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 انتشار

سال  عنوان كتاب نويسنده كتاب رد��

 انتشار

 1384 )تاليف(رساني اينترنتآشنايي با شبكه هاي اطالع  يوسفعلي برهاني نيا-مصيب سامانيان 24 1372 )تاليف(بجنورد گذرگاه شمالي خراسان احسان سيدي زاده- علي اكبر عباسيان 1

 1384 )تاليف(رنگ مرگ در آئينه عرفان غالمرضا صمدياني 25 1372 )تاليف(دانشوران بجنورد احسان سيدي زاده- علي اكبر عباسيان 2

 1385 )تاليف(C.C.Uدر  roundشش ماه  ساعد وحدت 26 1380 )ترجمه(تاريخ يميني احمد نوغاني مقدم 3

 1385 )ترجمه(آموزش يادگيري داريوش پور آبادي 27 1381 )تاليف(جمعيت وتنظيم خانواده اكبر علي بابايي 4

 1386 )تاليف(پژوهشهايي پيرامون عصر سامانيان جواد هروي  28 1381 )تاليف(اقليم شناسي محاسباتي علي وقار موسوي 5

محمد حسن خان  -وزير تاريخ نگار يوسف متولي حقيقي 6

 )تاليف(اعتمادالسلطنه

 1386 )ترجمه(GPSمعرفي سيستم موقعيت ياب جهاني  جواد عبدي  29 1381

 1386 )تاليف(تشريح مسائل فيزيك هاليدي  مسعود طاهري مقدم 30 1381 )تاليف(نگاهي به  ادبيات كودكان و نوجوانان مصيب سامانيان 7

 1387 )ترجمه(مباني تكثير سلولي  مجيد تفريحي 31 1381 )تاليف(ارزشيابي عملكرد كاركنان محمود قرباني 8

 1387 )تاليف(شناخت و حفاظت محيط زيست  يخكشي  32 1382 )ترجمه(آفات و بيماريهاي گندم جليل علوي - محمد رضا حسين زاده 9

 1388 )تاليف)(اصالحاتچاپ دوم با (تنظيم خانواده  اكبر علي بابايي  33 1382 )ترجمه(پويايي كالس محمد رضا قرباني 10

 1388 )تاليف(2و1آناليز رياضي  فاطمه اسماعيل زاده تاليف 34 1382 )تاليف(تاريخ اجتماعي ايران در عصر ساسانيان امير اكبري  11

 1388 )تاليف(مخصوصماشين هاي الكتريكي  كوروش انصاري اغول بيك 35 1382 )تاليف) (ع(ايران در زمان خالفت امام علي  جواد هروي  12

ميثاق –علي قهرماني –جواد عبدي  36 1382 )تاليف(نظارت و راهنمايي آموزش محمود قرباني 13

 شكري

دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي و الكترونيكي 

 )تاليف(

1388 

  1389  )تاليف( 1رياضيات عمومي   مسعود عباس نژاد   37 1382 )تاليف(رهيافتي مهندسي بر مكانيك تحليلي مسعود طاهري مقدم  14

  1390  )تاليف(بيماريهاي دوران سالمندي  زهرا حميدي   38 1383 )تاليف(اسيد و باز  خون ساعد وحدت 15

  1390  )تاليف(تاريخچه اخالق و مقررات مامايي  ميترا مهدويان –محبوبه قابل   39 1383 )ترجمه(چنگيز خان صادق ناويافر  16

  1390  )ترجمه(كاربرد هوش هيجاني در تدريس  حسين فالح   40 1383 )تاليف(وزيران اعظم در دوره قاجاريهوزارت  حميد مشعوف 17

  1390  )ترجمه(توسعه يادگيري -توسعه تفكر  براتعلي منفردي راز  41 1383 )تاليف(تشريح مسائل الكترومغناطيس حميد رضا پاكزاد 18

خراسان بجنورد مركز جاذبه گردشگري  علي بازخانه 19

 )تاليف(شمالي

 –راهنماي آزمايشگاهي براي آزمايشهاي آب :   مليحه صمدي كاظمي  42 1383

  )ترجمه(خاك و فاضالب

1391  

  1392  چاپ دوم) تاليف(ماشين هاي الكتريكي مخصوص  كوروش انصاري اغول بيك  43 1383 )تاليف(مديريت تعارض وكار با افراد دشوار محمود قرباني 20

  1393  فيزيولوژي بارداري  مريم بلند همت  44 1383 )تاليف(تكنولوژي شيمي پوست و فن آوري چرم فيروزنياعلي  21

  1393  مراقبتهاي دوران بارداري  مريم بلند همت  45 1384 )تاليف(اصول برنامه ريزي آموزشي محمود قرباني 22

       1384 )ترجمه(گلبانك سرافراز حسين محمد زاده-قربانعلي اسماعيلي 23

 


