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  :زبان  کتابهاي موجود گروه
  
   

  تعداد  مترجم  نام مولف  نام کتاب  ردیف

  جلد 3  -  پرویز بیرجندي   انگلیسی پیش دانشگاهی براي دانشجویان دانشگاهها    1

  جلد 2  -  فریده پورگیو   خواندن متون انگلیسی عمومی   2

  جلد1  -  فریده پورگیو  میراهنماي کامل انگلیسی براي کتاب خواندن متون عمو  3

  جلد1  -  انجمن ریاضی ایران  واژه نامه ریاضی آمار  4

  جلد2  -  محمد محمدي  قواعد امالي انگلیسی تجزیه وتحلیل خطاهاي امالئی.   5

انگلیسی براي دانشجویان رشته تاسیسات  حرارتی؛برودتی؛تهویه   6
  مطبوع 

  جلد 2  -  حسن مولوي 

  جلد1  -  منوچهر حقانی   امپیوتر انگلیسی براي دانشجویان ک   7

  جلد5  -  حسن کرکی  راهنماي کامل انگلیسی براي دانشجویان کامپیوتر   8

  جلد 5  -  منوچهر حقانی   انگلیسی براي دانشجویان رشته برق؛الکترونیک؛کنترل؛مخابرات  9

  جلد 5  -  محمد عزمی   انگلیسی براي دانشجویان مهندسی عمران   10

  جلد10  -  حمید عسکري کرمانی   شجویان مکانیک خودروانگلیسی براي دان  11

  جلد5  -  مینو ورزگر   انگلیسی عمومی   12

  جلد10  -  جمال الدین جمالی پور   )الکترونیک - قدرت(انگلیسی براي دانشجویان مهندسی برق  13

  جلد10  -  عباس پیشداد  انگلیسی براي دانشجویان کارهاي عمومی ساختمان   14

  جلد 10  -  منوچهر حقانی   انگلیسی براي دانشجویان فنی ومهندسی   15

  جلد1  -  حسن عمید  فرهنگ فارسی عمید  16

  جلد2  -  بیژن هاشمی پور   )فارسی -انگلیسی(فرهنگ لغات متداول   17

  جلد1  -  محمدرضا محمدي فر  )انگلیسی به فارسی (واژه نامه کامپیوتر   18

  جلد 1  -  افضلی  محمدرضا  فرهنگ دوسویه عمران   19

  جلد1  -  محمدرضا افضلی  واژه نامه مهندسی مکانیک وزمینه هاي وابسته   20

  جلد2  -  منوچهر آریان پور کاشانی   فرهنگ دو سویه فراگیر   21

  جلد3  -  محمد معین   دکتر معین ) یک جلدي(فرهنگ فارسی   22



  

23  New basic جلد1  -  علی عطائیان  

  جلد1  -  محمد تقی هوسمی نژاد  ارسی آذین نگار فرهنگ لغت انگلیسی به ف  24

  جلد 6  -  علی غفوري   فرهنگ مهندسی عمران   25

  جلد 2  -  مهرداد فیروز بخت   فرهنگ جامع روان شناسی و روان پزشکی   26

  جلد3  -  حسن کرکی   راهنماي کامل انگلیسی براي دانشجویان رشته فنی و مهندسی   27

  جلد1  -  فرانک سیف الدینی   ه ریزي شهري و منطقه اي فرهنگ واژگان تخصصی برنام  28

  جلد1  -  حسن مقدم   فرهنگ نوین مهندسی عمران   29
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