
کتاب ناشر آلماری تعداد صفحه تعدادکتاب پوشنشر سال افغانی به قیمتکتاب نویسندهکتاب اسمکتاب  بارکدشماره

19.78601E+12(رخی مهدیزاده مسعود ،مهندس محمدی احسان ،مهندس شرسعتی دکترمحمود: ترجمه) کینزل-والدرون تشریحی حل با همراه ماشین دینامیک و سینماتیک سئواالت نمونه فردا جهان نشر ، نما انتشارات4485381کاغذی8501387

29.78964E+12(سپانلو کامران ، قوامی محمد ، رضایی عبدالمجید ، واحدی هاله ، ملکان مجید: ترجمه) کریگ. جی. ال مریام،.  جیمزال ( چهارم ویرایش) دینامیک تهران ، دانشگاهی نشر مرگز6848382کاغذی6301384

31E+12(درسی کتاب مسائل کلیه حل- 2درسی کتاب پرسشهای پاسخ- 1)  نظری سوم سال ( المسائل وحل راهنما)  فیزیک خردمند. م641382کاغذی1501365خردمند. م

41E+12تهران کتابفروشی و انتشارات2381382کاغذی2001352فیاض احمد سید دکتراصفهان علوم دانشکده (نوین ریاضیات) ماتریس علم مسائل و اصول

59.78964E+12(جلفایی ارباب علی مهندس ، اصفهانی زینی اصغر علی دکتر: ترجمه ) روزنبرگ.  ام رابرت ، کلوتز. ام ایروینگ( روشها و نظری مبانی)  شیمیایی ینامیک ترمود تهران ، دانشگاهی نشر مرگز5925383کاغذی4501384

6978964010728X(مجللی حسام: ترجمه ) کارتر نیل، مک برسلر،(مدلسازی- دینامیک-اصول) سدیمی و شور خاکهای تهران ، دانشگاهی نشر مرگز2844382کاغذی2501373

79.78964E+12تهران ، دانشگاهی نشر مرگز8566364کاغذی2301375(ملکان مجید:ترجمه) شیمز. اچ ایروینگ دینامیک

89.78601E+12(دوم جلد) (ششم ویرایش ، دوم چاپ) (جلدی دو دوره)  ترمودینامیک مبانی مسائل حل راهنمای (حصار کاشانی حسین محمد مهندس- زاده ملک غالمرضا مهندس:ترجمه) وایلن ون-بورگناک-زونتاگ فردا جهان نشر ، نما انتشارات10804382کاغذی8001387

99.78601E+12(سینایی سینا مهندس: ترجمه) کریگ.جی.،ال مریام. ال. جینوزدهم چاپ (ششم ویرایش) مهندس مکانیک دینامیک فردا جهان نشر ، نما انتشارات7685382کاغذی15001389

109.78601E+12(حصار کاشانی حسین محمد مهندس-زاده ملک غالمرضا مهندس: ترجمه) وایلن ون- بورگناک- زونتاگ(ششم ویرایش ، ام سی چاپ) ترمودینامیک مبانی فردا جهان نشر ، نما انتشارات7923382کاغذی15001389

119.78964E+12تهران ، دانشگاهی نشر مرگز5369373کاغذی4001385(بدیعی مجید: ترجمه) مریام. ال. ِجی ایستایی

129.78964E+12(محلوجی هاشم:ترجمه) لیبرمن. ج باوکر،جرالد. ه آلبرا مهندسی آرمار تهران ، دانشگاهی نشر مرگز8721382کاغذی6601386

139.78964E+12تهران ، دانشگاهی نشر مرگز7684382کاغذی6501383(پوستی بهرام: ترجمه)شیمز. اچ ایروینگ(چهارم ویرایش)  استاتیک

149.78964E+12(هادیزاده هادی محمد عطار، شریفیان توتونچی،حسن حسین:ترجمه) دیتمن ،ریچارد زیمانسکی والدو مارک ترموینامیک و حرارت تهران ، دانشگاهی نشر مرگز7408364کاغذی5501385

151E+12تهران ، دانشگاهی نشر مرگز1763382کاغذی7501367(نیا اخالقی محسین غالم: ترجمه) نیون ایوان(1-دانشگاهی پیش ریاضیات)گنگ و گویا: اعداد

169.78601E+12(ع) امام دنشگاه3521382کاغذی4701389بهبودیان دکترجواد (ششم و سی چاپ)  ُمقّدماتی احتمال و آمار

179.78964E+12تهران ، دانشگاهی نشر مرگز6484382کاغذی3501378(کافی علی:ترجمه) کریگ مریام، ایستایی

189.78965E+12(ابوکاظمی ابراهیم محمد دکتر ، انتظاری علیرضا مهندس: ترجمه) کرایگ مریام( 2 مهندسی مکانیک) دینامیک پردازان نو7781382سخت14001385

191E+12سعید انتشارات962382کاغذی1501388(نورزاد) عبدالسمیع انجینیرمشتقات محاسبات های روش

201E+12سعید انتشارات482382کاغذی1401387نورزاد عبدالسمیع انجنیر ها انتیگرال جدول

219.78964E+12(کاظمی ابو ابراهیم محمد: ترجمه) بیوکی فردریک(فنی های رشته برای) فیزیک تهران ، دانشگاهی نشر مرگز8081369کاغذی7501385

229.78965E+12( باغانی- خبوشانی-نیا رضایی) کرین-هالیدی- رزنیک(2) پنجم ویرایش (گرما امواج، ؛ ها شاره)  فیزیک خراسان انتشارات2409370کاغذی3501385

239.78965E+12( باغانی- خبوشانی-نیا رضایی) کرین-هالیدی- رزنیک(1)پنجم ویرایش (مکانیک) فیزیک خراسان انتشارات4089370کاغذی6501390

249.78964E+12( دیانی محمود:ترجمه) واکر ، رزنیک ، هالیدی(هفتم ویراست ، رنگی تمام) حرارت ، ،موج سیاالت  فیزیک مبانی 2481370کاغذی6501385 فرهنگی و علمی موسسه و" نص" انتشارات

259.78965E+12باغانی ، ،رضایی خبوشانی: ترجمه) کرین ، رزنیک ، هالیدی(3)پنجم ویرایش ( مغناطیس و الکتریسیته) فیزیک خراسان انتشارات3848370کاغذی5501382



269.78964E+12(خرمی دکترمحمد: ترجمه) کرین.اس ِکِنت ، هالیدی دیوید ، رزنیک رابرتجدید ویراست ( چهارم جلد) فیزیک تهران ، دانشگاهی نشر مرگز4324370کاغذی5001384

279.78964E+12(راد پاشایی ، الدین ،جالل بهاری رضا محمد  ، خرمی دکترمحمد: ترجمه) کرین.اس ِکِنت ، هالیدی دیوید ، رزنیک رابرتجدید ویراست ( دوم جلد) فیزیک تهران ، دانشگاهی نشر مرگز4042370کاغذی4101385

289.78964E+12(راد پاشایی الّدین دکترجالل:ترجمه) کرین. اس ِکِنت ، هالیدی دیوید رزنیگ، رابرتجدید ویراست ( سوم جلد) فیزیگ تهران ، دانشگاهی نشر مرگز4244370کاغذی4401385

299.78964E+12(رهبر منیژه راد، پاشایی الدین جالل: ترجمه) کرین. اس ِکِنت ، هالیدی دیوید رزنیگ، رابرت(جلدی چهار  دوره) ( پنجم ویراست) فیزیک  دانشگاهی نشر مرگز17322370کاغذی37501389

301E+121764370کاغذی1301383آبادی جالل نثار احمد نثار انجنیر پوهندوی ترمودینامیک او فزیک مالیکولی مرگز پراختیا او ینو څیر پشتو د ساپی د

311E+12یار احد فریبا پوهنیار و عبدالظاهرستانیزی پوهاند(جلدی دو دوره) عمومی فزیک سعید انتشارات6062370کاغذی6001387

329.78965E+12اهواز چمران شهید دانشگاه3324370کاغذی2701380برزگر دکترعبدالرحمنپیشرفته خاک فیزیک

339.78965E+12(یاوری دکترعیسی:ترجمه) سیلبی. ج رابرت و آلبرتی. ِا رابرت (1997 دوم ویراست)  فیزیک شیمی دانشگاهی علوم نشر2401369کاغذی4501379

341E+12مسکو" میر" انتشارات1921370کاغذی1501386پرلمان.  سی(اّول کتاب) سرگرمی برای فیزیک

351E+12مسکو" میر" انتشارات2727370سخت1501983 سیزانف. ا.ی ، کاشینا.ا. س فزیک مسایل مجموعه

369.78965E+12(چوبتاشانی محمد) کرین. اس ،کنت هالیدی ،دیوید رزنیک رابرت( چهارم جلد)(چهارم ویراست)  فیزیک های مسئله حل تگوین انتشارات2182370کاغذی4501385

379.78965E+12( شمس، ،مهرنازطلوع زاده شریف ،هوشنک مازندرانی میرزازکی: ترجمه) نمساوی کریشیش اگوستت نمساوی فیزیک تهران دانشگاهی نشر مرگز26410370کاغذی2001382

389.78965E+12کتاب یادواره انتشارات موسسسه1028370کاغذی2001386 دربندی ملکی محمود(طیس مغنا و الکتریسسته) دو پایه فیزیک  تجربی مبانی

399.78965E+12(مهندسی وفنی پایه علوم دانشجویان ،ویژه مکانیک) (جدید ،ویرایش دوم چاپ)  یک پایه فیزیک درس  تجربی مبانی کتاب یادواره انتشارات موسسسه1528370کاغذی1501380آقازاده ،مریم دربندی ملکی محمود

401E+12(حمیدیان رضا ،محمد پذیرنده علی:ترجمه ) ،وهر،ریچاردز انگاتمی فیزیک با آشنایی تهران دانشگاهی نشر مرگز5445370کاغذی2001366

411E+12(اسراری محمود:ترجمه) بورکارد. س ، بوردون.رفیزیک بورکارد. ،س بوردون. ر3682370کاغذی2801374

42978964011135Xتهران دانشگاهی نشر مرگز4005370کاغذی3101382(میرزاخانی رضا:ترجمه) هیلل دانیلخاک فیزیک با آشنایی

431E+12تهران دانشگاهی نشر مرگز2161371کاغذی1501369(عمیدی علی:ترجمه)دیویس. ج فیلیپ(6-دانشگاهی پیش ریاضیات) بزرگ اعداد دانستنیهای

441E+12فرهنگی و علمی انتشارات شرکت1289371کاغذی1001374(الله ابوالقاسم:ترجمه) کاک مارکاعداد نظریه و ،آنالیز حتماالت در آماری استقالل

451E+12(اصل وحید قاسم محمد:ترجمه) سموئل گرایتزر27- دانشگاهی پیش ریاضیات (  اول جلد) المللی بین ریاضی های المپیاد تهران دانشگاهی نشر مرگز2726371کاغذی1501368

461E+12قرطبه انتشارات4565371کاغذی4201392کوهی فیروز خالقداد پوهندوی ریاضی آنالیز

479.78965E+12(اسکندری حمیده- مهری دکتربهمن:ترجمه) کینکید دیوید- چینی واردمحاسباتی و عددی ریاضیات جنگل انتشارات5442371کاغذی2301383

481E+12سعید انتشارات4241371کاغذی4001388همتا محمد نور پوهاند عالی ریاضیات

499.7964E+12(22- دانشگاهی پیش ریاضیات) ریاضی روش به گشایی رمز با آشنایی 9محمودیان عبادهللا ، درودی رویا:ترجمه) سینکوف آبراهام تهران دانشگاهی نشر مرگز2443371کاغذی2101374

501E+12(دارند درپیش کانکور امتحان کسانیکه برای همچنان و 12-7 صنف برای جوابات کلید با) ریاضیات مسایل مجموعه زاده عنایت مجتبی انجینر ، نورزاد عبدالسمیع انجینر سعید انتشارات1443371کاغذی1701387

511E+12سعید انتشارات881371کاغذی1561388(نورزاد) عبدالسمیع انجینیر ها لمیت محاسبات های روش



521E+12سعید انتشارات921371کاغذی1601388(نورزاد) عبدالسمیع انجینیرمختلط اعداد تیوری

531E+12سعید انتشارات1623371کاغذی1901388ستانکزی همایون محمد انجینیر(کانکور گی آماده) ریاضیات مسایل

541E+12قرطبه انتشارات1883371کاغذی1801392کوهی فیروز خالقداد پوهندویاقتصادی ریاضی

551E+12(12-دانشگاهی پیش ریاضیات) (2)مجارستان ریاضی های مسابقه مسائل (ابراهیمی مهدی محمد:ترجمه) کورشاک یوژف تهران دانشگاهی نشر مرگز1202371کاغذی1001368

561E+12(2-دانشگاهی پیش ریاضیات) ؟ چیست انتگرال و دیفرانسیل حساب (دبیلی ای مهدی حسن محمد:ترجمه) سویر.و.و تهران دانشگاهی نشر مرگز1483371کاغذی1201368

571E+12سعید انتشارات764371کاغذی1451389رشیدی احمد انجینیربشیر ریاضی علم

581E+12سعید انتشارات581371کاغذی1401388(نورزاد) عبدالسمیع انجینیرلوگارتم

599.78964E+12(ممقانی جلوداری محمد:ترجمه) دیویس. جی فیلیپآن کاربردهای و شوارتس تابع فرهنگی و علمی انتشارات شرکت2281371کاغذی1001379

601E+12(پور جهانی هللا روح:ترجمه) ایمزبلیز گیلبرت تغییرات حساب فرهنگی و علمی انتشارات شرکت2065371کاغذی1001375

611E+12سعید انتشارات2683371کاغذی3001389نورزاد انجینیرعبدالسمیعریاضی گنجینه

621E+12سعید انتشارات1861371کاغذی2501388کوهی فیروز داد خالق پوهندویفزیک در ریاضی میتود

631E+12مسکو" میر" انتشارات20811371کاغذی1501986پرلمان. یزنده ریاضیات

649.78965E+12(سئوالی 80 ریاضی آزمون و 1378 تا 1369 ازسال دولتی نمونه راهنمایی مدارس ورودی آزمون)  هوشمند آزمون نشرنشانه ، چشمه نشر2608371کاغذی2001380ظاهری اسکندر

651E+12سعید انتشارات882371کاغذی1501387نورزاد عبدالسمیع انجنیرمقدماتی الجبر

661E+12(15- دانشگاهی پیش ریاضیات) بشماریم شمارش بدون چگونه یا انتخاب ریاضیات فرهنگی و علمی انتشارات شرکت2321371کاغذی2001368(جذبی ،بتول عمیدی علی:ترجمه) نیون ایوان

671E+12(کاشیگر کترلطیف: ترجمه) فین.جی ادوارد ، الونسو مارچلو امواج  و میدانها (جلدی دو دوره)  عمومی  فیزیک دانشگاهی نشر مرگز14582369کاغذی7801364

689.78964E+12تهران دانشگاهی نشر مرگز5743371کاغذی3501375قربانی ابوالقاسمهجری یازدهم سدۀ تا سوم سدۀ از اسالمی دورۀ ریاضیدانان زندگینامۀ

699.78964E+12(کیانی هژبر کامبیز: ترجمه) چیلدرس رابرت انتگرال و دیفرانسیل بازرگانی و اقتصاد برای ریاضیات نشرنی انتشارات4484371کاغذی3501378

701E+12معصومی مظفر دوستدار،کتر زایزه دکترنورو واحدی، اکبر علی ، صاحب دکترناصر ، شمس بیژن(اّول جلد)  آنالیز صاحب دکترناصر ، شمس بیژن2621371کاغذی2101365

719.78964E+128441371کاغذی5601379مدنی علی(جلدی دو دوره) ریاضی آمار دانگاهها انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان

729.78965E+12(بابلیان دکتراسماعیل ، صائمی منصوره توتونیان، دکترفائزه: ترجمه)چنی ،وارد کینکید دیویدسوم چاپ (1 جلد) عددی آنالیز "ع" رضا امام دانشگاه10684371کاغذی6501381

731E+12قرطبه انتشارات3344371کاغذی4001392فیروزکوهی خالقداد پوهندوی آنالیز وکتور

749.78964E+12دانشگاهی نشر مرگز3722371کاغذی3201385بهبهانی حمید دکتر راه هندسی طرح راهسازی

751E+12(عالی تحصیالت موسسات به شمول متقاضیان برای مشتق کاربرد و مشتق ، لیمت توابع، ،لوگاریتم، تصاعد:  های بخش شامل) عالی ریاضی مسایل سعید انتشارات1774371کاغذی2501388"غفوری صالح" خالد احمد

769.78964E+12(قدیمی مرتضی:ترجمه) الدفاع عبدهللا علی دکتر مسلمانان ریاضیات تاریخ بر درآمدی 3302371کاغذی6101385 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاهی

771E+12سعید انتشارات861371کاغذی1601388(نورزاد) عبدالسمیع انجینیر حساب آموزش



789.78965E+12(داورپناه محمد مقدم،سید زاده رجب رضا محمد دکتر:ترجمه) سن. ک.ام مردسون،.  ان جان مالک،.اس.دی )پنجم چاپ) مجرد جبر اساس "ع" رضا امام دانشگاه7961371کاغذی11301390

791E+12600  (ریاضی دشته ستانها دبیر نهایی امتحانات کنکورو داوطلبان برای 37-37 تحصیلی درسال دانشجو انتخاب جدید روش با مطابق باجواب) جبر تست ( جواب با کشور سراسری کنکور تستی سئواالت بانضمام چهارجوابی های تست:شامل باستان انتشارات1281371کاغذی2001383داها بهرام مهندس( 

801E+12سعید انتشارات1521371کاغذی1801389نورزاد انجینیرعبدالسمیعجهان دانان فیزیک و دانان ریاضی ترین معروف

811E+12سعید انتشارات1083371کاغذی1701390تیاراحمدزی نصر هللا سمیع استاد(الجبر بخش) کانکور رهنمای تطبیقات

829.78965E+12(مشاغل معرفی های کتاب ازمجموعه) دارم دوستش که شغلی جوشکاری ایرانیان انجمن721371کاغذی901384نیا یاسرناظم-تفرشی حسن محمد

831E+12(طبیعی علوم پوهنحئی کابل تربیه و تعلیم پوهنتون عالی تحصیالت وزارت) احصائیه سعید انتشارات1141371کاغذی2001390سنایی غالم پوهاند

849.78965E+12(نادری اصغر علی و اکبرمحبوبی علی:ترجمه) اشکرافت. ال.جی و هنکس.حی.ار108 شماره (سوم چاپ) کاربردی خاک فیزیک سینا بوعلی دانشگاه انتشارات2161371کاغذی2101380

851E+12یار" هللا حمید پوهندوی" رنک"دستگیر غالم انجینر پوهنوال اساسات ریاضیاتو عمومی د" 2683371کاغذی2001380 مرگز پراختیا او ینو څیر پشتو د ساپی د

861E+12مسکو" میر" نشریات بنگاه1121371کاغذی1001981(والری.س: ترجمه) النگه. ن.وتجربی فیزیک در آزمائی هوش مسایل

871E+12اسالمی انقالب آموزش و انتشارات1321371کاغذی1001372(امیرارجمند یوسف:ترجمه) دوالشه آندره(پایه علوم) آنالیزریاضی 

889.78964E+12فرهنگی و علمی انتشارات شرکت2082371کاغذی1501376(طاهری شهناز: ترجمه) پاالرد هری اعداد جبری نظریه

891E+12(معارف وزارت تعلیمی جدید نصاب مطابق) نهم و ،هشتم هفتم صنوف برای ریاضی تمرینات حل رسالت انتشارات3403371کاغذی2501391بنایی ژیال

901E+12پیام انتشارات61211371کاغذی4501370دکترمنوچهربهرامیریاضی غیراختصاصی عالی مدارس و ها دانشکد برای عمومی ریاضیات

911E+12("خلیلی" دوکتورعبدالوکیل پوهندوی:ترجمه) برمان.ن.جی(خوارزمی پژوهشی علمی مرکز) ریاضی انالیز تمرینات سالم انتشارات7023371سخت6501389

921E+12سعید انتشارات2971371کاغذی3001388غوری انور محمد دکتور عالی ریاضیات

931E+12681371کاغذی2501327 خان الدین داکترمیرنجم شاغلیمکاتبو اومتوسطه دلیسو (لپاره تولکی" 9" د)  فزیک ریاست تدریساتو ثانوی د وزارت پوهنی د

949.78964E+12(کاظمی ،سیامک فرمان حسین دکتر:ترجمه) سیگ کرویت اروینجدید ویراست (جلدی دو دوره) پیشرفته مهندسی ریاضیات تهران ، دانشکاهی مرگزنشر12884372کاغذی11301385

951E+12(مکانیگ پیروزی 3 واحد هاروارد فیزیگ طرح ، آسمان در حرکت 2 واحد هاروارد، فیزیک حرکت،طرح مفاهیم ، 1واحد) هاروارد فیزیک طرح (زاده شریف ،هوشنگ طوسی نصیر خواجه احمد: ترجمه) واتسون هولتون،راِذرفورد، فاطمی انتشارات موسسه4823383کاغذی4501368

969.78964E+12فرهنگی و علمی انتشارات شرکت2561373کاغذی1801377(الجوردی کاوه:ترجمه) بوآس پی رالف حقیقی توابع درِس نخستین

971E+12(فرمان حسین ، شیدفر عبدهللا:ترجمه) سیگ کرویت اروین  (جلدی دو دوره) پیشرفته مهندسی ریاضیات  دانشگاهی نشر مرگز14446372کاغذی9001369

981E+12قرطبه انتشارات3003372کاغذی3501392هاشمی ،سیدطارق کوهی  فیروز خالقداد آنها کاربرد و معمولی تفاضلی معادالت

991E+12سعید انتشارات1841372کاغذی2501389نورزاد عبدالسمیع انجنیرانتگرال

1001E+12فرهنگی و علمی انتشارات شرکت3601372کاغذی2001374شکرانیان هوشنگ(متغیره یک) انتگرال و دیفرانسیل حساب

1011E+12ریاضیا دیفرانسیل معادالتIII  (پایه علوم انستیتوی)انتشارات در شده تهیه2121372کاغذی4001365 ربانی حسن دکتر

1021E+12اسالمی انقالب آموزش و انتشارات4164372کاغذی1801372(اقصی رضا: ترجمه) گاموف جورج فیزیک سرگذشت 

1039.78964E+12تهران ، دانشگاهی نشر مرگز2382372کاغذی2901385(نصیرنیا حسن: ترجمه) گاردنر مارتینریاضی معماآمیز داستانهای دگر و ابوالهول معماهای



1041E+12سعید انتشارات1902372کاغذی2001390تیاراحمدزی نصر هللا سمیع استاد(میخانیک فزیک بخش) کانکور رهنمای تطبیقات

105978964445250Xفرهنگی و علمی انتشارات شرکت3569372کاغذی2501379(الله ابوالقاسم:ترجممه) بردن.پ.رهندسه به راهی ، گروهها

1069.78964E+12(ممقانی جلوداری محمد دکتر:ترجمه) کرانتس. ج استیونهندسی نگرش:مختلط آنالیز فرهنگی و علمی انتشارات شرکت2341372کاغذی2001379

1071E+12حمیدی"عبدالباقی پوهنوال ،" حبیب" حنیفه پوهندویُبعدی سه وفضای درسطح تحلیلی هندسه" سعید انتشارات2643372کاغذی2201388

1089.78601E+12(شیرازی خوانین زهرا- ربیعی مریم:ترجمه) آندروپرسلیمقدماتی دیفرانسیل هندسه "س" الزهراء دانشگاه4125372کاغذی6601387

1091E+12ها کواترینون ها تننده- جبرکارتان ریمانی هندسۀ و تانسورها جبرخّطی تهران دانشگاه انتشارات4231372کاغذی6501344شفیعیها.ه.م

1101E+12سعید انتشارات4481372کاغذی4001389غوری انور محمد دکتور هندسه

1111E+12سعید انتشارات2644372کاغذی2801388نورزاد عبدالسمیع انجنیرعمومی مثلثات

1121E+12سعید انتشارات2481372کاغذی2501388"حمیدی" عبدالباقی پوهنوال عمومی مثلثات

1131E+121863372کاغذی2701392(مومند) داکترعبدهللا(الجبر مجرد) الجبر معاصر څانکه تخنیکی تولنی خپروندوی مومند

1141E+12500کشور سراسری کنکور تستی وسئواالت مثلثات: چهارجوابی های تست) شامل)( ریاضی رشته ستانها دبیر نخائی امتحان و کنکور داوطلبان برای 38-37 تحصیلی سال در دانشجویان انتخاب جدید بارروش مطابق جواب با) مثلّثات تست باستان انتشارات1121372کاغذی2001374داها بهرام مهندس(

1151E+123861372کاغذی3501374جاللی مرتضی دکتر( ها مجموعه تئوری از ای بامقدمه اول جلد) جبر آماروانفرماتیک عالی آموزش موسسه

1161E+12سعید انتشارات2681372کاغذی3001389نورزاد عبدالسمیع انجینیرریاضی گنجینه

1171E+12سعید انتشارات2262372کاغذی2501393حمیدی عبدالباقی پوهاند(شده حل مسائل با) عمومی مثلثات

1181E+12خاور انتشارات موسسه3153372کاغذی2501389عبدهللا استاد همه برای مثلثات

1199.78965E+12(پور یاسی رضا غالم:ترجمه) آلمان ریاضی ازاساتید جمعی(معاصر ریاضیات (3) جلد) ریاضیات المعارف دایرة مهاجر نشر2083370کاغذی3201379

1209.78964E+12(ناظمی اسالم کاظمی، سسامک رزاقی، ،محسن بهزاد مهدی:ترجمه) لیتهلد لوئیس(جلدی دو دوره)تحلیلی هندسۀ و انتگرال و دیفرانسیل حساب تهران دانشگاهی نشر مرگز383 1052کاغذی7001385

1219.78965E+122 درجه( 12-10-1 المللی بین کد و استاندارد شماره ( کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان آموزشی و مهارت استاندارد آخرین براساس"  تخصصی" مقدماتی صنعتی حسابداری فرهنگ کتابخانه2327373کاغذی1501382محمودی داود- نماینده یعقوب

1229.78965E+12(کنکور و درس) تشریحی پاسخ با همراه شده بندی طبقه های تست ارائه کاردانی مقطع حسابرسی مباحث کامل تدریس حسابرسی پایه علوم گسترش انتشارات2082373کاغذی2101382پور ملک سیاوش ،  عالئی مهران

1231E+12(قوام زاده قوام هللا احسان از:ترجمه) دمیدویچ.پ.بریاضی آنالیز تمرینات و مسائل مجموعه مسکو" میر" نشریات بنگاه7041373سخت4501979

1249.78965E+12(عالی صورتهای تحلیل و تجزیه ، نقد وجوه گردش ، ناقص مدارک گذازیها، سرمایه قرضه، اوراق سهامی، شرکتهای)  2 میانه حسابداری زند تحقیقاتی- علمی موسسه2721373سخت2501378اظهری هللا ولی

1259.78965E+124402373کاغذی2101384نماینده  یعقوب 10/98-1 المللی بین کد با کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان استاندارد با مطابق)  مقدماتی عمومی حسابداری تورنگ-کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان کارکنای تعاونی

1269.78965E+12(کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان جدید استاندارد براساس) پیشرفته عمومی حسابداری پراکوه انتشارات3964373کاغذی3501383محمدی رضا محمد ، نماینده یعقوب

1279.78964E+126802373کاغذی7501388جانی بابا جعفر ، اقوامی داودغیرانتفاعی و دولتی سازمانهای در حسابداری کاربرد و اصول انسانی علوم توسعۀ و تحقیق مرکز" سمت" دانشگاهها انسانی علوم کتب وتدوین مطالعه سازمان

1281E+12دوم چاپ (نگاری تقویم و ها کمیت طبیعی تحول مرکب وربح بسیط ربح ضرر و نفع ، بیمه و کمیشن وتنزیل تخفیف ، فیصد ، ومیراث زکات مشارکت و سهام ، وتناسب نسبت اعشار و عام کسور وکامل، طبیعی اعداد) محاسبه اصول و حساب سعید انتشارات1443373کاغذی1651388غوری انور محمد دکتور

1299.78965E+12(خوزانی اسالمی علی ، براتی ،مرتضی سردار هوشمند جمشیدی، حاجی فرزین:ترجمه) جیوردانو. ر فرانک ویر،.د فینی،موریس.ال راس توماس،. ب جورج(2 جلد)  (10 ویرایش) تحلیلی هندسه و انتگرال و دیفرانسیل حساب صفار انتشارات4803373کاغذی10001386



1309.78965E+1210 ویرایش (جلدی دو دوره)  تحلیلی هندسه و انتگرال و دیفرانسیل حساب (خوزانی اسالمی علی ، براتی ،مرتضی سردار هوشمند جمشیدی، حاجی فرزین:ترجمه) جیوردانو. ر فرانک ویر،.د فینی،موریس.ال راس توماس،. ب جورج صفار انتشارات7363373کاغذی16001386

1319.78964E+12(کافی ،علی کاظمی سیامک بهزاد، مهدی:ترجمه) فینی راس ، توماس جورج(جلدی دو دوره)تحلیلی هندسۀ و انتگرال و دیفرانسیل حساب تهران دانشگاهی نشر مرگز7734373کاغذی8001385

1329.78964E+1210 ویرایش (جلدی دو دوره)  تحلیلی هندسه و انتگرال و دیفرانسیل حساب نشریحی مسائل حل راهنمای (آزادی ،مهرداد جمشیدی حاجی فرزین:ترجمه) ویر. د موریس فینی.ال راس توماس،. ب جورج صفار انتشارات6163373کاغذی14501387

1339.786E+12(اندام قوی ،افشین مقدم قدیری دکترابوالفضل: ترجمه) گرانوف اچ مایکل(اول جلد) غیرانتفاعی و دولتی های سازمان حسابداری مرندیز نشر24814373کاغذی6501388

1349.78965E+11(تالیفی تست هزاران و آزاد و سراسری آزمونهای وسوالت درسی کتب نکات کلیه شامل) حسابداری جامع کنکور خلیلیان انتشارات2805373کاغذی3901382شاهوردی مسعود استاد ، قشقایی پور مهدی افسانه

1359.78964E+12تهران دانشگاهی نشر مرگز6804374سخت5501374قربانی ابوالقاسم(نامه ازبیرونی نوین تحریری) بیرونی ابوریحان ریاضی درآثار تحقیقی

1369.78964E+12(بروجنی خلیلی هللا روح پرهیزگار، مجتبی ، عابدینی محمد نصرتی، جلیلیان رضا محمد)واکر ،جرل رزنیک ،رابرت هالیدی دیوید رنگی تمام ( 2014 سال دهم ویرایش (گراما و مکانیک:اول جلد) فیزیک مبانی اشراقی انتشارات5768374کاغذی7501393

1379.78601E+12سیستم دی آزاد عالی آموزش موسسه  ، سیستم دی کتاب بانک (کارشناسی به کاردانی) ریاضیات پور آخوند علیرضا مهندس ، نیا وحدتی کمال مهندس نشرصیانت5921374کاغذی9901389

1381E+121523374کاغذی2701392احمدزی رضا دالور (کری زده یی پرته استاذ له) لوگاریتم څانکه تخنیکی تولنی خپروندوی مومند

1399.78965E+12(1-15/10 المللی بین کد با کشور ای حرفه و فنی آموزش استاندار با مطابق) تکمیلی عمومی  حسابداری 2802379کاغذی1501383نماینده یعقوب کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان کارکنان تعاونی انتشارات

1401E+12(کنید دنبال وقفه بدون را هدف که است این موفقیت میکند؛راز شماراهمراهی 1830 با) کانکور راز 1281374کاغذی1201387"انوش موسوی" هللا بجیب سید "شماست ترقی مهمدی" المهدی فرهنگی مجتمع

1419.78964E+12جوادی حسین مهندس ، اسرافیلیان ابراهیم ،دکتر نسب ،مصطفی نویس قرآن محمود دکتر دانشگاهی پیش ریاضیات ققنوس انتشارات3824374کاغذی6001389

1421E+1225 دانشگاهی پیش ریاضیات (1972 تا 1966 ساالنه سوم،آزمونهای جلد) آمریکا دبیرستانی ریاضی های مسابقه مسائل (نیا اخالقی غالمحسین:ترجمه)ارل. جیمزم سالکیند،. چارلزت تهران ، دانشگاهی نشر مرگز2401374کاغذی1001369

1431E+12سعید انتشارات641374کاغذی1401389شاداب سید فورمولرهندسه

1449.78965E+12(1381-1-15/10 شماره المللی بین استاندارد براساس) درسی کتاب (مالی خدمات رشته) تکمیلی عمومی حسابداری فارس خلیج انتشارات2405365کاغذی1301382برزگر فاطمه ، کتابی طاهره

1459.78964E+12(بهاری خرمی،محمدرضا راد،محمد پاشایی الدین جالل:ترجمه) کرین. اس ِکِنت هالیدی، دیوید رزنیک، رابرت جدید ویراست ( اول جلد) فیزیک تهران دانشگاهی نشر مرگز4042374کاغذی4201385

1469.78964E+12(رابط ارجمند،نادر امیر یوسف:ترجمه) اوهانیان.سی هانس(جلدی دو دوره) فیزیک  اصول تهران دانشگاهی نشر مرگز10961374کاغذی11001383

1479.78964E+12تهران نشردانشگاهی مرگز5442374کاغذی6201384(افضلی رضا محمد:ترجمه) جانستون- یر بی استاتیک

1481E+122083375کاغذی1701392سرشار اسحاق محمد استاد(لپاره تولکتو دولسم او لسم،یوولسم د) حل تمرینونو فیزیک څانکه تخنیکی تولنی خپروندوی مومند

1491E+122123375کاغذی4101393نوری نورهللا پوهیالی(چاپ دریم) (نویوزیاتونوسره له)  اساسات احصائیی د څانکه تخنیکی تولنی خپروندوی مومند

1501E+12ویار په کلیزی پنځوسمی (50) پوهنتون ننکرهار د)  مثالونوسره له څیرنو کمی د محاسبی او مفاهیم احصائیوی احصائیه عملی 2563375کاغذی4501393منصوری امیرمحمد دوکتور څانکه تخنیکی تولنی خپروندوی مومند د

1511E+12(!نیسی تیاره لپاره کانکورآزماینی د چی ځوانانوته هغو)  زوابونه او پوښتنی 3000 دکانکور 4083375کاغذی7101392آباد جالل  پلورنځی کتاب مومند عبدالمجید څانکه تخنیکی تولنی خپروندوی مومند د

1521E+125283375سخت11101393رازقی اسحق محمد انجنیر دیپلوم پوهنوال(اودینامیک ستاتیک) میخانیک انجینری څانکه تخنیکی تولنی خپروندوی مومند د

1531E+122283375کاغذی3501393رازقی اسحق محمد انجنیر دیپلوم پوهنوال(انتقال) لیږدیدنه تودوخی اود ترمودینامیک تخنیکی څانکه تخنیکی تولنی خپروندوی مومند د

1549.786E+12دانش سها31210363کاغذی6651392فر یعقوبی محمد دکتردیپریما ، بویس معمولی دیفرانسیل معادالت راهنمای

1551E+12(یاری شهر پرویز:ترجمه) بف گه سر. ن. ای( مختلف های درکشور) ریاضی های المپیاد های مساُله فردوس انتشارات6481368کاغذی2801368



1561E+12نامعلوم انتشارات2401366سخت1601365 ، کورچتف ، مندلیف ، لومونوسف ، فردای6- فزیک

1579.78964E+12فرهنگی و علمی انتشارات شرکت2322366سخت1501376(بیرشک احمد: ترجمه) سارتن جورج(تکنولوژی و علم تاریخ مجموعه) ( جدید ویراستۀ) علم سرگذشت

1581E+12علیزی محمد دوست ، جویان عبدالعلی سید ، شمس انور محمداوپتیک امواج مقناطیس و برق  (2) عمومی فزیک 6802366سخت3501365 ا.د.ج مسلکی و عالی تحصیالت وزارت

1599.78964E+12(علیزاده ،فرزاد افشارمنش امیرحسین ) آرفکن جورج ( اول جلد) فیزیک در ریاضی روشهای مسائل تشریح دانش سها انتشارات3805366کاغذی6801391

1601E+12(اصل وحیدی ، قاسم محمد عمیدی، علی:ترجمه) والپول رانلد فروند، جان  ریاضی آمار تهران انشگاهی نشر مرگز6201366کاغذی3501370

1611E+12(ناظمی اسالم کاظمی، سسامک رزاقی، ،محسن بهزاد مهدی:ترجمه) لیتهلد لوئیس(جلدی دو دوره)تحلیلی هندسۀ و انتگرال و دیفرانسیل حساب تهران انشگاهی نشر مرگز9792367کاغذی5501370

1621E+12(2) آموزالکترونیک خود (مجموعه CREI) ها نما و نمفی و منفی اعداد تهران نشردانشگاهی مرگز583367کاغذی1001362الهی آیت احمد

1631E+12نامعلوم انتشارات7731367کاغذی3001370زاده فرخ ،کیخسرو شمس بیژن( اول جلد) آنها کاربرد و معمولی دیفرانسیل معادالت

1641E+12تهران دانشگاه دانشیار4001367کاغذی4501354للّهی کاظم دکتر(ریاضی و اندیشه)  ها مجموعه و منطق بر درآمدی

1651E+12(بقایی حسین ، بارزی مهدی: ترجمه) تاسی. جی.ال بنیادی ذرات فیزیگ تهران انشگاهی مرگز2842367کاغذی2501376

166978964445121X(نژاد جهانی رضا دکتر:ترجمۀ) هَدالک چارلزتآن کالسیک مسائل و میدان نظریۀ فرهنگی و علمی انتشارات شرکت3923367کاغذی1801377

1671E+12(بخشایی خسرو: ترجمۀ) آلبرایت. ر جان سمت، هنری( اول جلد) ای هسته و اتمی فیزیک با آشنایی تهران دانشگاهی نشر مرگز4922363کاغذی2801367

1689.78964E+12(فیروزان فرخ ، زاده عالم اکبر علی ، دلفی رضائی مهدی ، دکائی علیرضا: ترجمه) آپوستل. م تام ( اول جلد)  انتگرال و دیفرانسیل حساب تهران دانشگاهی نشر مرگز16961362کاغذی5001384

1691E+12(میرزابیگی جهانشاه ، زاده حسن ، سیامگ ، بهاری رضا محمد امیری، فریدالدین امیر) یاکوولف. آ. آی سترلکوف،. پ.س(جلدی چهار دوره) مکانیگ دانشگاهی فیزیک مسائل تهران دانشگاهی نشر مرگز8605362کاغذی4801370

1701E+12(شمس بیژن سلطانپور، رضا محمد:ترجمه) دیپریما. ریچاردک بویس،. ا ویلیام(اول جلد)  مرزی مقدار مسائل و دیفرانسیل معادالت مقدمات تهران دانشگاهی نشر مرگز5044365کاغذی2801369

1711E+12(49) الکترونیک آموز خود (مجموعه CREI) تهران دانشگاهی نشر مرگز8810368کاغذی1201368اسودی سیما انتگرال حساب

1721E+12دانش گنجینه ، فاطمی انتشارات2521372کاغذی1001370گزلو قرا هللا جالیل پایه مثلثات

1731E+12(115 شماره) (آنها کامل حل و مسائل ، اساسی مفاهیم) شیمیایی ترمودینامیک سینا بوعلی دانشگاه انتشارات2961372کاغذی2701376(ایلوخانی حسین دکتر:ترجمه) کیو.بیرمن

1741E+12843372کاغذی2701393"زیارمل" موالخانمیخانیک برخه لومری فزیک عمومی څانکه تخنیکی تولنی خپروندوی مومند د

1751E+121843372کاغذی3501392رازقی اسحق محمد انجنیر دیپلوم پوهنوال میخانیک جامداتو د څانکه تخنیکی تولنی خپروندوی مومند

1761E+12(ده کره زده ریاضی د جواز داخلیدو د ته پیری یوویشتمی)  تولگه حقایقو د هکله په ریاضیاتو د (زوی سلطان نورهللا شوویالی نوماند:ژبارن) نورزاد عبدالسمع اینجنیر دیپلوم آباد جالل- تولنی خپروندوی مومند1123372کاغذی1301394

1771E+12الجبر خطی e₁,e₂,e₃=R³آباد جالل- تولنه خپروندیه مومند2003372کاغذی2701392"مومند" عبدهللا دکتر

1789.78965E+12( ام سی چاپ)( اقتصاد ، بازرگانی ، حسابداری ، مدیریت) پایه ریاضیات Z=X³-3X²+3 آزاده انتشارات4605372کاغذی7501393عربزاده بهمن دکتر- نیکوار مسعود دکتر

1791E+12مطبعه همدرد2103372کاغذی5101385"یار" هللا حمید پوهندوی کلکولس ریاضیات عالی

1801E+123683372کاغذی7101394"راسخ" ضیاءالرحمن پوهیالی اساسات تیوری احصائیوی د څانکه تخنیکی تولنی خپروندوی مومند د





 







دانه یگ اضافه اول جلد



اضافه دانه 12 اول جلد





اضافه دانه یک 2 جلد

اضافه دانه یک 2 جلد

ټ،ځ،ښ،څ،ږ



اضافه دانه 1 اول جلد

اضافه دانه 2 دوم جلد

اضافه دانه یک  4 جلد


