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گروه نام پدیدآورندهعنوان کتابردیف
تخصصی

اهداء
 کننده

نوع 
جایزه

سال 
جایزه

حمید پزشک، کاربست آمار در علوم زیستی1
دانشگاه ریاضیکتایون سالکی

تهران
شایسته 

96تقدیر

شایسته کتاب سالریاضیمحّمد جلودار ممقانیآشنایی با آنالیز حقیقی2
93تقدیر

زیست شناسی قارچها3
رضا مستوفی قلمفرسا، 

شایسته کتاب سالعلوم زیستیآزاده حبیی
93تقدیر

تولید پایدار محصوالت زراعی، زراعت 4
عمومی

علیرضا کوچکی، اسکندر 
زند، مهدوی دامغانی

شایسته کتاب سالکشاورزی
93تقدیر

سیستمهای اطالعات مکانی از دیدگاه 5
محاسباتی

رحیم علي عباسپور،
 مینا خالصیان

فنی و 
مهندسی

جهاد 
دانشگاهی

شایسته 
93تقدیر

فرید مر، سروش مدبری، زمین شیمی زیست محیطی6
دانشگاه زمین شناسیگیتی فرقان

تهران
شایسته 

92تقدیر

شایسته خانه کتاب ریاضیمجید اسدیآشنایی با نظریه قابلیت اعتماد7
92تقدیر

دانشگاه علوم زمینفرید مر، سروش مدبریمبانی زمین شیمی زیست محیطی8
تهران

شایسته 
91تقدیر

اصول فرایندهای جداسازی9
محّمد مهدی منتظر 

شایسته کتاب سالشیمیرحمتی
90تقدیر

شایسته کتاب سالعلوم انسانیعلیرضا شهبازیتاریخ ساسانیان10
90تقدیر

اختر رجبی ، مبانی ترمودینامیک مهندسی11
شایسته کتاب فصلفیزیکیژن دیبایی نیا

89تقدیر

شایسته کتاب فصلفیزیکمنیژه رهبرآشنایی با کیهان شناسی12
89تقدیر

عبدالرضا سالجقه، ویدا مبانی شیمی تجزیه13
شایسته کتاب فصلشیمیتوسلی و هوشنگ خلیلی

89تقدیر

دانشگاه علوم زیستیهیئت مولفانانگل لیشمانیا ولیشمانیوزها14
88برگزیدهتهران
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گروه نام پدیدآورندهعنوان کتابردیف
تخصصی

اهداء
 کننده

نوع 
جایزه

سال 
جایزه

اصول علم حیوانات آزمایشگاهی15
فرید عابدین در کوش، 

نرسی جعفری، 
مسعود جالل

دانشگاه علوم زیستی
88برگزیدهتهران

شایسته زمین شناسیسعید علیرضاییزمین شیمی ایزوتوپهای پایدار16
88تقدیر

کتاب کتاب سالعلوم انسانیدکتر بهرام اشتریاین راه بی نهایت )دو جلدی(17
86سال

سید کمال خرازی، مقدمه ای بر روانشناسی سیاسی18
شایسته علوم سیاسیجواد عالقبند راد

86تقدیر

تهویه و سرمایش طبیعی در 19
ساختمانهای سنتی

مهدی بهادری نژاد، 
محمود یعقوبی

فنی و 
کتاب کتاب سالمهندسی

86سال

84تشویقیکتاب سالکشاورزیهیئت مولفانزیست شناسی20

کتاب کتاب سالعلوم انسانیمحّمد خوانساریایساغوجی و مقوالت21
84سال

مکانیک کوانتومی ) کوهن، چهار 22
84تشویقیکتاب سالفیزیکمحّمد فرهاد رحیمیجلدی( 

محّمدرضا داهی، علوم زیست محیطی23
83تشویقیکتاب سال کشاورزیبهرام معلمی

83تشویقیکتاب سالفیزیکحسین فرمانآشنایی با الکترودینامیک24

فنی و بهرام پوستیمقدمه ای بر انتقال گرما25
83تشویقیکتاب سالمهندسی

آسم26
مصطفی معین، 

83تشویقیکتاب سالعلوم زیستیهیأت مولفان

83تشویقیکتاب سالعلوم انسانیاحمد طاهری عراقییادگار طاهر، مجموعه مقاالت27

83تشویقیکتاب سالعلوم انسانیمریم حسینیحدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه28

83تشویقیکتاب سالعلوم انسانیمریم مشرفبهاء ولد، زندگی و عرفان او29
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گروه نام پدیدآورندهعنوان کتابردیف
تخصصی

اهداء
 کننده

نوع 
جایزه

سال 
جایزه

دانشگاه فیزیکمحی الدین شیخی االسالمیآشنایی با اپتیک30
82برگزیدهتهران

عملیات گرمایی، ساختار و خواص 31
فنی و اردشیر طهماسبیآلیاژهای غیر آهنی

82تشویقیکتاب سالمهندسی

دومجدد)پژوهشهای درباره محّمد 32
کتاب کتاب سالعلوم انسانینصراهلل پورجوادیغزالی و فخر رازی(

82سال

82تشویقیکتاب سالعلوم انسانیمحسن معتمدیجغرافیای تاریخی تهران33

دانشگاه شیمیعارفه کمپانی سعیدروشهای نوین سنتز مواد آلی34
82برگزیدهتهران

حسین امیدیان، مواد پالستیکی35
82تشویقیکتاب سالشیمیمهدی وفاییان

عملیات واحد مهندسی شیمی36
اصغر حمیدی،داوود 

رشتچیان،م
حمد مهدی منتظر رحمتی

82تشویقیکتاب سالشیمی

کتاب کتاب سالفیزیکمنیژه رهبر، بهرام معلمیفیزیک جدید37
81سال

عملیات گرمایی، ساختار و خواص 38
آلیاژهای غیر آهنی

فنی و اردشیر طهماسبی
مهندسی

دانشگاه 
تهران

شایسته 
81تقدیر

فنی و رسول میرقادریطراحی سازه های ضد زلزله39
مهندسی

دانشگاه 
81برگزیدهتهران

دانشگاه علوم زمینفرید مر، سروش مدبریراهنمای کانی شناسی)دو جلدی(40
تهران

شایسته 
81تقدیر

81تشویقیکتاب سالعلوم زمینفرید مر، سروش مدبریراهنمای کانی شناسی)دو جلدی(41

منصور عابدینی، روشهای ساختاری در شیمی معدنی42
81تشویقیکتاب سالشیمیداریوش مهاجر

دانشگاه ریاضیغالمحسین شاهکارطرح و تحلیل آزمایشها43
81برگزیدهتهران
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گروه نام پدیدآورندهعنوان کتابردیف
تخصصی

اهداء
 کننده

نوع 
جایزه

سال 
جایزه

81تشویقیکتاب سالریاضیعلی عمیدیاصول آمار زیستی)دو جلدی(44

دانشگاه فیزیکعبدالرحیم اشعریمکانیک کوانتومی)کوهن،ج2(45
81برگزیدهتهران

80تشویقیکتاب سالکشاورزی اسکندر فیروزحیات وحش ایران)مهره داران(46

دانشگاه علوم انسانیعلی محّمد حق شناسزبان47
80برگزیدهتهران

دانشگاه علوم انسانیمحسن ثالثیجهان ایرانی و ایران جهانی48
80برگزیدهتهران

تاریخ و تمدن بین النهرین )سه 49
کتاب ارشادعلوم انسانییوسف مجیدزادهجلدی(

80سال

زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و 50
80تشویقیارشادعلوم انسانیعلی محّمد حق شناستحلیل خطاها

طیف سنجی مولکولی )اصول و 51
روشهای جدید(

مسعود حسن پور، فرامرز 
80تشویقیارشادشیمیطیاری

علی عمیدی، آمار ریاضی52
80تشویقیارشادریاضیمحّمد قاسم وحیدی اصل

کتاب ارشادفیزیکابراهیم زمردیانمیدانها و امواج الکترومغناطیس53
79سال

فنی و محّمدرضا عارفسیگنالهای تصادفی54
79تشویقیارشاد مهندسی

یافته های نوین در بیماریهای 55
مشترک انسان و دام

محّمدعلی راد، فرید فیروز 
79تشویقیارشادعلوم زیستیبخش، کوروش همت

79تشویقیارشادعلوم زیستیمحّمد ابراهیم نژادزیست شناسی مهره داران56

79تشویقیارشادعلوم زمینفرید مر، سروش مدبریمبانی زمین شیمی57

دانشگاه علوم انسانیمجدالدین کیوانیروانشناسی خواندن58
79برگزیدهتهران
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گروه نام پدیدآورندهعنوان کتابردیف
تخصصی

اهداء
 کننده

نوع 
جایزه

سال 
جایزه

79تشویقیارشادعلوم انسانیاسماعیل سعادتدر کون و فساد59

79تشویقیارشادعلوم انسانی مهدی صدریحساب جمل در شعر فارسی60

79تشویقیارشادعلوم انسانیمهرآفاق بایبوردیابوسعید ابوالخیر، حقیت و افسانه61

دانشگاه ریاضیغالمحسین شاهکارتحلیل رگرسیونی کاربردی62
79برگزیدهتهران

نظریه نمونه گیری و کاربردهای آن 63
کتاب ارشادریاضیعلی عمیدی)دوجلدی(

79سال

دانشگاه کشاورزیمصطفی ولی زادهآشنایی با ژنتیک کمی64
78برگزیدهتهران

65
ترویج و آموزش کشاورزی و منابع 

کتاب ارشادکشاورزیایرج ملک محّمدیطبیعی)دوجلدی(
78سال

78تشویقیارشادفیزیکنادر رابطآشنایی با مکانیک آماری جدید66

فنی و محّمد مولویفیلترهای فعال و غیر فعال67
مهندسی

دانشگاه 
78تقدیرتهران

فنی و نوروز ایزددوست دارمبانی آمار مهندسی68
مهندسی

دانشگاه 
78برگزیدهتهران

فنی و محّمدرضا عارفسیگنالهای تصادفی69
مهندسی

دانشگاه 
78برگزیدهتهران

فنی و محّمد مولویفیلترهای فعال و غیر فعال70
78تشویقیارشادمهندسی

تکنولوژی فراورش غذا 71
دانشگاه شیمیمرتضی سهرابی)اصول و کاربرد(

78برگزیدهتهران

تکنولوژی فراورش غذا )اصول و 72
78تشویقیارشادشیمیمرتضی سهرابیکاربرد(
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گروه نام پدیدآورندهعنوان کتابردیف
تخصصی

اهداء
 کننده

نوع 
جایزه

سال 
جایزه

دانشگاه فیزیکمنصوری، معصومینسبیت خاص و عام و کیهان شناسی73
77تقدیرتهران

فنی و هاشم محلوجیآمار مهندسی74
77تشویقیارشادمهندسی

دانشگاه علوم زیستیبیژن رادمهر، محّمدنیاواژگان دامپزشکی75
77تقدیرتهران

دانشگاه علوم انسانیمرتضی فرهادیفرهنگ یاریگری در ایران )ج1(76
77تقدیرتهران

دانشگاه علوم انسانیشیرین بیانیتاریخ و دولت در عهد مغول77
77برگزیدهتهران

دکتر میر بهادر آریانژاد، سیستمهای کنترل تولید جامع78
دکتر محّمد مدرس یزدی

فنی و 
76تشویقیارشادمهندسی

فنی و کاظم سرابچینیروگاههای حرارتی )ج1(79
76تشویقیارشادمهندسی

مهندسی فاضالب )ج1(80
احمد ابریشم چی، عباس 

افشار، بهشید جمشید
فنی و 
76تشویقیارشادمهندسی

شیوه نامه ضبط اعالم انگلیسی در 81
76تشویقیارشادعلوم انسانیاحمد سمیعی گیالنیفارسی

حسین آقایی، شیمی فیزیک )ج1، تعادل(82
76تشویقیارشادشیمیحمید مدرس

دانشگاه فیزیکجالل الدین پاشایی راددینامیک کالسیک ذرات و سیستمها83
76تقدیرتهران

کتاب ارشادفیزیکجالل الدین پاشایی راددینامیک کالسیک ذرات و سیستمها84
76سال

کتاب ارشادعلوم انسانیشیرین بیانیدین و دولت در ایران عهد مغول85
76سال

75تشویقیارشادعلوم انسانیاسماعیل سعادتتفسیر قرآنی و زبان عرفانی86
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گروه نام پدیدآورندهعنوان کتابردیف
تخصصی

اهداء
 کننده

نوع 
جایزه

سال 
جایزه

مهدی بارزی، فیزیک زیراتمی87
75تشویقیارشادفیزیکمحّمد تقی فالحی مروست

محّمدرضا هاشمی مهندسی پزشکی88
گلپایگانی، مهیار زرتشتی

فنی و 
75تشویقیارشادمهندسی

تحقیقی در آثار ریاضی ابوریحان 89
کتاب ارشادریاضیابوالقاسم قربانیبیرونی

75سال

75تشویقیارشادعلوم انسانیمحّمد حسن ابریشمیشناخت تاریخی پسته ایران90

کتاب ارشادکشاورزیمرتضی فرهادیفرهنگ یاریگری در ایران91
74سال

کورموفیتهای ایران)سیستماتیک 92
کتاب ارشادعلوم زیستیاحمد قهرمانگیاهی()ج3 و ج4(

74سال

کتاب ارشادعلوم انسانیجواد حدیدیاز سعدی تا آراگون93
74سال

دانشگاه ریاضی سرمد، اسفندیاریاصول آماری در طرح آزمایشها94
73تقدیریتهران

فیزیک جلد چهارم )نور و مبانی 95
73تشویقیارشادفیزیکمحّمدرضا بهاریفیزیک کوانتومی(

دانشگاه کشاورزیملکوتی، ریاضی همدانیکودها و حاصلخیزی خاک96
73تقدیریتهران

یوسف ثبوتی، فیزیک گرما97
کتاب ارشادفیزیکمحّمدرضا خواجه پور

73سال

فنی و محّمد حسین سالمیماشینهای الکتریکی98
مهندسی

دانشگاه 
73تقدیریتهران

فنی و حسین فرجیفنون استخراج مس99
مهندسی

دانشگاه 
73تقدیریتهران

فنی و عباس کحالزادهآشنایی با ارزیابی کار و زمان100
73تشویقیارشادمهندسی



ده 
گزی

 بر
ای

ابه
کت

243

گروه نام پدیدآورندهعنوان کتابردیف
تخصصی

اهداء
 کننده

نوع 
جایزه

سال 
جایزه

دانشگاه علوم انسانیالدن اعتضادیشهرسازی معاصر101
73تقدیریتهران

دانشگاه علوم انسانیعلی رضا کیامنشارزشیابی آموزشی102
73 تقدیریتهران

کتاب ارشادعلوم انسانیجواد حدیدیحدیث عشق در شرق103
73سال

شیمی معدنی)اصول ساختار و واکنش 104
پذیری()سه جلدی(

رحیمی، رشیدی، 
کتاب ارشادشیمیعابدینی، مهاجر

73سال

کتاب ارشادریاضی سید مقتدی هاشمی پرستآمار ناپارامتری کاربردی105
73سال

فنی و اسماعیل خوشروانانتقال گرما)حرارت()دوجلدی(106
مهندسی

دانشگاه 
72برگزیدهتهران

دانشگاه کشاورزینجفعلی کریمیانمبانی شیمی خاک )ج1(107
72تقدیریتهران

محّمد ابراهیم ابوکاظمی، آشنایی با فیزیک هسته ای108
دانشگاه فیزیکمنیژه رهبر

72برگزیدهتهران

اصول مهندسی و علم مواد109
فخرالدین اشرفی زاده،فریبا 
سعادت، اردشیر طهماسبی، 

احمد منشی
فنی و 
مهندسی

دانشگاه 
72برگزیدهتهران

اصول مهندسی و علم مواد110
فخرالدین اشرفی زاده،فریبا 
سعادت، اردشیر طهماسبی، 

احمد منشی
فنی و 
کتاب ارشادمهندسی

72سال

دانشگاه علوم انسانیگلناز رعدی آذرخشیقرائت متون فرانسه111
72تقدیریتهران

دانشگاه علوم انسانیپروین کدیورکاربرد روانشناسی در آموزش112
72برگزیدهتهران

محسن عدالت، مهندسی شیمی113
72تشویقیارشادشیمیسودابه دلیل

کتاب ارشادریاضی علی اکبر والیتیاصول آنالیز حقیقی114
72سال
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گروه نام پدیدآورندهعنوان کتابردیف
تخصصی

اهداء
 کننده

نوع 
جایزه

سال 
جایزه

کتاب ارشادریاضی علی اکبر عرب مازارعلم و هنر شبیه سازی سیستمها115
72سال

دانشگاه علوم انسانیمرتضی اسعدیجهان اسالم116
71برگزیدهتهران

کتاب ارشادشیمیهوشنگ خلیلیمبانی شیمی تجزیه )ج2(117
71سال

کتاب ارشادعلوم انسانیمهدی تدیننهایه الحکمه118
71سال

کتاب ارشادکشاورزیسیروس عبدمیشانیاصالح نباتات زراعی119
71سال

کتاب ارشادفیزیک محّمد ابراهیم ابوکاظمیفیزیک برای رشته های فنی120
71سال

کتاب ارشادعلوم زیستیعباس زریاب خوییکتاب الصیدنه فی الطب121
71سال

زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و 122
دانشگاه علوم انسانیمحّمد فالحیتحلیل خطاها)ج1(

71برگزیدهتهران

زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و 123
کتاب ارشادعلوم انسانیمحّمد فالحیتحلیل خطاها)ج1(

71سال

حساب دیفرانسیل و انتگرال و 124
هندسی تحلیلی)ج1-ق1، توماس(

بهزاد،کاظمی، 
کتاب ارشادریاضیکافی، ناظمی

71سال

تب روماتیسمی و بیماریهای دریچه 125
دانشگاه علوم زیستیمحّمد دانش پژوهقلب

70برگزیدهتهران

کورموفیتهای ایران )سیستماتیک 126
70تشویقیارشادعلوم زیستیاحمد قهرمانگیاهی()ج1(

محّمد شبستری، فیزیولوژی گیاهان زراعی127
70تشویقیارشادکشاورزیمسعود مجتهدی

جالل الدین پاشایی راد، مکانیک کوانتومی )جان پاول(128
دانشگاه فیزیک عبدالرضا سعادت

70برگزیدهتهران

سید محّمد مصطفی میر موتورهای درونسوز129
سلیم

فنی و 
مهندسی

دانشگاه 
70برگزیدهتهران
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گروه نام پدیدآورندهعنوان کتابردیف
تخصصی

اهداء
 کننده

نوع 
جایزه

سال 
جایزه

تحلیل و طراحی سیستمهای 130
فنی و محّمد تقی بانکیمهندسی عمران

مهندسی
دانشگاه 

70برگزیدهتهران

فنی و شهره شهیدیمتالورژی مکانیکی131
کتاب ارشادمهندسی

70سال

دانشگاه علوم زیستیپروین زندیعلوم غذایی از دیدگاه شیمیایی132
70برگزیدهتهران

کتاب ارشادعلوم زیستیفریدون ملک زادهمیکروب شناسی مقدماتی )ج2(133
70سال

قوام میر ستاری، اصول زهر شناسی134
70تشویقیارشادعلوم زیستیطاهره مشیری

کتاب ارشادعلوم زمینفریدون کاوهآب زیرزمینی و نشت135
70سال

روشهای آماری در تعلیم و 136
دانشگاه علوم انسانیجمال عابدیتربیت و روانشناسی

70برگزیدهتهران

دانشگاه علوم انسانینجادعلی الماسیتعارض قوانین137
70برگزیدهتهران

دانشگاه علوم انسانیابوالحسن غفاریتاریخ روابط ایران و فرانسه138
70برگزیدهتهران

70تشویقیارشادعلوم انسانیابوالقاسم هاشمیروشهای اقتصادسنجی139

بیژن شمس، هندسه دیفرانسیل مقدماتی )اونیل(140
دانشگاه ریاضیمحّمد سلطانپور

70برگزیدهتهران

70تشویقیارشادعلوم زیستیحسن مرندیدرآمدی به روانشناسی141

سید محّمد مصطفی موتورهای درونسوز142
میرسلیم

فنی و 
کتاب ارشادمهندسی

69سال

فنی و محّمد خشنودیشعله و احتراق143
کتاب ارشادمهندسی

69سال

144
تب روماتیسمی و بیماریهای 

کتاب ارشادعلوم زیستیمحّمد دانش پژوهدریچه قلب
69سال
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گروه نام پدیدآورندهعنوان کتابردیف
تخصصی

اهداء
 کننده

نوع 
جایزه

سال 
جایزه

اصول و دیدگاههایتغذیه145
 معدنی گیاهان

غالمحسین حق نیا، 
69تشویقیارشادعلوم زیستیعبدالحسین ریاضی

کتاب ارشادعلوم انسانیحسین معصومی همدانیجز و کل146
69سال

69تشویقیارشادعلوم انسانیبیانیرساله در موسیقی147

اصول مفدماتی فرایند شیمیایی148
عبدالعلی فقیه 

اردوبادی،محّمد باقر 
پورسید،داریوش باستانی

69تشویقیارشادشیمی

دانشگاه علوم انسانینظریه های یادگیری )ج1(149
68برگزیدهتهران

دانشگاه علوم انسانیعلی محّمد کاردانتاریخ روانشناسی )ج1(150
68برگزیدهتهران

دانشگاه فیزیکپورقاضیآشنایی با فیزیک حالت جامد151
68برگزیدهتهران

دانشگاه کشاورزیساالردینی، مجتهدیاصول تغذیه گیاه )ج2(152
68برگزیدهتهران

68تشویقیارشادکشاورزیساالردینی، مجتهدیاصول تغذیه گیاه )ج2(153

کتاب ارشادکشاورزیعبدالکریم بهنیاقنات سازی و قنات داری154
68سال

دانشگاه شیمیآزاد، سالجفه، شمسی پوراصول تجزیه دستگاهی )ج1(155
68برگزیدهتهران

کتاب ارشادشیمیآزاد، سالجفه، شمسی پوراصول تجزیه دستگاهی )ج1(156
68سال

دانشگاه ریاضیابوالقاسم بزرگ نیانظریه آمار )ج1(157
68برگزیدهتهران

کتاب ارشادریاضیابوالقاسم بزرگ نیانظریه آمار )ج1(158
68سال

فنی و آلن باغداساریانخطوط، امواج، آنتن ها159
مهندسی

دانشگاه 
68برگزیدهتهران
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تخصصی

اهداء
 کننده

نوع 
جایزه

سال 
جایزه

فنی و آلن باغداساریانخطوط، امواج، آنتن ها160
کتاب ارشادمهندسی

68سال

فنی و محّمد تقی بانکیبرنامه ریزی شبکه ای161
کتاب ارشادمهندسی

68سال

کتاب ارشادعلوم انسانیغالمعلی حدادعادلتمهیدات162
68سال

نخستین درس در جبر163
کتاب ارشادریاضیمسعود فرزان مجرد )دوجلدی(

68سال

67تشویقیارشادعلوم انسانیمحّمد رضا اخوان لیل آبادیتوزیع لنگر164

67تشویقیارشادعلوم انسانیآذرتاش آذرنوشآموزش زبان عربی )دوجلدی(165

67تشویقیارشادکشاورزیحسام مجللیشیمی خاک166

فنی و پرویز جبه دار ماراالنیسیستمهای کنترل نوین )ج1(167
کتاب ارشادمهندسی

67سال

کتاب ارشادعلوم زیستیعلی اکبر والیتیبیماری سل168
67سال

کتاب ارشادعلوم انسانینوش آفرین انصاریمدخل تاریخ شرق اسالمی169
67سال

رگرسیون چندمتغیری در پژوهش 170
کتاب ارشادعلوم انسانیحسن سراییرفتاری)دو جلدی(

67سال

کتاب ارشادریاضیجعفر زعفرانیاصول آنالیز حقیقی171
67سال

فنی و وحید طباطباوکیلیمهندسی ارتباطات دور172
کتاب ارشادمهندسی

66سال

فنی و هوشمند بهزادانریسندگی چرخانه ای173
کتاب ارشادمهندسی

66سال

کتاب ارشادشیمیمحّمدرضا یزدان بخششیمی آلی آزمایشگاهی )ج1(174
66سال
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گروه نام پدیدآورندهعنوان کتابردیف
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اهداء
 کننده

نوع 
جایزه

سال 
جایزه

فنی و امیرمحّمد طباطباییروسازی راه175
کتاب ارشادمهندسی

65سال

الکترنیک صنعتی176
فنی و قدیر عزیزی قنادی )الکترونیک قدرت(

کتاب ارشادمهندسی
65سال

عظیم وهاب زاده ومختصر روانپزشکی177
کتاب ارشادعلوم زیستی همکاران

65سال

مهدی گلشنی،فیزیک )ج1(178
کتاب ارشادفیزیک ناصر مقبلی

64سال

کتاب ارشادعلوم زیستیحسین ملک افضلیاصول اپیدمیولوژی179
64سال

کتاب ارشادشیمییحیی فرهنگیمبانی شیمی معدنی )ج1(180
64سال

فنی و ابراهیم ثناییمقاومت مصالح )ج2(181
کتاب ارشادمهندسی

36سال

کتاب ارشادعلوم زیستییوسف محّمدیتشریح سرو گردن اعصاب مغزی182
63سال

مغازی تاریخ جنگهای پیامبر اسالم 183
کتاب ارشادعلوم انسانیمحمود مهدوی دامغانی)ص( )سه جلدی(

63سال

فنی و علی کاوهتحلیل سازه ها184
کتاب ارشادمهندسی

62سال


