لیست کتابهای خریداری شده از سی و دومین
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

رشته :
عـمـومــی

تعداد جلد80 :
تعداد نسخه144:

کتابخانه و مرکز اطالع رسانی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

عنوان

مولف

نسخه

اقصاد مهندسی

کبیر ،حمید تیکنی

2

گواهینامه بین المللی کاربری رایانه (سطح )2

سبز علی پور ،موسوی

2

آمار و احتماالت دکتری زیر ذره بین

محسن تورانی

2

کوچینگ در کار و عمل

مت سامرز

2

ریاضیات مقدماتی قابل استفاده ...

ساعتی ،محمودیان

2

آمار و احتماالت ارشد زیر ذره بین

محسن تورانی

2

دامنی گل درسنامه دانشگاهی

علی جهانگیری

2

مبانی بالک چین

پاشایی ،صمد زاده

2

بالک چین در ساپالی چین

اهافمن ،استریو ،بوسیا

2

تحلیل آماری پیشرفته

یاسر سبحانی فرد

2

بالک چین آشنایی با مفاهیم بنیادی

جواد عباسی

2
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موسوی ،سبز علی گل

2

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (ویرایش چهاردهم) (
جلد  1و ) 2

جورج توماس و دیگران 2

کنترل فرایند آماری فازی

آوخ دارستانی ،مرادی

2

سنجش و ارزیابی در یادگیری الکترونیکی

حاتمی ،رضایی ،مالکی

2

پژوهش و نگارش پایان نامه

روی هورن

2

روش پژوهش و گزارش نویسی در مهندسی

سیروس ،امینی مقدم

2

عنوان

مولف

نسخه

تحلیل تصمیم گیری چند معیاره

ایشیزاکا ،نمری

2

تحلیل سری های زمانی مالی

فرنوش ،بهبودی

2

تحلیل شبکه های اجتماعی

چارو سی اگراوال

2

مبانی جامعه شناسی

بروس کوئن

2

نظریه سیستم های خاکستری و کاربردهای آن

تورج کریمی ،شهبازی

2

 30مهارت اساسی که محققین کیفی باید بدانند

جان وی کرسول

2

ثرونتمند ترین مرد بابل

جروج اس کالسون

2

مجموعه درسنامه ها و آزمون های استخدامی بانکها

لیال محمدعلی ها

2

طراحی مدارهای الکتریکی با  OUTOCAD ELECTRICAL 2019گاراف ورما ،وبر

2

رانتیریسم رستنگاه ناکارآمدی و فساد

سعید شیرکوند

2

آمار کاربردی در پژوهش های رفتاری به همراه خروجی های نرم
افزار اس پی اس اس

جواد پور کریمی

2

اصول طراحی آماری آزمایش های

فاطمه تابنده

2

کاربرد رایانه در علوم انسانی

مومنی راد ،پور
جمشید ،زارع احتشامی

2

نظریه مدل سازی گراف ها و بهینه سازی ترکیبیاتی

صادقی رحیمی

2

ریاضی عمومی ( 1دو جلد)

هاشم پروانه مسیحا

2

نظم نوین جهانی با اقتصاد خورشیدی

هرمان شییر

2

دیوانگان ثروت ساز ( چگونه نترسیم و سوار قطار وحشت کارآفرینی
شویم)

دارن هاردی

2

عنوان

مولف

نسخه

پدر پولدار پدر فقیر

رابرت کیوساکی

2

مدیریت ارتباط با رسانه

محمدسعید پوررضا

2

مدیریت منابع انسانی در موسسات آموزشی زمنیه ها موضوعات و
تاثیرات

مرکر ،بارکر ،برد

2

ریاضی عمومی 1

عرفانیان ،کامیابی گل

2

 ICDL 2016مهارت ششم ارائه مطالب پاور پوینت 2016

موسوی ،سبزعلی گل

2

 ICDL 2016مهارت چهارم صفحه گسترده اکسل 2016

موسوی ،سبزعلی گل

2

 ICDL 2016مهارت سوم واژه پرداز ورد 2016

موسوی ،سبزعلی گل

2

 ICDL 2016مهارت پنجم استفاده از پایگاه داده اکسس2016

موسوی ،سبزعلی گل

2

راهنمای کاربردی و روش پژوهش و طرح پژوهش (پروپوزال نویسی
در علوم انسانی )

محمدی ملقرنی،
نوروش ،رضایی

2

طراحی سناریو ( سناریو نویسی پیوند میان آینده و راهبرد )

لیندگرن ،بندولد

2

ریاضیات گسسته و کاربردهای آن

کنت روزن

2

مهارت های مذاکره

بادن یونسن

2

اصول گزارش نویسی و مکاتبات اداری و سازمانی

سمیرا مالیی

2

روش های پژوهش های آزمایش در علوم اجتماعی

وبستر جونیور ،سل

2

ریاضیات مهندسی قابل استفاده برای دانشجویان رشته های فنی و
مهندسی و علوم پایه

کرمعلی ،امیری

2

سیستم های انرژی خورشیدی فناوری تبدیل و ذخیره سازی انرژی

محمدرضا مفیدی

1

آموزش کاربردی اس پی اس اس در علوم اجتماعی و رفتاری

علیرضا افشانی

1

مولف

عنوان

نسخه

کنترل سریع دیابت انتخاب های خارق العاده ...

پل مکنا

1

خوشه های خشم

جان اشتاین بک

2

تحلیل های آماری با استفاده از اس پی اس اس

مومنی ،فعال قیومی

1

قدرت اراده روش عملی تاثیر ...

پل کلمان ژاگو

1

قبایل ( به تو نیاز داریم که رهبرمان باشی )

ست گادین

2

بلندی های بادگیر ( وادرینگ هایتس)

امیلی برونته

1

اطالعات استراتژیک و کشور داری

آدا  ،بوزمان

1

فساد مالی علل زمینه ها و راه های مبارزه با آن

ابوالفضل همدمی

1

سرمایه اجتماعی و نظریه اجتماعی اقتصاد سیاسی و ...

بن فاین

1

روش تحقیق کاربردی ( روش شناسی تبیین مسئله تحقیق :مدل
پایان نامه )

ذبیح اهلل صدفی

2

نظریه اندازه گیری اندازه و احتمال

لیدا موسوی

2

زنان زیرک ( چرا مردها عاشق زنان زیرک می شوند)

شری آرگو

3

پاییز فصل آخر سال است

نسیم مرعشی

1

نگارش و ویراستاری در رسانه های دیجیتال

برایان کرول

1

مترجم عشق جوهره شناسی روح بشری

جهانگیر معین دیوانی

1

کاربرد کامپیوتر در تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار اس پی
اس اس

قدیمی ،طالب پور ،
خوش کالم

2

زوربای یونانی

نیکوس کازانتزاکیس

1

عنوان

مولف

نسخه

باباگوریو

انوره دو بالزاک

1

سنت های نظری فرنگ در دوره معاصر جلد اول  :غرب معاصر

مجید امامی

1

فرقه ها در میان ما

مارگارت تالر سینگر

1

در مورد زنها چه میدانید ( رازهای که زنان می خواهند مردان
بدانند )

باربارا دی آنجلیس

1

نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی :
چرایی و چگونگی

مهدی پاکزاد بناب و
دیگران

1

فرهنگ واژگان اصول و روش تحقیق در علوم انسانی انگلیسی به
فارسی

کریم حنفی نیری

1

آینده پژوهی در سیستم های پیچیده

حسن بشیری ،ناظمی

1

راهنمای عملی تدریس در دانشگاه  :راهکار های موثر و اصول
کلیدی

مور ،والش ،آنجلیکا
ریسکز

1

قورباغه را قورت بده

برایان تریسی

1

راهکار تحمل بی شعوری  :روش برخورد با هتاکان و گستاخان

رابرت آی ساتن

2

روش های عددی در علوم و مهندسی

سربلند ،امین عطایی

2

آینده نگاری در آموزش عالی مبتنی بر روش سناریو نویسی

اکبر گل دسته

1

آنها

فاضل نظری

1

اکنون

فاضل نظری

1

گریه ها امپراطور

فاضل نظری

1

ضد

فاضل نظری

1

اقلیت

فاضل نظری

1

عنوان

مولف

نسخه

کتاب

فاضل نظری

1

پاییز از پاهایم باال می رود

لیال صبوحی خامنه

1

کوری

ژوزه ساراماگو

1

