد

تابستان پرماجرا

1092

ژاگو ،پل کلمان.1962-1889 ،

تاثير از فاصله ،درسهاي عملي براي تاثير گذاري رواني از فاصله ،تله پاتي و تلقين روحي

1093

ماسه ،هانري

تاریخ ایران

1094

هاشمي ،حميد.1331 ،

تاریخ ایران در عصر پهلوي ها همراه با شرح اجمالي از زندگي مشاهيري چند

1095

زرگري نژاد ،دکتر غالمحسين

تاریخ تحليلي اسالم

1096

نصيري ،محمد.1343 ،

تاریخ تحليلي اسالم

1097

شهيدي ،جعفر1297 ،

تاریخ تحليلي اسالم تا پایان امویان

1098

شهيدي ،جعفر.1297 ،

تاریخ تحليلي اسالم تا پایان امویان

1099

نصيري ،محمد 1333 -

تاریخ تحليلي صدر اسالم

1100

1302علوم و قرآن
ميرمحمدي زرندي ،سيد ابوالفضل،تاریخ
تاریخ فشرده ریاضيات

1101

استرویک ،درک .ج.

1102

تاریخق.گزیده بيهقي
بيهقي ،محمد بن حسين385-470 ،

1103

متين ،افشين.1333 ،

تاریخ معاصر ایران

1104

طاهباز ،سيروس 1377-1318 ،تپه ي آویشن

1105

هلر،هاینس رابرت

تجارت بين الملل

1106

حسيني ،جالل1336 ،

تجارت و راه و روش کسب و کار

1107

گلني ،ميشا

تجدید حيات تاریخ تحوالت اروپاي شرقي

1108

اکبري هنجني،آیين1358،

تجزیه و تحليل سيگنالهاو سيستمها

1109

رضائيان ،علي.

تجزیه و تحليل و طراحي سيستم

1110

هيلبر ،فردریک

تحقيق در عمليات برنامه ریزي خطي (ج)1

1111

اصغرپور ،محمد جواد.1318 ،

تحقيق در عمليات پيشرفته (ج )4

1112

آذر ،عادل.1345 ،

تحقيق در عمليات مفاهيم و کاربردهاي برنامه ریزي خطي

1113

آذر،عادل1345،

تحقيق درعمليات1

1114

ونوس  ،داور

تحقيقات بازاریابي

1115

ونوس  ،داور 1389-1326 ،

تحقيقات بازاریابي

1116

ونوس  ،داور 1389-1326 ،

تحقيقات بازاریابي

1117

موریس،چارلز

تحليل اقتصادي نظریه و کاربرد(اقتصاد خرد)

1118

جنابي اسکویي ،قاسم-1352 ،

تحليل و تشریح کامل مسائل فيزیک دانشگاهي

1119

جنابي اسکویي ،قاسم.1352 ،

تحليل و تشریح کامل مسائل فيزیک دانشگاهي ( جلد دوم)

تحليل و شبيه سازي مدارها توسط pspice

1120

خطيب ،فرزان

1121

شهيدي ،سيد جعفر 1297،1386 -تحليلي از تاریخ اسالم

1122

نمازي زاده ،مهدي

تربيت بدني عمومي

1123

نمازي زاده ،مهدي

تربيت بدني عمومي

1124

نمازي زاده ،مهدي

تربيت بدني عمومي

1125

مظاهري ،حسين

تربيت فرزند از نظر اسالم

1126

ترجمه اسرار الصاله
ملکي تبریزي ،جوادبن شفيع.1343 ،
ترجمه و شرح العناوین (ج)1

1127

زراعت ،عباس -1344 ،شارح.

1128

صادقي شهرستاني ،فرشاد .1347،تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت ()1

1129

جعفرمدار،صمد

تشریح کامل مسائل دیناميک بي یر و جانستون

1130

جانستون ،بي یر

تشریح کامل مسائل دینانک  ،مکانيک برداري براي مهندسان

1131

جوادي جهاني ،حميد.1336 ،

تشریح مسائل فيزیک (هاليدي و زرنيک)

1132

بزرگزاده شرامين  ،موسي .1353 ،تشریح مسائل مباني الکترونيک ()1

1133

نيلسون ،ویليام

تشریح مسائل مدارهاي الکتریکي ()1

1134

مصحفي ،عبدالحسين

تصاعدها و لگاریتم

1135

اصغرپور ،محمد جواد. 1318،

تصميم گيري چند معياره

1136

اصغرپور ،محمد جواد.1318 ،

تصميم گيري چند معياري

1137

الواني ،سيد مهدي.1332 ،

تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي

1138

مطهري ،مرتضي1299-1358،

تعليم و تربيت در اسالم

1139

قرائتي ،محسن

تفسير قرآن کریم

1140

قرائتي ،محسن1324 ،

تفسير قرآن کریم

1141

قرائتي ،محسن.1324 ،

تفسير قرآن کریم

1142

قرآن کریم
موضوعي ...
محمدعلي و
تفسير
بهجت پور عبدالکریم ،رضایي اصفهاني

1143

دلشاد تهراني ،مصطفي

تفسير موضوعي نهج البالغه

1144

دهقاني سانيچ ،سعيد.1352 ،

تکنولوژي بتن (کارداني به کارشناسي)

1145

دهقاني سانيچ ،سعيد.1352 ،

تکنولوژي بتون

1146

افراسيابي،علي

تکنولوژي قالب بندي و آرماتور کارداني به کارشناسي

1147

بهرام نژاد ،بهرام.

تکنولوژي قالب بندي و آرماتورها

1148

سعيداوي،ایوب

تکنولوژي کارگاه برق

1149

تکنولوژي کارگاه برق
دپارتمان برق مؤسسه مدرسان شریف

1150

نيشابوري ،عطار

تلخ و شيرین از عطار نيشابوري

1151

بهداروند ،اکبر.1329-

تلواسه در عطش

1152

کریمي طاري ،کوروش.1347 ،

تمرینهاي مهارتي زبان برنامه نویسي  PASCALمطابق با آخرین استاندارد آموزش  PASCALدر ایران

1153

الواني ،سيد مهدي.1323.

تمصيم گيري و تعيين خط مشي دولتي

1154

آسوري ،محسن.1351،

تنظيم کيفيت و کميت خانواده

1155

آسوري ،محسن.1351 ،

تنظيم کيفيت و کميت خانواده

1156

آسوري ،محسن

تنظيم کيفيت و کميت خانواده

1157

شریعتي ،علي

توتم پرستي

1158

قرائتي ،محسن

توحيد

1159

مطهري ،مرتضي 1298-1358 ،توحيد

1160

سعيدي ،حسن.1353،

توسعه کشي در ایران بررسي مفهوم انقالب و سقوط قاجاریه و پهلوي با تکيه بر تئوري توطئه

1161

سعيدي ،حسن.1353،

توسعه کشي در ایران ،بررسي مفهوم انقالب و سقوط قاجاریه و پهلوي با تکيه بر تئوري توطئه

1162

دفتر بين المللي کار

توسعه منابع انساني در خدمات عمومي در راستاي تعدیل و اصالحانت ساختاري

1163

مطهري ،مرتضي 1298-1358

جاذبه و دافعه علي(ع)

1164

سعيدي ،حسن.1353 ،

جامعه شناسي توسعه کشي در ایران ،بررسي مفهوم انقالب و سقوط قاجاریه و پهلوي با تکيه بر تئوري توطئه

1165

صدري ،احمد

جامعه شناسي روشنفکران ماکس وبر

1166

قلي پور ،آرین.1352 ،

جامعه شناسي سازمانها ،رویکرد جامعه شناختي به سازمان و مدیریت

1167

تيموتي ،دالن ،ج -.1966 .م.

جامعه شناسي مصرف (گردشگري و خرید)

1168

رضاقلي ،علي.1326 ،

جامعه شناسي نخبه کشي ،قائم مقام ،اميرکبير ،مصدق

1169

آپوستولوپوس ،یورکوس

جامعه گردشگري

1170

جعفري ،محمد تقي

جبر و اختيار

1171

نور تاليف و تدوین
بخش
جلوه
معاونت اطالع رساني و بين الملل-

1172

وزارت آموزش و پرورش

جلوه هاي معلمي استاد مطهري

1173

حلم سرشت ،پریوش

جمعيت و تنظيم خانواده

1174

زنجاني ،حبيب اهلل

جمعيت ،توسعه و بهداشت باروري

1175

زنجاني ،حبيب اهلل

جمعيت ،توسعه و بهداشت باروري

1176

زنجاني ،حبيب اهلل

جمعيت ،توسعه و بهداشت باروري

1177

خالقي ،روح اهلل

جوانان ازدواج و مسائل جنسي

1178

یاحقي ،محمد جعفر.1326،

جویبار لحظه ها جریانهاي ادبيات معاصر فارسي نظم و نثر

1179

عاملي ،شيخ حر

جهاد با نفس  ،وسائل الشيعه

1180

ئرتگر ،پيتر فردیناند-1909،

چالش هاي مدیریت در سده 21

1181

گيالن ،رشت :حق شناس .1383 ،چشم انداز توسعه و تجارت در دریاي خزر

1182

یوسفي ،غالمحسين.

چشمه روشن

1183

مصباح ،محمد تقي1313-

چکيده هاي چند بحث فلسفي

1184

تریسي  ،برایان -1944 ،م

چگونه با شرایط بحراني مقابله کنيم ؟

1185

خوبرو ،عباس1352 ،

چگونه با مردگان خود سخن بگویيم؟

1186

فخریان ،خشایار.1353 ،

چگونه شاد باشيم؟

1187

گالبدره اي ،محمود.1318 ،

چلچله ها

1188

جانسون ،اسپنسر

چه کسي پنير مرا جابجا کرد؟

1189

شين ،فلورانس اسکاول .1940 ،چهار اثر از فلورانس اسکاول شين

1190

چهل تن ،اميرحسن.1325 ،

چيزي به فردا نمانده است

1191

خرمشاهي ،بهاء الدین.1324 ،

حافظ نامه ،شرح الفاظ ،اعالم ،مفاهيم کليدي و ابيات دشوار حافظ

1192

شریعتي ،علي

حج

1193

مطهري ،مرتضي 1358-1298

حج

1194

ليت هولد ،لوئيس

حساب دیفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي (ج)1

1195

ليت هولد ،لویي

حساب دیفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي (ج)3

1196

ليت هولد ،لویيس

حساب دیفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي(جلد )1

1197

سيلورمن ،ریچارد.

حساب دیفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي(جلد )2

1198

ساروي ،مسعود

حساب دیفرانسيل و انتگرال توابع تک متغيره

1199

ساروي ،مسعود.1332 ،

حساب دیفرانسيل و انتگرال توابع تک متغيره

1200

ساروي  ،مسعود 1332 ،

حساب دیفرانسيل و انتگرال توابع تک متغيره

1201

ساروي ،مسعود.1338 -

حساب دیفرانسيل و انتگرال توابع چند متغيره

1202

ساروي ،مسعود.1338 ،

حساب دیفرانسيل و انتگرال توابع چند متغيره

1203

ليتهد،لوئيس

حساب دیفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي

1204

ليتهلد ،لوئيس.

حساب دیفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي (ج)1

1205

ليتهولد ،لوئيس

حساب دیفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي (جلد اول) قسمت اول

1206

ليتهلد ،لوئيس

حساب دیفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي (جلد اول) قسمت دوم

1207

توماس ،جرج .بي .1914-2006 ،حساب دیفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي(ج)2

1208

ليت هولد ،لویي،

حساب دیفرانسيل و انتگرال وبا هندسه تحليلي (ج)1

1209

ساروي،مسعود1332،

حساب دیفرانسيل وانتگرال توابع تک متغيره

1210

پاریاب ،خليل

حساب ویفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي ،راهنماي ليتهولد (جلد اول) قسمت دوم

1211

محمد حسيني ،سيد مهدي  .1329،حسابداري پيشرفته ()1

1212

کرباسي یزدي  ،حسين

حسابداري پيشرفته یک

1213

کرباسي یزدي  ،حسين

حسابداري پيشرفته یک

1214

بختياري،پرویز1329،

حسابداري دارایي ها

1215

جاللي  ،محمد علي 1353 ،

حسابداري صنعتي

1216

شيم ،جي -1943 ،م

حسابداري مدیریت

1217

قلي زاده  ،محمد حسن

حسابداري مدیریت و هزینه هاي کيفيت

1218

روزبهاني ،شهرام-1351 ،

حسابداري مسئول حقوق و دستمزد ،بر اساس استاندارد مهارت مسئول حقوق و دستمزد کد استاندارد3-2/1/34/39

1219

بختياري ،پرویز1329،

حسابداري و مدیریت مالي براي مدیران

1220

حضرت آیت اهلل العظمي حاج سيد شهاب الدین مرعشي نجفي به روایت اسناد ساواک
مرعشي ،شهاب الدین.1276-1369 -
حضور ایران در جهان اسالم

1221

یارشاطر ،احسان.

1222

طباطبایي موتمني ،منوچهر.1303 ،حقوق اساسي(کليات و رژیم هاي ممهم سياسي)

1223

عرفاني ،محمود.1316 ،

حقوق تجارت به زبان ساده در یک جلد

1224

عرفاني ،محمود.1316 ،

حقوق تحارت بين الملل (جلد)5

1225

شامبياتي ،هوشنگ.1318،

حقوق کيفري اختصاصي(ج  )1جرائم عليه شخص

1226

مرکز الموارد التربوبة بيروت

حکایت هاي خواندني

1227

جوادي آملي1312 ،

حکمت عبادات

1228

هاليدي ،دیوید.1916 ،م.

حل کامل مسائل مباني فيزیک(جلد اول  -مکانيک)

1229

نيکوکار  ،مسعود 1332 ،

حل مسائل ریاضيات پيش دانشگاهي ( فني مهندسي  -علوم پایه )

1230

ساالري فر ،محمدرضا

خانواده در نگرش اسالم و روان شناسي

1231

کسمایي ،علي اکبر

خداباوري در دین و فلسفه

1232

تقدمي ،محمد رضا.1343 ،

خستگي جنسي

1233

آل احمد ،جالل1348-1302 -

خسي در ميقات

1234

مکارم شيرازي ،ناصر

خطوط اصلي اقتصاد اسالم (یه شرقي نه غربي) جلد اول

1235

دليرروي فرد ،رسول.1334،

خالصه مباحث اساسي کارشناسي ارشد مهندسي برق(مدارهاي الکتریکي)

1236

جعفر نژاد قمي ،عين اهلل

خود آموز اکسس

1237

باتمانقليج ،فریدون

خود درماني با آب

1238

استفاني ریز

خودآموز CHaracter studio 3DS MAX

1239

رابيسنون ،دیو

خودآموز روانشناسي  101مطلب کليدي در روانشناسي به زبان ساده

1240

کریميان صيقالني ،علي .1348 ،خودباوري
خودتان را بشناسيد

1241

رز ،باربارا.

1242

المشتمل علي ذکر من فاز بسالم المام(ع)
دارالسالم 1308-،ق.
عراقي ،آیت اهلل شيخ محمود ميثمي1240،

1243

حبيب اللهي ،مسعود.1354 ،

داستان هاي امثال (ریشه ضرب المثل هاي ایراني)

1244

محمودیان،حسين

دانش خانواده

1245

محمودیان،حسين

دانش خانواده

1246

محمودیان،حسين

دانش خانواده

1247

.1368از دیدگاه امام خميني (س)
دانشگاهيان
ایران،و-1279
دانشگاه
خميني ،روح اهلل ،رهبر انقالب اسالمي

1248

الهه مطلق ،مریم.1348 ،

دایرة المعارف طالع بيني

1249

نفر ،مهدي

دترمينان و ماتریس

1250

نيکنام ،غالمحسين؛ .1355

در آئينه خيال ،تحليل سبک شناختي غزليات غالب دهلوي

1251

عابدي ،عين اهلل 1348-

در صدف اندیشه ها

1252

قمي ،عباس.1319-1254 ،

در کربال چه گذشت؟

1253

کریميان صيقالني ،علي .1346 -درآمدي بر تاریخ فلسفه غرب (ج)1
درآمدي به اصول و روش ترجمه

1254

لطفي پور ساعدي ،کاظم

1255

سيلور استاین ،شل .1999-1932 ،درخت بخشنده

1256

مقسمي ،حميد رضا.1349.

درس و کنکور UNIX

1257

مقسمي ،حميد رضا.1349-

درس و کنکور Windows

1258

مقسمي ،حميدرضا.1349 -

درس و کنکور Windows

1259

مقسمي  ،حميدرضا 1349 ،

درس و کنکور پاسکال

1260

مقسمي ،حميدرضا.1349،

درس و کنکور پاسکال

1261

نيکوکار ،مسعود

درس و کنکور ریاضي عمومي ()2

1262

مقسمي ،حميدرضا.1349-

درس و کنکور زبان تخصصي کنکور

1263

غالمي کليشمي  ،باقر 1353

درس و کنکور زبان و ادبيات فارسي

1264

غالمي کليشمي ،باقر.1352 ،

درس و کنکور زبان و ادبيات فارسي کارشناسي ناپيوسته به انضمام آزمونهاي کنکور سراسري سال  80تا سال جاري

1265

مقسمي ،حميد رضا.1349 ،

درس و کنکور سخت افزار کامپيوتر  1و کارگاه (مدار منطقي)

1266

مقسمي ،حميد رضا.1349 ،

درس و کنکور سخت افزار کامپيوتر  1و کارگاه (مدار منطقي)

1267

شادکام انور ،حسن.1354 ،

درس و کنکور ماشين هاي الکتریکي (جلد دوم ) ویژه کارداني به کارشناسي

1268

جاللي  ،محمد علي 1353 ،

درس و کنکور مجموعه سواالت حسابداري ( جلد دوم )

1269

مقسمي ،حميد رضا1349 -

درس و کنکور مدار منطقي (دیجيتال)

1270

فراهاني  ،علي اکبر 1333 ،

درس و کنکور معارف اسالمي

1271

فراهاني ،علي اکبر.1333 ،

درس و کنکور معارف اسالمي ویژه کنکور کارشناسي ناپيوسته کليه رشته ها

1272

مقسمي ،حميدرضا1349،

درس و کنکورWINDOWS

1273

نعمتي ،پروین.1344 ،

درس ،نکته و پرسشهاي چهارگزینه اي ،مهندسي کامپيوتر بر اساس آخرین تغييرات کنکورشامل مفاهيم سيستم عامل

1274

هاشمي مرغزار ،افشين .1354 ،درستکارترین قاتل دنيا

1275

ایواشينکو ،سرگئي

درسنامه تاکتيک ها و ترکيب هاي شطرنج

1276

رهبر ،محمد تقي

درسهاي سياسي از نهج البالغه

1277

ابریزي ،مصطفي.1324 ،

درمان اختالالت دیکته نویسي

1278

تبریزي ،مططفي.1324 ،

درمان اختالالت ریاضي

1279

دایر ،وین

درمان با عرفان :روان شناسي اعجاز و الهام و اشراق و کشف شهود و بينش عرفاني :راهي براي نيل به تحول نفس

1280

جاللي پور ،جمال الدین

دستور زبان انگليسي پایه براي دانشجویان دانشگاهها و مدارس عالي

1281

انوري ،حسن.1312،

دستور زبان فارسي 2

1282

کاظمي ،اصغر.

دسته یک

1283

کویتني ،جاناتان

دشمنان بيشمار ،چهره بي نقاب سياست خارجي آمریکا

1284

درگي ،پرویز1345 ،

دل گفته ها و دل نوشته هاي معلم بازاریابي

1285

برنشتاین ،لئونارد.1990-1918 ،

دنياي زیباي موسيقي

1286

ایوسيفویچ نووسلو ،سرگي

دوره اختصاصي جبر مقدماني

1287

داوسون،جوي

دوستي صميمانه با خدا ،شفاي دلهاي خسته

1288

دایر ،وین

ده راز موفقيت و آرامش دروني

1289

آرپ ،دیوید

ده قرار مهم براي زندگي مشترک

1290

امينيان ،ک.

دیدگاههاي امام علي عليه السالم با ترجمه منظوم فارسي

1291

فرخزاد ،فروغ.1345-1313 ،

دیوان کامل اشعار فروغ فرخزاد

1292

نامي ،محمد رضا

ذخيره و بازیابي اطالعات

1293

نامي،محمد رضا

ذخيره و بازیابي اطالعات

1294

ذخيره و بازیابي اطالعات
روحاني رانکوهي  ،محمد تقي 1326 ،

1295

قرائتي ،محسن

راز نماز (براي جوانان)

1296

سبحاني ،جعفر

راه خدا شناسي

1297

باترا ،پرمود

راهکارهاي ساده براي تربيت پسران موفق

1298

احمدي صومعه ،کریم.1350 ،

راهنما و بانک سواالت امتحاني تحقيق در عمليات ()1

1299

جوکار ،علي اکبر.1340 ،

راهنما و بانک سواالت امتحاني حسابداري صنعتي ()1

1300

خضریان  ،موسي 1329 ،

راهنما و حل کامل مسائل حساب دیفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي

1301

لطفي ،طاهر.1354 ،

راهنما و حل و تشریح مسائل آمار مقدماتي

1302

طاهري ،ابوالقاسم.1342 ،

راهنماي آموزش و پژوهش در نهج البالغه

1303

گروه تحقيقات

راهنماي استاندارد حفاظت تنفسي

1304

توحيدي ،فرهاد.1343 ،

راهنماي انگليسي براي دانشجویان کامپيوتر

1305

پارادیس،جرارد.1942 ،

راهنماي تشربحي تبدیل استانداردهاي سري  ISO 9000:2000به .ISO 9000:2000

1306

جامع  HTMLو Dynamic HTML
Dynamic
راهنماي جامع  HTMLو HTMLراهنماي

1307

پورشمس ،محمد رضا.1358،

راهنماي جامع استقرار استانداردهاي  ISP 9000-2000الزامات براي سيستم مدیریت کيفيت

1308

یانگ ،مارگارت لوین

راهنماي جامع اینترنت

1309

مطلق ،اکبر.1339 ،

راهنماي جامع برگزیده متون ادب فارسي

1310

محمدي ،الهام.1356 ،

راهنماي جامع برگزیده متون ادب فارسي

1311

مولر  ،جان  - 1985 ،م

راهنماي جامع پيترنورتن براي استفاده از XP

1312

پرس ،باري.1950 -

راهنماي جامع سخت افزار ،مونتاژ و ارتقاء کامپيوترهاي شخصي

1313

هالورسون  ،مایکل -1962م

راهنماي جامع ویژوال بيسيک 2010

1314

سجادي نائيني ،سيد مهدي

راهنماي جدید شهر اصفهان

1315

نيکوکار ،مسعود.1333 -

راهنماي حل آ»ار و کاربرد آ« در مدیریت()1

1316

نيکوکار ،مسعود.1333 -

راهنماي حل آمار و کاربرد آن در مدیریت ()2

1317

نيکوکار،مسعود1332،

راهنماي حل ریاضيات پایه

1318

خرمي راد  ،نادر

راهنماي خرید و کار با دوربين هاي دیجيتال

1319

راهنماي ریدینگ انگليش براي دانشجویان دانشگاه

1320

سعادت ،سعيد.1332-

راهنماي سریع ( MS-DOSنسخه هاي  1تا )6/22

1321

گاینز ،جيمز

راهنماي فيزیک دانشگاهي ( جلد اول :مکانيک)

1322

کرکي ،حسن

راهنماي کامل انگليسي تخصصي براي دانشجویان کامپيوتر

1323

خسروي ،ایوب

راهنماي کامل حسابداري صنعتي ()1

1324

اسدي ،زهرا

راهنماي کامل کتاب انگليسي براي دانشجویان فني و مهندسي

1325

بير،فردیناندپير1915،م.

راهنماي مکانيک برداري براي مهندسان

1326

شاهمير  ،وحيد 1353 ،

راهنماي نرم افزار () E20-II

1327

پوراميني ،ا 1360 ،

راههاي کسب آرامش در خانواده

1328

خليق،غالمرضا

رایانه کار درجه  ICDL 2نگارش XP

1329

خليق  ،غالمرضا 1374،

رایانه کار صفحه گسترده

1330

خيام ،عمر بن ابراهيم 517 -؟ ق.رباعيات خيام و دو بيتي هاي بابا طاهر

1331

مرزبند ،عباس.1349 ،

ربان و ادبيات فارسي عمومي

1332

احمدي ،محسن.1355 ،

رژیم هاي غذایي ،بيماریهاي معده (اثني عشر)

 1333امام خميني

رساله آموزشي منتخبي از فتاواي حضرت امام خميني (قدس سره )

 1334اراکي ،شيخ محمد علي

رساله توضيح المسائل

 1335حضرت امام خميني

رساله توضيح المسائل حضرت آیت العظمي امام خميني با حواشي حضرت آیت اهلل سيد عبد الکریم موسوي اردبيلي

 1336حسيني ،سيد مجتبي

رساله دانشجویي مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام

 1337زمرشيدي ،حسين.1318 ،

رسم فني و نقشه کشي جامع عمران

 1338روندال .ژان .آ.

رشد گفتار در کودک تریزوميک ( 21راهنماي عملي کمک و مداخله تربيتي)

1339

برتون ،ماشااهلل

رشد ،تربيت و اموزش کودک

1340

فالحي ،کيومرث.1329 ،

رفتار شناسي ایرانيان

1341

احمدي ،محمد رضا1342 -

روابط پسر و دختر

1342

هيات مولفان

روان شناسي عمومي

 1343گنجي ،حمزه.1321 ،

روان شناسي کار

 1344بليایف .ب .و

روانشناسي آموزش زبان خارجي

 1345شاليت ،بن.

روانشناسي رزم و درگيري

 1346پارسا ،محمد.1304 ،

روانشناسي رشد کودک و نوجوان

 1347گروه نویسندگان

روانشناسي زن ذليالن ،چشم دل را بگشایيم

 1348مقيمي ،محمد.1350،

روانشناسي سازماني

1349

گنجي ،حمزه

روانشناسي عمومي

1350

شيرازي ،سيد محمد 1305،1380-روزه و ماه خدا

1351

قاسم نژاد درویشي ،محمود

روژه بررسي مقایسه اي مدیریت روستایي در شهرستان صومعه سرا ()1340-1348

1352

دالور ،علي

روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي

 1353خاکي ،غالمرضا.1342 ،

روش تحقيق در مدیریت

 1354اتکينز ،رابرت .سي

روش معجزه آساي دکتر اتکينز :رژیم الغري  14روزه

 1355خالقي ،کریم

روش نوین یا دستور زبان انگليسي

1356

علي اکبر زاده ،مهدي.1344،

روش هاي علمي تحقيق در هنر

 1357شریعتي ،علي

روشنفکر و مسئوليتهاي او در جامعه

 1358نادري،عزت اهلل.1324 ،

روشهاي تحقيق در علوم انساني با تاکيد بر علوم تربيتي

1359

نادري ،عزت اهلل.1324 ،

روشهاي تحقيق در علوم انساني با تاکيد علوم تربيتي

1360

نادري ،عزت اهلل.1324 ،

روشهاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني (با تاکيد بر علوم تربيتي)

1361

شهریاري ،پرویز.1391-1305،

روشهاي جبر (ج)1

1362

شهریاري ،پرویز

روشهاي جبر (ج)2

 1363شهریاري ،پرویز .1305-1391،

روشهاي مثلثات

 1364فراهي ،محمد هادي

روشهاي محاسبات عددي

1365

مستور ،مصطفي.1343 ،

روي ماه خداوند را ببوس

1366

آریا فر ،ایرج

ریاضي عمومي

 1367آقاسي ،مسعود

ریاضي عمومي ()1

 1368اعظمي ،شاهرود.

ریاضي عمومي (رشته مدیریت)

1369

نيکوکار ،مسعود.1332 ،

ریاضي عمومي()1

1370

صادقي بي غم ،بهرام.1347 ،

ریاضي عمومي :قابل استفاده براي دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالي

1371

نيکوکار،مسعود1333،

ریاضي عمومي1

1372

کرایه چيان ،محمد علي.1341-

ریاضي مقدماتي ویژه دانشجویان مراکز فني ،علمي کاربردي و آزاد اسالمي

 1373قاسمي ،قربان.1354 ،

ریاضي و کاربرد آن در مدیریت

 1374ليتهولد ،لوئيس

ریاضياب پيش دانشگاهي

 1375نامي،حسين

ریاضيات

 1376رنجبران،هادي1347،

ریاضيات

ریاضيات 1
 1377مسلمي  ،کوپایي  ،محمد حسين1351،
ریاضيات -1ریاضيات پایه
 1378مسلمي کوپائي،محمد حسين1351،
1379

فرخو ،ليدا.1329 -

ریاضيات  2براي رشته هاي علوم انساني (جلد سوم)

1380

فرخو ،ليدا.1329 ،

ریاضيات پایه (رشته حسابداري ،مدیریت و علوم اجتماعي)

1381

وحيدي ،جواد 1348/

ریاضيات پيش دانشگاهي

1382

دباغيان ،عبدالهادي

ریاضيات پيش دانشگاهي فني مهندسي و علوم پایه

 1383غيور مرزي  ،حسن 1354 ،

ریاضيات پيش دانشگاهي ویژه مدارس عالي کشور

 1384کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات دعمومي دو

 1385حدادي ،مریم.1356-،

ریاضيات عمومي

 1386کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات عمومي

 1387کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات عمومي

 1388کامکار پارسي ،مصطفي

ریاضيات عمومي جبر و آناليز

1389

کرایه چيان ،معمد علي.1341 ،

ریاضيات عمومي دو

1390

کرایه چيان ،محمد علي.1341 ،

ریاضيات عمومي دو

1391

کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات عمومي دو

1392

کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات عمومي دو

1393

کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات عمومي دو

1394

کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات عمومي دو

1395

کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات عمومي دو

1396

کرایه چيانفمحمدعلي1341،

ریاضيات عمومي دو

1397

کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات عمومي دو

1398

کرایه چيان ،محمدعلي1341،

ریاضيات عمومي دو

1399

کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات عمومي دو

1400

کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات عمومي دو

1401

کرایه چيان ،محمد علي1341 ،

ریاضيات عمومي ویژه مراکز فني ،علمي و کاربردي و آزاد اسالمي

1402

کرایه چيان  ،محمد علي

ریاضيات عمومي یک

1403

کرایه چيان،محمد علي1341،

ریاضيات عمومي یک

1404

کرایه چيان ،محمد علي.1341 ،

ریاضيات عمومي یک

1405

کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات عمومي یک

1406

کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات عمومي یک

1407

کرایه چيان،محمدعلي 1341،

ریاضيات عمومي یک

1408

کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات عمومي یک

1409

کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات عمومي یک

1410

کرایه چيان ،محمد علي.1341 ،

ریاضيات عمومي یک ویژه دانشجویان مراکز فني ،علمي کاربردي و آزاد اسالمي

1411

کرایه چيان ،محمد علي.1341 ،

ریاضيات عمومي یک ویژه دانشجویان مراکز فني ،علمي کاربردي و آزاد اسالمي

1412

وحيدي ،جواد.1348-

ریاضيات کاربردي

1413

فرجام ،محمد

ریاضيات کاربردي

1414

کرایه چيان  ،محمد علي  1341 ،ریاضيات مقدماتي

1415

کرایه چيان  ،محمد علي  1341 ،ریاضيات مقدماتي

1416

کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات مقدماتي

1417

کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات مقدماتي

1418

کرایه چيانفمحمدعلي1341،

ریاضيات مقدماتي

1419

کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات مقدماتي

1420

کرایه چيان محمدعلي1341،

ریاضيات مقدماتي

1421

کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات مقدماتي

1422

کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات مقدماتي

1423

کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات مقدماتي

1424

کرایه چيان،محمدعلي1341،

ریاضيات مقدماتي

1425

کرایه چيان ،محمد علي .1341 -ریاضيات مقدماتي ویژه دانشجویان مراکز فني ،علمي کاربردي و آزاد اسالمي

1426

قاسمي،قربان1354،

ریاضيات و کاربرد آن در مدیریت

1427

قاسمي،قربان1354،

ریاضيات و کاربرد آن در مدیریت

1428

قاسمي،قربان1354،

ریاضيات و کاربرد آن در مدیریت

1429

شهریاري ،محمد رضا.1342 ،

ریاضيات و کاربرد آن در مدیریت ویژه رشته هاي مدیریت -حسابداري -اقتصاد شامل دروس +تست +نکته +نمونه سوا

1430

بري ،باري

ریز پردازنده Z80؛ سخت افزار؛ نرم افزار؛ برنامه ریزي و ارتباط دهي

1431

بري ،باري بي

ریزپردازنده  Z80سخت افزار ،نرم افزار ،برنامه ریزي و ارتباط دهي

1432

بري ،باري بي

ریزپردازندهZ80سخت افزار ،نرم افزار ،برنامه ریزي و اتباط دهي

 1433عليمحمدي ،محمود

زبان انگليسي عمومي

 1434اميري  ،مهرداد 1350،

زبان انگليسي عمومي  ،ویژه آزمون کارشناسي ارشد و تافل دکتري

 1435کاظم ارگي ،بابک

زبان تخصصي رشته کامپيوتر

 1436کاظم ارگي ،بابک

زبان تخصصي رشته کامپيوتر کارداني به کارشناسي

 1437مقسمي ،حميد رضا.1349 ،

زبان تخصصي کامپيوتر

 1438ونوس ،داور

زبان تخصصي مدیریت ()5

1439

ونوس ،داور.1326 ،

زبان تخصصي مدیریت بازرگاني بازاریابي ،مروري جامع بر اصول ،مفاهيم و روشهاي بازاریابي به مهران  285تست

1440

رستمي قراگزلو ،بابک.

زبان تخصصي مهندسي عمران

1441

ارژنگ ،غالمرضا

زبان و ادب فارسي

1442

احمدي گيوي ،حسن

زبان و ادبيات فارسي

 1443غالمي کليشمي ،باقر.1352 ،

زبان و ادبيات فارسي (ج)1

 1444غالمي کليشمي ،باقر.1352 ،

زبان و ادبيات فارسي (ج )2ویژه دانشگاه آزاد

 1445غالمي کليشمي ،باقر.1353،

زبان و ادبيات فارسي جلد دوم ویژه دانشگاه آزاد

 1446مرزبند ،عباس.1349 ،

زبان و ادبيات فارسي عمومي

 1447غالمي کليشمي ،باقر

زبان و ادبيات فارسي کارشناسي ناپيوسته (ج)1

 1448غالمي کليشمي ،باقر

زبان و ادبيات فارسي کارشناسي ناپيوسته (جلد اول )

1449

غالمي کليشمي ،باقر.1352،

زبان و ادبيات فارسي کارشناسي ناپيوسته سراسري ،آزاد ،علمي کاربردي ،شرح مشکالت ،نکته و تست ،جلد 2

1450

غالمي کليشمي ،باقر.1352 ،

زبان و ادبيات فارسي کارشناسي ناپيوسته شرح مشکالت ،نکته ،و تست (برگزیده متون ادبيات) تاریخ ادبيات(ج)2

1451

محمدي زاده ،یوسف 1330،

زبان و مفاهيم بيمه انگليسي ،فارسي ویژه دانشجویان دوره هاي کارداني و کارشناسي رشته مدیریت بيمه

1452

احمدي گيوي ،حسن ،و دیگران

زبان و نگارش فارسي

 1453احمدي گيوي ،حسن و دیگران

زبان و نگارش فارسي

 1454احمدي گيوي ،حسن ،و دیگران

زبان و نگارش فارسي

1455

احمدي گيوي ،حسن

زبان و نگارش فارسي

1456

گيوي ،حسن و دیگران.

زبان و نگارش فارسي

 1457گيوي ،حسن و دیگران

زبان و نگارش فارسي

 1458گيوي ،حسن،

زبان و نگارش فارسي

1459

خامنه اي ،علي1318 ،

1460

1318ج)1.
زالل نور(
خامنه اي ،علي ،رهبر جمهوري اسالمي،

1461

زمينه جامعه شناسي
آگ برن .ویليام فيلدینگ.1886 ،م.

1462

جوادي آملي ،عبداهلل1312 ،

زالل نور()2

زن در آیينه جالل و جمال

 1463شریعتي ،علي

زن فاطمه فاطمه است

 1464خرازي ،آیت اهلل سيد محسن

زندگاني چهارده معصوم (ع)
زندگاني حضرت محمد (ص)

1465

رسولي محالتي ،سيد هاشم

1466

زندگي پس از مرگ منازل اآلخره به ضميميه زندگي نامه مولف
قمي ،حاج شيخ عباس1319-1354 ،

 1467مطهري ،مرتضي 1298-1358

زندگي جاوید یا حيات اخروي (ج)6

 1468غالمي کفترودي ،قاسم

زیارتگاههاي گيالن

1469

کاظم ارگي ،بابک.1345 ،

ساختمان داده ها

1470

لي فور ،رابرت

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

1471

معدنچيان  ،ابراهيم 1334 ،

سازمان و فعاليت هاي ضد فساد اداري هنگ کنگ  ،مالزي و سنگاپور

1472

اقتداري ،عليمحمد.1310،

سازمان و مدیریت :سيستم و رفتار سازماني

 1473اسکات ،ریچارد

سازمانها سيستم هاي حقوقي ،حقيقي و باز (ج)2

 1474ابراهيمي نژاد ،مهدي.1332 ،

سازمانهاي مالي و پولي بين المللي

 1475بهرام نژاد ،صادق

سازه هاي فلزي و بتني

 1476کياني ،هفت لنگ ،کيانوش.1335 ،ستاره شمال
 1477پندي ،کيوان1353-

سرزمين و مردم فومنات

 1478وایات،آلن

سرو سامان دادن به ویندوز ویستا براي نابغه ها

1479

سهيلي ،مهدي

سرود خدا

1480

اللهوردیخاني ،علي

سفر به کعبه جانان (ج)1

1481

اللهوردیخاني ،علي.1301 ،

سفر به کعبه جانان (ج)3

1482

جویني ،حبيب اهلل.1345 ،

سفير اميد اولين گام در فضا

 1483شریعتي ،علي

سلمان پاک

 1484بيدج ،موسي

سمفوني پنجم جنوب

سمک عيار
 1485االرجاني ،فرامرز بن خداداد  ،قرن  6ق.
 1486مهدوي ،عبدالمحمد.1347 ،

سنجش کيفيت و اثر بخشي سيستم هاي اطالعات سازماني

 1487گلوک ،ویليام

سياست بازرگاني و مدیریت استراتژیک

 1488مطهري ،مرتضي .1358-1298 ،سيري در زندگاني استاد مطهري
1489

مطهري ،مرتضي1298،1358-

سيري در سيره ائمه اطهار (ع)

1490

مطهري ،مرتضي

سيري در سيره نبوي

1491

مطهري ،مرتضي 1298،1358 -سيري در نهج البالغه

1492

سالمي اسکویي ،مهرداد

سيستم عامل

1493

سالمي،مهرداد

سيستم عامل

1494

سالمي اسکویي،مهرداد

سيستم عامل

1495

سالمي ،مهرداد

سيستم عامل

1496

سالمي،مهرداد

سيستم عامل

1497

صرافي زاده،اصغر1330،

سيستم هاي اطالعات مدیریت

1498

همت فر ،محمود.1350 ،

سيستم هاي اطالعاتي حسابداري

1499

همت فر ،محمود.1350 ،

سيستم هاي اطالعاتي حسابداري

1500

همت فر ،محمود.1350 ،

سيستم هاي اطالعاتي حسابداري

1501

همت فر ،محمود.1350 ،

سيستم هاي اطالعاتي حسابداري

1502

اطالعاتي مدیریت
LAUDONtKENNETH
سيستم هاي
الودن ،کنت -1944 ،مC.

1503

مانيان  ،امير

سيستم هاي اطالعاتي مدیریت

1504

قليزاده ،محمد حسن.1349،

سيستمهاي خرید ،انبارداري و توزیع (مدیر تدارکات)

1505

قليزاده ،محمد حسن.1349 ،

سيستمهاي خرید ،انبارداري و توزیع (مدیریت تدارکات)

1506

االئمه صدیقه کبري حضرت فاطمه زهرا (ع)
اسالمي
زندگاني ام
دانشگاه آزاد
مرکز فعاليت ها و پژوهش هاي شرح

1507

حقوقي ،محمد.1316 ،

شعر زمان ما()1

1508

هي ،لوئيز

شفاي زندگي

1509

دشتي ،محمد

شناخت دوران جواني از دیدگاه نهج البالغه

1510

شيمي تجزیه مهندسي
علي اصغر انصافي ،حسن رحيمي منصور
شيمي عمومي ()1

1511

مورتيمر ،چارلز

1512

عمومي براي رشته هاي مهندسي
شيميو ...
پارسافر ،غالمعباس،جاللي هروي ،مهدي

1513

غالمحسين پارسافر  ....و دیگران شيمي عمومي براي رشته هاي مهندسي

1514

غالمعباس پارسافر ...،و دیگران .شيمي عمومي براي رشته هاي مهندسي

1515

بنازاده ،رجا

شيمي عمومي ،مجموعه توليدات گياهي کارداني به کارشناسي

1516

مليحي ،فرزاد

شيمي معدني شامل شرح ،نکته  ،تست (کارشناسي ارشد)

1517

حيدري نژاد،محمدرضا

شيوه ارائه نوشتاري و گفتاري

1518

موالنا ،حاج سيد علي

صحت ،سعادت مشتمل بر بعضي از اخبار واحادیث وارده ،در موضوع صحت و سعادت انسان.

1519

شيخ صدوق

صفات الشيعه

طراحي الگوریتم ها

1520

نيپوليتان  ،ریچارد

1521

رستمي ،علي -پورحسين ،عليرضا طراحي مدارها و سيستمهاي الکترونيکي (سنسورهاي مجتمع هاي صنعتي -مدارات راه اندازه)

1522

نوري ،شکوفه 1349 ،

طرحهاي جادویي photo shop 5.0

1523

جعفري ،محمد تقي

طرحهایي در انقالب فرهنگي

1524

قرائتي ،محسن1324-

عدالت اجتماعي

1525

قرائتي ،محسن 1324

عدل

1526

قائم پناه ،یداهلل.1344 ،

عرفان در شاهنامه

1527

بيل ،تيموتي.1939 ،م.

عصر فئوداليسم

1528

بوئن ،جان.1924 ،

عصرانه لعنتي ،بي سرپناه

1529

کریميان صيقالني ،علي .1348 ،علم اخالق

1530

گيج  ،رندي

علم بازاریابي شبکه اي

1531

عزیزي ،عباس

علي از زبان استاد شهيد مطهري(ره)

1532

شریعتي ،علي1312،1356-

علي ،حقيقتي بر گونه اساطير

 1533مهدوي ،علي

عمران -سازه هاي فلزي

 1534ساالري ،مهدي

عمران -معماري نقشه برداري

 1535مهدوي ،علي

عمران مکانيک خاک

نعماني ،بررسي روایات غيبت حضرت صاحب االمر (عج)
جعفر
عيبت
 1536کاتب نعماني ،محمد بن ابراهيم بن
 1537استيل ،دانيل.1948 ،م.

غریبه

 1538محمدي متکازیني ،سيد حسين عليفارسي عمومي
1539

نوشهر و چالوس
عمومي
فارسي واحد
گروه زبان و ادبيات دانشگاه آزاد اسالمي

1540

باقري خليلي ،علي اکبر.1347 ،

فارسي عمومي

1541

باقري خليلي ،علي اکبر.1347 ،

فارسي عمومي

1542

باقري خليلي ،علي اکبر.1347 ،

فارسي عمومي

 1543فتوحي .محمود.1343 .

فارسي عمومي

 1544موسوي ،سيد یحيي.1350 ،

فارسي عمومي

1545

فتوحي ،محمود.1343 ،

فارسي عمومي

1546

گروه مولفان دانشگاه پيام نور

فارسي عمومي (کليه رشته ها غير از زبان و ادبيات فارسي )

 1547فتوحي ،محمود.1343 ،

فارسي عمومي  :درسنامه دانشگاهي

 1548دهقاني ،محمد.1344 ،

فارسي عمومي براي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

1549

دولفقاري ،ام البنين.1354 ،

فارسي عمومي دانشگاه

1550

فتوحي ،محمود.1343 ،

فارسي عمومي :درسنامه دانشگاهي

1551

فتوحي ،محمود.1343 ،

فارسي عمومي ،درسنامه دانشگاهي

1552

للحافظ احمد لن محمد الصدیق فتح الملک العلي

 1553بيدج ،مصطفي.

فراتر از ميراث خون

 1554بيدج ،موسي.

فراتر از ميراث خون

1555

علي بن ابي طالب(ع)

فرمان هاي امام اميرالمومنين به مدیران ارشد

1556

فرامرزي ،محمد تقي

فرهنگ اصطالحات انگليسي  -فارسي

 1557بشيرنژاد ،حسن.1350 ،

فرهنگ اصطالحات رایج

 1558بشيرنژاد ،حسن.1350 ،

فرهنگ اصطالحات رایج انگليسي فارسي

1559

طباطبائي ،محمد علي

فرهنگ اصطالحات مدیریت

1560

فقهي فرهمند  ،ناصر 1341 ،

فرهنگ تخصصي مدیران

1561

شميسا ،سيروس.1328 ،

فرهنگ تلميحات (اشارات اساطيري ،داستاني ،تاریخي ،مذهبي در ادبيات فارسي)

1562

سازمان جغرافيایي نيروهاي مسلحفرهنگ جغرافياي کوههاي کشور (آذربایجان شرقي ،آذربایجان غربي ،اردبيل ،گيالن ،کردستان ،زنجان و همدان)

1563

رودهاي کشور حوضه آبریز ایران مرکزي (ج)3
جغرافيایي
جغرافيایي
فرهنگکل
سازمان جغرافيایي نيروهاي مسلح اداره

1564

سازمان جغرافيایي نيروهاي مسلحفرهنگ جغرافيایي رودهاي کشور حوضه آبریز خليج فارس و دریاي عمان (ج)4

1565

سازمان جغرافيایي نيروهاي مسلحفرهنگ جغرافيایي رودهاي کشور حوضه آبریز دریاچه اروميه (ج)1

1566

سازمان جغرافيایي نيروهاي مسلحفرهنگ جغرافيایي رودهاي کشور حوضه آبریز شرق ایران و قره قوم (ج)5

 1567سازمان جغرافيایي نيروهاي مسلحفرهنگ جغرافيایي کوههاي کشور (ج)2
 1568سازمان جغرافيایي نيروهاي مسلحفرهنگ جغرافيایي کوههاي کشور استانهاي سيستان و بلوچستان ،کرمان ،یزد ،فارس ،هرمزگان و بوشهر (ج)3
1569

معين ،محمد.1350-1291،

فرهنگ فارسي

1570

عميد ،حسن.1358 ،

فرهنگ فارسي عميد

1571

ميرکمالي،محمد1325،

فرهنگ مدیریت آموزشي

1572

شکري پينوندي ،حسن.1349 ،

فرهنگ نام ها

 1573والیتي ،علي اکبر 1324 -

فرهنگ و تمدن اسالمي

 1574شاه حسيني ،ناصرالدین  1303 -فرهنگ و تمدن ایران از آغاز تا دوره پهلوي
 1575فراهاني ،علي اکبر
1576

حکيمي ،محمد رضا.1314 ،

فرهنگ و معارف اسالمي
فریاد روزها

 1577کاوسي،شراره

فقر توزیع درآمد و رفتار مصرفي خانوارهاي استان گيالن80-1370

 1578عميد زنجاني ،عباسعلي

فقه سياسي (ج)1

1579

مطهري،مرتضي  1358-1298 -فلسفه اخالق

1580

ميني ،پيرو و

فلسفه و اقتصاد مبادي و سير تحول نظریه اقتصادي

1581

روحي مقدم ،مهرداد1352 -

فلش ریدینگ فور یونيورسيتي استيودنتس

1582

روحي مقدم ،مهرداد1352 ،

فلش ریدینگ فور یونيورسيتي استيودنتس

 1583رسنيک ،رابرت.1923 ،

فيزیک (ج)1

 1584رسنيک ،رابرت.1923 ،

فيزیک (ج)1

 1585مداح ساداتيه ،رضا.1341 ،

فيزیک ( 1مکانيک و حرارت )

1586

بيوکي ،فردریک.1923 ،

فيزیک براي رشته هاي فني

 1587شریعتي ،علي

قاسطين ،مارقين ،ناکثين

 1588ایران ،قوانين و احکام

قانون و مقررات مناطق آزاد تجاري -صنعتي

1589

ابراهيمي ،جعفر.1330 ،

قصه هاي شيرین مثنوي (ج)2

1590

جانگ شو

قصه هاي قبل از خواب براي بجه ها «زمستان»

1591

رابرت،بویل اشتاد

قطعات و مدارات الکترونيک ()1

1592

جهاني ،ولي.

قلعه هاي گيالن

1593

صفري نژاد ،حسين.1355 ،

قند پارسي (زبان و ادبيات فارسي -آیي نگارش) ویژه دانشجویان دوره کارداني و کارشناسي موسسات آموزش عالي

1594

صفري نژاد ،حسين.1355 ،

قند پارسي(زبان و ادبيات فارسي -آیين نگارش) ویژه دانشجویان دوره کارداني و کارشناسي موسسات آموزش عالي

1595

یزدي ،مهریزي ،محمود.1333-

قوانين و مقررات جهانگردي و هتلداري

1596

مطهري ،مرتضي .1358-1298 ،قيام و انقالب مهدي (ع) از دیدگاه فلسفه تاریخ

1597

ارکوارت-براون ،سوزان

کارآفرین تصادفي

1598

احمد پور داریاني ،محمود.

کارآفریني

1599

کاربرد تئوریها در فرایند پرستاري
اسماعيل پور بند بني ،محمد.1343 ،

1600

قندهاري ،احمد.1319 ،

کاربرد مشتق ،درس و  250تست با حل تشریحي

1601

جعفرنژادقمي،عين اله1339،

کارگاه کامپيوتر

1602

زربخش ،نوید

کامپيوتر مدار منطقي

1603

جبار زاده ،سيد مجتبي

کاملترین پرسشهاي چهارگزینه اي دروساختصاصي رشته حقوق

1604

مقبل ،منصوره.1360 ،

کاملترین حل مسائل حسابداري پيشرفته()1

1605

پل .کننير ،کالين .ا .گري.

کتاب آموزشي SPSS 10

1606

هرینگتن ،دیوید،

کتاب آموزشي اتوکد پيشرفته 2002

1607

خزائي،هوشيار1351،

کتاب جامع عمران کارداني به کارشناسي

1608

سيلورستاین ،شل 1932-1999 ،کسي یک کرگدن ارزون نمي خواد؟

1609

مدني ،جالل الدین.1316 ،

کليات حقوق اساسي (حقوق اساسي یک)

1610

دادبه ،اصغر.

کليات فلسفه

1611

مجيد فر ،فرزان و .......

کليد طالیي اینترنت

1612

بریل ،مارلين تارگ

کليدهاي تربيت کودک مبتال به سندرم دان

1613

گوردون ،مایکل لوئيس.

کمک به رشد گفتار و زبان کودکان کم توان ذهني

1614

مونتگومري ،داگالس سي.

کنترل کيفيت آماري

1615

کرباسيان ،مهدي.1352 ،

کنترل کيفيت آماري با نرم افزار MINTAB FOR WINDOWS REL 9.2

1616

جواد عليزاده

کنترل کيفيت آماري بوسيله {MINITAB {RELEASE 14.2

1617

اولد کورن ،راجر.

کنترل و کاربرد اصول و مدیریت بازرگاني

1618

متين ،افشين

کنفدارسيون تاریخ جنبش دانشجویان ایراني در خارج از کشور .1332-57

1619

متين ،افشين.1333 ،

کنفدراسيون تاریخ جنبش دانشجویان ایراني در خارج از کشور .1332-57

1620

متين ،افشين.1333 ،

کنفدراسيون ،تاریخ جنبش دانشجویان ایراني در خارج از کشور .1332-57

1621

عشقي ،عليرضا و . ...

کنکور جامع ریاضي :کارداني به کارشناسي ناپيوسته مطابق با سرفصلهاي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري

1622

صادقيان ،نادر.1346،

کنکور جامع کارداني به کارشناسي دروس عمومي کليه رشته ها  1376-1384سراسري و آزاد

1623

فرامرزي ،محمد تقي.1349.

کنکور جامع کامپيوتر (کارداني به کارشناسي )

1624

فرامرزي ،محمد تقي 1349،

کنکور جامع مهندسي کامپيوتر

1625

مقسمي ،حميد رضا.1349 ،

کنکور زبان تخصص کامپيوتر

1626

مشتاق ،سهراب.1360 ،

کنکور کارداني به کارشناسي دوره دوازده ساله مهندسي برق 1375-1386

1627

پرنا ،مهدي.1354 ،

کنکور کارداني به کارشناسي سازه هاي فلزي

1628

اخوان حجازي ،حامد.1359 ،

کنکور کارداني پيوسته به کارشناسي کتاب جامع کنکور مهندسي عمران (ساختمان )

1629

صداقت ،احمد.

کنکور کارشناسي ارشد تئوري هاي مدیریت

1630

خدا کرمي ،بهزاد.1356 ،

کنکور کارشناسي ارشد ریاضي  1و 2

1631

یگانه،محمد1354،

کنکور معماري

1632

خليليان،مجيد1352،

کنکورجامع مهندسي کامپيوتر کارداني به کارشناسي

 1633گادریج ،تریسي.

کودک شما از  6تا  12ماهگي :تغيير پذیري ،تحریک /...

 1634خانيان ،جمشيد.1340 ،

کودکي هاي زمين داستان2/

1635

لمب ،هارولد 1962-1892،م.

کوروش کبير

1636

کاجي ،حسين.1350 ،

کيستي ما

 1637بولک ،برنار

کيفر شناسي

 1638پيچ ،کریستين آنون

گام به گام دریم ویور MX

1639

ابرسول ،ماري لو

گامهاي پيشرفتبراي کودکان دیرآموز

1640

کولي ،پيتر

گرافيک کامپيوتري

1641

آدینه زاده ،غالمرضا

گرامر انگليسي مخصوص سال اول راهنمایي شامل کليه نکات گرامري بر اساس مواد درسي کالس

1642

آدینه زاده ،رضا

گرامر انگليسي مخصوص سال دوم راهنمایي شامل کليه نکات گرامري بر اساس مواد درسي کالس

 1643آدینه زاده ،رضا

گرامر انگليسي مخصوص سال سوم راهنمایي شامل کليه نکات گرامري و نمونه سواالت امتحانات نهایي

 1644مدیري ،احمد حسين

گرامر و تمرین زبان انگليسي مخصوص دبيرستان ،کنکور ،اعزام ،دانشگاه و کليه عالقمندان زبان انگليسي

1645

ساسان گهر،پرویز1319،

گزارش عملکرد نظام بانکي کشور در سال 1383

1646

جویني ،عطاملک.623-681

گزیده جهانگشاي جویني

 1647استریکلند ،ریتا

گفتگو با خدا

1648

گنجينه ي تالش

1649

جعفر نژاد قمي  ،عين اله  1339 ،گواهي نامه بين المللي کاربري کامپيوتر ()ICDL

1650

فرهادي ،علي.1353 ،

گونه ها و نمونه ها در ادبيات پارسي (فارسي عمومي)

1651

کشوردوست ،عليرضا 1327-

گيالنشهرها

1652

معلوف ،امين.1949 ،م.

لئوي آفریقایي

1653

اميري  ،مهرداد

لغات و درک مطلب

1654

پژمانفر،رضا

ماشين هاي الکتریکي

1655

لساني ،حميد -صادقي راد ،،محمد ماشينهاي الکتریکي

1656

مهندس ،ابوطالب.1309-

ماليه عمومي

1657

پژویان ،جمشيد.1324 ،

ماليه عمومي و تهيين خط مشي دولتها (رشته مدیریت و حسابداري)

1658

کنت،گالبرایت

ماهيت فقرعمومي

1659

همتي  ،حسن1321

مباحث جاري در حسابداري

1660

همتي  ،حسن 1321

مباحث جاري در حسابداري

1661

الواني ،سيد مهدي

مباحث وي|ه مدیریت دولتي

1662

محمدي ،ابوالحسن

مباني استنباط حقوق اسالمي یا اصول فقه

1663

والدز ،استفن

مباني بازارهاي مالي جهاني

1664

روزبهان ،محمود.1330-

مباني توسعه اقتصادي

1665

نيک گهر ،عبدالحسين.1316 ،

مباني جامعه شناسي

1666

نيک گهر ،عبدالحسين.1316 ،

مباني جامعه شناسي و معرفي تحقيقات کالسيک جامعه شناختي

1667

عباسي الهيجي،بيژن

مباني حقوق اساسي

1668

مقيمي ،سيد محمد.1350 ،

مباني سازمان و مدیریت

1669

رضائيان،علي.1323،

مباني سازمان و مدیریت

1670

فيضي ،طاهره.

مباني سازمان و مدیریت (کليه رشته هاي مدیریت ،حسابداري و اقتصاد)

1671

کرنيگان .براین دبليو

مباني سبک در برنامه نویسي کامپيوتر

1672

محتشم دولتشاهي  ،طهماسب

مباني علم اقتصاد

 1673محتشم دولتشاهي،طهماسب

مباني علم اقتصاد اقتصاد خرد -اقتصاد کالن

 1674هاليدي ،دیوید.1916 ،

مباني فيزیک (جلد ) 1

1675

مقسمي ،حميد رضا.1349 ،

مباني کامپيوترت و بيسيک

1676

عبدالحميدي ،مسعود.1353 ،

مباني مخابرات و رادیو

 1677رابينز ،استيفن پي.1943 ،

مباني مدیریت

 1678جهاندیده ،حسن

مباني ميکرب شناسي

1679

احدي ،محمد.1338 -

مباني ميکروپروسسورها و مدارهاي واسطه

1680

داوري ،رضا

مباني نظري تمدن غربي

1681

دالور ،علي.1320 ،

مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي

1682

حسينو اصول مدیریت
علي احمدي ،عليرضا -علي احمدي،مباني

حسينو اصول مدیریت اسالمي
 1683علي احمدي ،عليرضا -علي احمدي،مباني
 1684مدني ،داوود.1324 -

مباني و فراگرد بودجه ریزي دولتي

 1685پور حصيري  ،غالمرضا 1350 ،

متره و برآورد

1686

رمضانيان،رضا1347،

متمم اقتصاد مهندسي

 1687ساداتي ،حسن.1332 ،

متمم ریاضيات پایه

 1688عبدالمحمدي ،حسين 1342-

متون اسالمي

1689

عبد المحمدي ،حسين

متون اسالمي

1690

بشير نژاد ،حسن1350 ،

متون انگليسي عمومي براي دانشجویان دانشگاه

1691

بشيرنژاد ،حسن.1350 ،

متون و گرامر پایه انگليسي براي دانشجویان دانشگاها و موسسات آموزش عالي

1692

دفتر اول)
( 672ق.
معنوي
-604
مثنوي
مولوي ،جالل الدین محمد بن محمد،

1693

معنوي (دفتر پنجم)
.604
مثنوي
بلخي ،موالنا جالل الدین محمد-672،

1694

دفتر سوم)
(.672ق.
معنوي
-604
مثنوي
مولوي ،جالل الدین محمد بن محمد،

1695

گلسرخي  ،فریا1359،

مجموعه آزمون هاي کارداني به کارشناسي الکترونيک عمومي

1696

مجتهدي  ،رامين 1345 ،

مجموعه آزمون هاي کارشناسي ناپيوسته عمران

1697

رودگر رزکه ،هوشنگ1344،

مجموعه پرسش و پاسخ چهازگزینه اي اقتصاد

1698

رودگر رزکه  ،هوشنگ 1344 ،

مجموعه پرسش و پاسخ هاي چهار گزینه اي اقتصاد

1699

رودگر زرکه ،هوشنگ

مجموعه پرسش و پاسخ هاي چهارگزینه اي اقتصاد

1700

موسوي ،سيد محمد صادق.

مجموعه پرسشها و پاسخ هاي تشریحي درس فرهنگ و معارف اسالمي

1701

کاظمي ،اسداهلل.1346 ،

مجموعه تست هاي کارداني به کارشناسي رشته هاي الکترونيک و قدرت (دانشگاه سراسري و آزاد اسالمي)

1702

کاظمي ،اسداهلل.1346 ،

مجموعه تست هاي کارداني به کارشناسي رشته هاي الکترونيک و قدرت(دانشگاه سراسري و آزاد اسالمي) ...

1703

شيشه گري ،آرش.

مجموعه دروس رشته مهندسي برق

1704

گروه مولفين

مجموعه سوال هاي کارشناسي ارشد عمران ( جلد دوم )

1705

طالبي  ،محمد صادق

مجموعه سوال هاي کارشناسي ارشد مهندسي برق

1706

گروه مولفين

مجموعه سوال هاي کارشناسي ارشد مهندسي برق (جلد پنجم)

1707

شجاعي  ،علي

مجموعه سوال هاي کارشناسي ارشد مهندسي برق جلد سوم

1708

محمدي،تيمور1346،

مجموعه سواالت چهارجوابي اقتصاد خرد

1709

رحماني،تيمور1344،

مجموعه سواالت چهارگزینه اي اقتصاد کالن

1710

نامي ،حسين

مجموعه سواالت دانشگاه هاي سراسري و آزاد  85-80رشته کامپيوتر با پاسخ تشریحي

1711

نامي،حسين

مجموعه سواالت دانشگاههاي سراسري و آزاد  87-80رشته حسابداري با پاسخ تشریحي

1712

نامي ،حسين

مجموعه سواالت دانشگاههاي سراسري و آزاد81-80رشته کامپيوتر با پاسخ تشریحي

1713

غالمي کليشمي  ،باقر 1352 ،

مجموعه سواالت دروس عمومي ( کارشناسي ناپيوسته ) ( جلد دوم )

1714

غالمي کليشمي ،باقر.1352 ،

مجموعه سواالت دروس عمومي(کارشناسي ناپيوسته) جلد اول

1715

سيد جوادین ،رضا.

مجموعه سواالت طبقه بندي شده تئوریهاي مدیریت ویژه کليه گرایش هاي مدیریت

1716

کاظمي ،اسداهلل.1349 ،

مجموعه سواالت کارداني به کارشناسي رشته هاي الکترونيک و قدرت دانشگاه سراسري و آزاد اسالمي و ...

1717

شيرخدایي ،شيما.1357،

مجموعه سواالت کارشناسي ارشد زبان فرانسه به همراه پاسخ تشریحي و توضيحات درسي

1718

گروه مولفين

مجموعه سواالت کارشناسي ارشد مهندسي برق

1719

مقسمي  ،حميدرضا 1349 ،

مجموعه سواالت کارشناسي ناپيوسته رشته کامپيوتر ( جلد سوم )

1720

مقسمي،حميدرضا1349،

مجموعه سواالت کارشناسي ناپيوسته کامپيوتر

1721

مقسمي،حميدرضا1349،

مجموعه سواالت کارشناسي ناپيوسته کامپيوتر

1722

مقسمي ،حميد رضا.1349 ،

مجموعه سواالت کارشناسي ناپيوسته کامپيوتر (کارداني به کارشناسي ویژه نرم افزار) جلد سوم.

1723

مقسمي ،حميدرضا.1349 ،

مجموعه سواالت کارشناسي ناپيوسته کامپيوتر (کارداني به کارشناسي)

1724

مقسمي ،حميد رضا.1349 ،

مجموعه سواالت کارشناسي ناپيوسته کامپيوتر (کارداني به کارشناسي) جلد دوم

1725

مقسمي ،حميد رضا.1349 ،

مجموعه سواالت کارشناسي ناپيوسته کامپيوتر (کارداني به کارشناسي)جلد دوم

1726

اکرامي ،اميد.1350 ،

مجموعه سواالت کنکور کارداني به کارشناسي رشته عمران(ساختمان )

1727

اکرامي ،اميد.1350 ،

مجموعه سواالت کنکور کارداني به کارشناسي عمران ویژه دانشجویان رشته عمران(ساختمان)

1728

پرنا،مهدي

مجموعه سواالت مسابقات علمي عمران

1729

صادقي ،امير

مجموعه سوالهاي کارشناسي ارشد مدیریت (ج)2

1730

گروه مؤلفين

مجموعه سوالهاي کارشناسي ارشد مهندسي برق (جلد اول)

1731

اسماعيلي ،خيراهلل.

مجموعه طبقه بندي شده نکات و سواالت آزمون کارداني به کارشناسي معارف اسالمي

1732

محمودزاده احمد 1351 ،

مجموعه کامل سواالت آزمون کارشناسي ارشد رشته حسابداري

 1733نيکوکار ،مسعود

مجموعه گزینه هاي چهار جوابي طبقه بندي شده ریاضي کارشناسي ارشد معادالت دیفرانسيل (جلد )3

 1734معظمي ،نسرین

مجموعه مقاالت دومين اجالس فني و اولين گردهمایي منطقه اي مبارزه با ماالریا

 1735رودگر رزکه  ،هوشنگ 1344،

مجموعه ي پرسش و پاسخ هاي چهارگزینه اي اقتصاد

 1736صفا ،ذبيح اهلل

مختصري در تاریخ تحول نظم و نثر پارسي

 1737خسرو پور  ،ناصر 1357 ،

مدارهاي الکتریکي

 1738خسرو پور ،ناصر.1357 ،

مدارهاي الکتریکي

1739

دلشاد تهراني ،مصطفي 1344 -مدرسه حسيني

1740

اسلوین ،دنيس پاتریک

مدیر تمام عيار

1741

بهراميان،مسعود1346

مدیریت

1742

قلي ها ،علي محمد.1359 ،

مدیریت برنامه ریزي استراتژیک

 1743دیوید ،فرد آر.

مدیریت استراتژیک

 1744نوع پسند اصيل ،سيد محمد

مدیریت استراتژیک سازمانها

 1745کالرک ،استيو.1950 ،

مدیریت استراتژیک سيستم هاي اطالعاتي

 1746گریوز  ،جيم

مدیریت استراتژیک منابع انساني

 1747ویلن ،تامس.1935 ،

مدیریت استراتژیک و سياست کسب و کار

 1748ویلن ،تامس.1935 ،

مدیریت استراتژیک و سياست کسب و کار (ج)2

1749

مقيمي ،محمد.1350 ،

مدیریت استراتژیک و کارآفریني

1750

مقيمي ،محمد.1350،

مدیریت امور عمومي و دولتي

1751

مقيمي ،محمد.1350-

مدیریت اموزشي

1752

ونوس  ،داور

مدیریت بازاریابي

 1753دهدشتي شاهرخ ،زهره.1333 ،

مدیریت بازاریابي در صنعت گردشگري

 1754مقيمي ،محمد.1350 ،

مدیریت بازرگاني

 1755موریسي ،جورج

مدیریت بر مبناي هدف و نتيجه در بخش دولي (فن رایزني در غرب)

1756

عاصمي پور ،محمد جواد

مدیریت پروژه

 1757بيرانوند ،حميدرضا.1350-

مدیریت تبليغات بازاریابي(روش ها و راهبردها) بر مبناي دیدگاه ارتباطات یکپارچه بازاریابي ()IMC

 1758محمد زاده ،عباس.

مدیریت توسعه (تحول سازمان به مثابه استراتژي توسعه)

1759

الواني ،مهدي.1323،

مدیریت توليد

1760

داوود پور ،حميد

مدیریت توليد

1761

الواني ،سيد مهدي.1323،

مدیریت توليد با تجدید نظر و اصالحات جدید

1762

الواني ،مهدي.1323 -

مدیریت توليد با تجدید نظر و اصالحت جدید

 1763جعفر نژاد ،احمد.1335 ،

مدیریت توليد و عمليات نوین

 1764اقطائي ،علي .1349،

مدیریت خانه داري در هتل

1765
1766

مدیریت دانش و فناوري اطالعات
مقيمي ،سيد محمد -رمضان ،مجيد
نصيري،عليرضا

مدیریت دانشگاه هاي مجازي و مراکز آموزش الکترونيکي

 1767پيرس .جان

مدیریت راهبردي (برنامه ریزي ،اجرا و کنترل)

 1768مستر من ،گاي

مدیریت راهبردي رویدادهاي ورزشي با رویکرد بين المللي

1769

مسترمن ،گاي

مدیریت راهبردي رویدادهاي ورزشي با رویکرد بين المللي

1770

ژان لوبالن ویکس و دیگران

مدیریت رسانه

1771

مقيمي ،محمد.1350 ،

مدیریت رفتار سازماني

1772

هرسي پاول.1930.

مدیریت رفتار سازماني

 1773برومند ،زهرا

مدیریت رفتار سازماني

 1774استفن پي رابينز

مدیریت رفتار سازماني (ج )2رفتار گروهي

 1775استفن پي .رابينز

مدیریت رفتار سازماني (ج )3رفتار سازماني

 1776کينکي ،آنجلو

مدیریت رفتار سازماني (مفاهيم ،نظریه ها و کاربردها)

 1777استيفن پي رابينز

مدیریت رفتار سازماني(ج )1رفتار فردي

 1778راعي،رضا1345،

مدیریت سرمایه گذاري پيشرفته

1779

راعي،رضا1345،

مدیریت سرمایه گذاري پيشرفته

1780

مقيمي ،محمد.1350 ،

مدیریت صنعتي

1781

آرمستراگ  ،مایکل -1982 ،م

مدیریت عملکرد راهبردهاي کليدي و راهنماي عملي

1782

درویتسيوتيس .کستاس ،ن.

مدیریت عمليات (طراحي سيستم توليد) جلد اول

 1783درویتسيوتيس ،کستاس .ن.

مدیریت عمليات برنامه ریزي و کنترل توليد (ج)2

 1784الواني،مهدي.1323.

مدیریت عمومي

 1785الواني ،مهدي.1323 ،

مدیریت عمومي

 1786الواني ،سيد مهدي .1323-

مدیریت عمومي

 1787الواني ،سيد مهدي

مدیریت عمومي

 1788وکيل پور ،حسن.

مدیریت فازي در بستر فرهنگ ،هنر و زندگي

1789

زاهدي ،شمس السادات .1323 ،مدیریت فرا مليتي و جهاني :نگرش تطبيقي

1790

احمد پور ،احمد

مدیریت مالي

1791

نوو،ریموند پي

مدیریت مالي

1792

مقيمي ،محمد1350،

مدیریت مالي

1793

مدرس ،احمد .1336،

مدیریت مالي

1794

وستون ،جان فردریک.1916 ،

مدیریت مالي (ج)1

1795

نوو ،ریموند پي.

مدیریت مالي (ج)1

1796

نوو ،ریموند پي.

مدیریت مالي (ج)1

1797

انواري رستمي ،علي اصغر .1342 ،مدیریت مالي و سرمایه گذاري تجزیه و تحليل پورتفوليو

1798

ابطحي ،سيد حسين.1322 ،

مدیریت منابع انساني

1799

مقيمي،محمد1350،

مدیریت منابع انساني

1800

قلي پور  ،آرین 1352 ،

مدیریت منابع انساني پيشرفته

1801

پرهيزکار ،کمال1377،

مدیریت منابع انساني و اداره امور استخدامي

1802

ميرسپاسي ،ناصر.1313،

مدیریت منابع انساني و روابط کار(نگرشي نظام گرا)

1803

انواري رستمي ،علي اصغر 1345،مدیریت مهندسي

1804

عسگریان ،مصطفي

مدیریت نيروي انساني

1805

سيد جوادین ،سيد رضا.

مدیریت و اصول سرپرستي

1806

حاج علي شيرمحمدي ،علي .1321 ،مدیریت و کنترل پروژه

1807

بدرالهدي خان ،بدرول .1958

مدیریت یادگيري الکترونيکي

1808

لوکيزي ،ماسيمو

مربي گري سيستم هاي فوتبال  -4-2-3-1و .3-4-1-2

1809

لوکيزي ،ماسيمو

مربي گري سيستم هاي فوتبال  4-2-3-1و 3-4-1-2

1810

لوکيزي ،ماسيمو

مربي گري سيستم هاي فوتبال  4-2-3-1و 3-4-1-2

1811

سرابي ميانجي] ،رضا.1357 -

مرجع علمي و کاربردي شبکه هاي کامپيوتري ()1

1812

شير افکن ،فرشيد

مرجع کامل کنکور پاسکال

1813

پرنا ،مهدي.1354 ،

مروري بر مسایل تکنولوژي قالب بندي و آرماتور

1814

مطهري ،مرتضي 1298-1358 ،مسئله ربا و بانک به ضميمه مسئله بيمه

1815

مطهري ،مرتضي .1298-1358 ،مسئله شناخت

1816

دشتي ،محمد.

مسئوليت تربيت و بررسي نقش زنان و مادران

1817

عبدي ،عباس

مسائل اجتماعي قتل در ایران

1818

توماس ،جرج .بي.

مسائل و حساب دیفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي (ج)3

1819

سپهري ،سهراب .1359-1307 ،مسافر /ما هيچ ،ما نگاه

1820

قندهاري ،احمد

مساولي در جبر و آناليز

1821

وحيدي ،جواد

مستند سازي

1822

عقيقي  ،محمد1361 ،

مشتري مداري

1823

مطهري ،مرتضي

معاد

1824

طالشيان ،ابوالفضل

معادالت دیفرانسيل

1825

فراهاني،علي اکبر1333،

معارف اسالمي

1826

سعيدي مهرمحمد ،دیواني امير معارف اسالمي ()1

1827

سعيدي مهر ،محمد -دیواني ،اميرمعارف اسالمي ()1

1828

موسایي افضلي ،علي.1328،

معارف اسالمي ()1

1829

اسماعيلي ،خيراهلل.1349 ،

معارف اسالمي ()1

1830

جوادي،محسن -اميني ،عليرضا

معارف اسالمي ()2

1831

سعيدي مهر ،محمد1342 ،

معارف اسالمي 1

1832

سعيدي مهر ،محمد1342 ،

معارف اسالمي 1

 1833سعيدي مهر ،محمد1342 ،

معارف اسالمي 1

 1834سعيدي مهر ،محمد1342،

معارف اسالمي 1

 1835سعيدي مهر،محمد -دیواني ،امير معارف اسالمي 1
 1836سعيدي مهر ،محمد -دیواني ،اميرمعارف اسالمي 1
 1837سعيدي مهر ،محمد -دیواني ،اميرمعارف اسالمي 1
 1838جمعي از نویسندگان

معارف اسالمي 1-2

جمعي از نویسندگان

معارف اسالمي 1-2

1839

1840

جمعي از نویسندگان

معارف اسالمي 1-2

1841

جمعي از نویسندگان

معارف اسالمي 1-2

1842

جمعي از نویسندگان

معارف اسالمي 1-2

 1843جمعي از نویسندگان

معارف اسالمي 1-2

 1844برومندنيا،علي 1346 ،

معماري کامپيوتر

 1845مانو ،موریس.1927 ،

معماري کامپيوتر

 1846منصوري ،ذبيح اهلل.1365-1288 ،مغز متفکر جهان شيعه  ،امام جعفر صادق (ع)
 1847توماس ،آلن برکلي

مفاهيم اساسي در تحقيقات مدیریتي

 1848استيوارت ،یان

مفاهيم ریاضيات جدید

1849

مفاهيم و روشهاي آماري ج()1
گوري .ک .باتاچاریا ،ریچارد ا .جانسون.

1850

مفاهيم و روشهاي اماري (ج)2
باتاچاریا ،گوري گ  -جانسون ،ریچارد،ا.

1851

صفري نژاد ،حسين.1355 ،

مقاالت سعدي

1852

صفري نژاد ،حسين.1355 ،

مقاالت سعدي

 1853صفري نژاد ،حسين.1355 ،

مقاالت سعدي

 1854صفري نژاد ،حسين.1355 ،

مقاالت سعدي

 1855صفري نژاد ،حسين

مقاالت سعدي ،نقد و پژوهشي بر اندیشه هاي انتقادي مشرف الدین مصلح بن عبداهلل سعدي شيرازي

1856

حيدري کرد زنگنه ،غالمرضا.

مقاالتي پيرامون تجربيات بين المللي در اجراي نظام ماليات برارزش افزوده

 1857نقيب زاده ،محمود.1330 ،

مقدمات کامپيوتر و برنامه سازي فرترن

 1858عالقه بند ،علي.1321 ،

مقدمات مدیریت آموزشي (رشته علوم تربيتي)
مقدمات معادالت دیفرانسيل و مسائل مقدار مرزي (ج)1

1859

بویس ،ویليام .ا

1860

مطهري ،مرتضي  1358 ،1298 -مقدمه اي بر جهان بيني اسالمي ( ،)4انسان در قرآن

1861

حافظ نيا ،محمد رضا

مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني

1862

خان محمدي ،سهراب

مقدمه اي بر منطق فازي کاربردي

 1863آلن ،مري .جي

مقدمه اي بر نظریه هاي اندازه گيري (روان سنجي)

 1864کاتوزیان ،ناصر.1306 ،

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ایران

1865

واحدي ،قدرت اهلل.1318.

مقدمه ي علم حقوق

1866

صداقت کيش ،جمشيد.1315،

مکاتبات بازرگاني و اداري (جلد اول)

 1867بي یر،فردیناندپي1915،م

مکانيک برداري براي مهندسان -جلد 2

 1868دهقاني سانيج ،سعيد.1352 ،

مکانيک خاک

1869

لمب ،ویليام.

مکانيک خاک

1870

غروي ،مجتبي.

مکانيک خاک

1871

کاسه ساز ،یاسر

مکانيک کوانتومي مجموعه فيزیک (کارشناسي ارشد) شامل شرح ،نکته ،تست

1872

مالمحمدي ،مجيد

من بي تو هرگز (دعاي عهد) همراه با دل نوشته هایي به امام زمان (عج)

 1873هنکس ،جيني هرناندز

من و نوجوانم

حج
زیارت
مناسک
 1874حوزه نمایندگي ولي فقيه در امور حج و
داري در نامه امام علي (ع) به مالک اشتر
40ق.
مملکت
منشورهجرت،
 1875علي بن ابيطالب ،امام اول 23 ،قبل از
 1876مک کاي ،یان.

مهارتهاي سوال کردن (چرا به طور مناسب سوال نمي کنيم؟)

 1877پروفيليدیس ،واسيليوس.

مهندسي راه آهن تئوري و کاربرد آن

 1878اخوان حجازي ،حامد.1359 ،

مهندسي عمران  1375تا (1383ساختمان با پاسخهاي تشریحي)

1879

مهر بخش ،آرمان.1356 ،

مهندسي کامپيوتر (جلد اول)

1880

عليزاده ،رضا .1349،

ناگفته ها و نگفتنيهاي انرژي درماني پرسش و پاسخ (ج)1

1881

مطهري ،مرتضي

نبرد حق عليه باطلبه ضميمه احياي تفکر اسالمي

1882

قرائتي  ،محسن 1324

نبوت

 1883مطهري ،مرتضي 1298-1358 .نبوت
 1884مطهري ،مرتضي 1298-1358 ،نبوت
نزل االبرار بما صح من مناقب اهل البيت االطهار
 1885بدخشاني ،محمد بن معتمد1126 -ق
نشانه هاي ظهور او
 1886خادمي شيرازي محمد.1306-1378 ،
 1887اميرخاني ،رضا.1352 -

نشت نشا :جستاري پيرامون فراز مغزها

 1888همتي نژاد ،مهرعلي.1339 ،

نظارت و ارزیابي در تربيت بدني و ورزش

 1889مطهري ،مرتضي

نظام حقوق زن در اسالم

1890

الواني ،سيد مهدي.

نظامهاي اداري تطبيقي رشته مدیریت

1891

مطهري ،مرتضي1358-1298

نظري به نظام اقتصادي اسالم

1892

الرسن ،هرولد .ج.

نظریه احتماالت و نتيجه گيري آماري

1893

کوه ،ارنست -دسور ،چارلز

نظریه اساسي مدارها و شبکه ها

1894

دسور،چارلز -کوه ،ارنست

نظریه اساسي مدارها و شبکه ها ()1

1895

دسور ،چارلز -کوه ،ارنست

نظریه اساسي مدارها و شبکه ها ()2

1896

فرگوسن ،چارلز

نظریه اقتصاد خرد (ج)1

1897

ليپ چوتز ،سيمور

نظریه مجموعه ها و مباحث مربوط به آن

1898

گليهي ،فرد

نظریه و سياست اقتصاد کالن

1899

دبليو ،یوجين.ا

نظریه و مسائل اقتصاد کالن

1900

سياسي ،علي اکبر 1369-1274 ،نظریه هاي مربوط به شخصيت

1901

سنگري ،محمد رضا.1333 ،

نقد و بررسي ادبيات منظوم دفاع مقدس (جلد دوم)

1902

ناصربخت ،محمد حسين

نقش پوشي در شبيه خواني :اصول و قواعد بازیگري(نقش پوشي) در شبيه خواني و روش سنتي تربيت شبيه خوان

1903

نهاد نمایندگي مقام معظم رهبرينقش دین در بهداشت روان (ج)2

1904

قاسمي اندرود ،مریم

نقش و رنگ دستبافته هاي تالش

1905

عليپور،نقي

نقشه برداري

1906

خواجه حسيني ،محمد.1328 -

نقشه کشي صنعتي

1907

عظيمي ،زهرا

نگاهي به حقوق زن در اسالم

1908

نظام شهيدي ،مهرادخت .1323 ،نگاهي دیگر به اصول مدیریت در تعاوني ها در ایران

1909

بانرجي ،اوتپال کومار-1935 ،

نگرشي جدید بر سيستم هاي اطالعاتي مدیریت

1910

رجالي تهراني ،عليرضا.

نماز در نهج البالغه

1911

دانشگاهها
نماز و دانشجو
نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در

1912

نمونه هاي عالي اخالقي در اسالم است نه در بحمدون
آل کاشف الغطاء ،امام محمد حسين

1913

یوشيج ،نيما

نمونه هایي از شعر نيما یوشيج

1914

دیوب .اس  .سي

نوسازي و توسعه در جستجوي قالبهاي فکري بدیل

1915

فاضل ،جواد1293،1340-

نهج البالغه

1916

حسيني ،صالح.1325 ،

نيلوفر خاموش ،نظري به شعر سهراب سپهري

1917

گروه ریاضي کاربردي

واژه نامه ریاضي

1918

مطهري ،مرتضي 1298-1358

وحي و نبوت مقدمه اي بر جهان بيني اسالمي جلد سوم

1919

والیت فقيه و جمهوري اسالمي
شاکرین ،حميدرضا -محمدي ،عليرضا

1920

جوادي آملي ،عبداهلل.1312 ،

والیت فقيه ،والیت فقاهت و عدالت

1921

بوبين ،مارک استانلي.1965 ،

وهم بزرگ :من زیر نظرم

1922

مقدادي ،بهرام.1318،

هدایت و سپهري

1923

مطهري ،مرتضي

هدف زندگي

1924

رضوان ،حجازي-1333 ،

هزینه یابي بر مبناي هدف

1925

شعر دفاع مقدس)5
دزفول)
مجموعه
1374
عشق (
فصلجمين:
دس (پن
هشت
پنجمين کنگره سراسري شعر دفاع مق

1926

سپهري ،سهراب.1359-1307

هشت کتاب

1927

شيرزادي ،علي اصغر.1232 ،

هالل پنهان

1928

فرجي ،یوسف

همایش بانکداري اسالمي( شانزهمين:1384 :تهران)

1929

همپاي جلودار ،مجموعه شعر دفاع مقدس ()12
بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس

1930

شکسپير ،ویليام.1616-1564 ،م .هملت

1931

نيکبخت ،فرزاد

هندسه تحليلي و جبر خطي دوره پيش دانشگاهي

1932

گرینبرگ ،ماروین جي.

هندسه هاي اقليدسي و نا اقليدسي

1933

تزو ،سان.

هنر جنگاوري

1934

مردانه ،سولماز.1356 ،

هنرهاي سنتي فراموش شده اردبيل (چيني بند زني  -مسگري)

1935

شوک ،رابرت .ال.1938،

هوندا داستاني از کاميابي مدیریت ژاپني در آمریکا

1936

گوریان ،مایکل.

یادگيري متفاوت دخترها و پسرها

1937

باقري ،مجيد

یکصد و ده سوال از استاد مطهري

