لیست کتابهای اهدایی فهرست شد ه سال  59 -59دانشکده شیمی و فیزیک
شماره ثبت
تاریخ
501653 1395/04/22
501751 1395/04/26
501788 1395/04/27
501791 1395/04/27
501797 1395/04/27
501812 1395/04/27
501815 1395/04/28
501816 1395/04/28
501817 1395/04/28
501818 1395/04/28
501819 1395/04/29
501820 1395/04/29
501833 1395/04/29
501834 1395/04/29
501843 1395/04/30
501844 1395/04/30
501845 1395/04/30
504902 1395/05/17
504903 1395/05/17
504904 1395/05/17
504905 1395/05/17
504906 1395/05/17
504907 1395/05/17
504942 1395/05/18
504946 1395/05/18
504953 1395/05/19
504957 1395/05/19
504959 1395/05/19
504961 1395/05/19
504962 1395/05/19
504963 1395/05/19
504964 1395/05/19
504968 1395/05/20
504980 1395/05/20
504984 1395/05/20

عنوان
راهنمای جامع شیمی معدنی
اصول شیمی تجزیه ای
شیمی تجزیه
تستهای نوین در شیمی معدنی
آلودگی محیط زیست :هوا  -آب  -خاک  -صوت
آلودگی محیط زیست(هوا-آب-خاک-صوت
تشریح کامل مسائل شیمی-فیزیک
تشریح کامل مسائل شیمی-فیزیک
تشریح کامل مسائل شیمی فیزیک
شیمی آلی ( رشته شیمی ) مطابق با آخرین تغییرات کنکور کارشناسی ارشد
تاریخ اسالم از صلح مجتبوی تا غیبت مهدوی
آیین زندگی(اخالق کاربردی
فیزیک
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
چکیده مطالب و تشریح مسائل شیمي آلي ولهارد
چکیده مطالب و تشریح مسائل شیمي آلي ولهارد
درآمدي به طیف سنجي جرمي
دی نیترآمیدهای انژی زا
دی نیترآمیدهای انرژی زا
شیمی دستگاهی مبانی و کاربرد
شیمی دستگاهی مبانی و کاربرد
شیمی دستگاهی مبانی و کاربرد
شیمی دستگاهی مبانی و کاربرد
مبانی شیمی تجزیه
مبانی شیمی تجزیه
مبانی کنترل فرآیند در مهندسی شیمی
شیمی توصیفی عنصرها
حالتهای ماده
سرعت و تعادل در شیمی
مبانی شیمی فیزیک
کنکور کارشناسی ارشد شیمی
ترمودینامیک مهندسی شیمی (سیستم متریک و مهندسی
آزمونهای کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه آزاد اسالمی
کاربرد طیف بینی در تعیین ساختار مولکولی ترکیبات آلی
راهنماي شیمي آلي1

عنوان
شماره ثبت
تاریخ
اصول و روشهاي جدید طیفسنجي مولکولي
504985 1395/05/20
شیمی عمومی
504988 1395/05/20
شریح کامل مسائل شیمی فیزیک
505021 1395/05/24
واژگان شیمي و مهندسي شیمي :انگلیسي  -فارسي ،فارسي  -انگلیسي
505239 1395/06/01
Biochemistry
505242 1395/06/01
تفسیر موضوعي قرآن کریم برگرفته از تفسیر نمونه
505248 1395/06/01
شیمي آلي کري
505252 1395/06/01
تشریح کامل مسائل شیمی تجزیه (1
505262 1395/06/01
تشریح کامل مسائل شیمی آلی (1
505265 1395/06/01
تشریح کامل مسائل شیمی فیزیک لواین
505268 1395/06/01
آشنایی و کاربرد چسبها
505271 1395/06/01
اندیشه اسالمی(1
505272 1395/06/01
شیمی تجزیه 1و2
505421 1395/06/06
تاریخ تحلیلی صدر اسالم
505428 1395/06/07
 505430 1395/06/07آموزش آی.سی.دی.ال به زبان ساده
شماره ثبت
تاریخ
505431 1395/06/07
505432 1395/06/07
505433 1395/06/07
506999 1395/06/13
507000 1395/06/13
507012 1395/06/13
507015 1395/06/13
507091 1395/06/13
507120 1395/06/14
507123 1395/06/14
507126 1395/06/14
507128 1395/06/14
507129 1395/06/14
507131 1395/06/14
507133 1395/06/14
507135 1395/06/14
507140 1395/06/14
507176 1395/06/16
507192 1395/06/16

عنوان
تاریخ امامت
تئوری و مسائل شیمی فیزیک
شیمی فیزیک
اخالق اسالمی
اخالق خانواده
Physical chemistry
Classical mechanics
شیمی آلی ساختار و کاربرد
Instrumental methods of chemical analysis
مباني فیزیک
فیزیک دانشگاهی سیرز و زیمانسکی
فیزیک نوین (فیزیک غیر کالسیک) فراتر از دیدگاه نیوتن
فیزیک(جلد دوم) الکتریسیته و مغناطیس
انتقال جرم
تشریح کامل مسائل مبانی نظریه الکترو مغناطیس
مکانیک مهندسی استاتیک
انتقال حرارت
Modern quantum mechanics
تشریح کامل مسائل روشهای ریاضی در فیزیک

شماره ثبت
تاریخ
507197 1395/06/16
507198 1395/06/16
507203 1395/06/16
507205 1395/06/16
507207 1395/06/16
507209 1395/06/16
507215 1395/06/17
507216 1395/06/17
507217 1395/06/17
507219 1395/06/17
507220 1395/06/17
507221 1395/06/17
507222 1395/06/17
507225 1395/06/17
507233 1395/06/20
507234 1395/06/20
507235 1395/06/20
507236 1395/06/20
507244 1395/06/20
507271 1395/06/20
507272 1395/06/20
507273 1395/06/20
507274 1395/06/20
507294 1395/06/21
507295 1395/06/21
507297 1395/06/21
507327 1395/06/21
507329 1395/06/21
507331 1395/06/21
507332 1395/06/21
507376 1395/06/23
شماره ثبت
تاریخ
507380 1395/06/23
507381 1395/06/23
507529 1395/06/29

عنوان
روشهای ریاضی در فیزیک
مکانیک
PHYSICS 1
PHYSICS 2
PHYSICS 3
English for the student of physics
آشنایی با فیزیک پالسما و همجوشی کنترل شده
تحلیل و تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک نوین
خود آموز وحل تشریحی مسائل مکانیک کوانتومی پیشرفته ی ساکورایی
تشریح مسائل آشنایی با اپتیک
مقدمه ای بر الکترودینامیک
مکانیک کوانتومی مدرن
حل کامل مسائل مبانی فیریک
روشهای ریاضی در فیزیک
راهنمای فیزیک مکانیک
تشریح کامل مسائل فیزیک جلد اول-مکانیک
حل کامل مسائل مبانی فیزیک
مبانی فیزیک جلد دوم
حل کامل مسائل مبانی فیزیک جلد سوم  -الکتریسیته و مغناطیس
تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک جلد اول مکانیک و گرما
مکانیک آماری
راهنمای حل مسائل مبانی فیزیک جلد دوم :الکتریسیته و مغناطیس
مبانی فیزیک جلد دوم :الکتریسیته و مغناطیس
تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک جلد (2
تشریح کامل مسائل شیمی فیزیک(1
شیمی تجزیه دستگاهی
آزمون های کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه آزاد اسالمی(97تا68
مقدمه ای بر الکترو دینامیک
مبانی شیمی تجزیه
آمادگی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
Scientific English for chemistry students
عنوان
تشریح کامل مسائل فیزیک
مبانی فیریک جلد اول :مکانیک و گرما
تکنولوژی خمیر و کاغذ

شماره ثبت
تاریخ
507530 1395/06/29
507531 1395/06/29
507532 1395/06/29
507533 1395/06/29
507534 1395/06/29
507535 1395/06/29
507540 1395/06/29
507546 1395/06/29
507548 1395/06/29
507549 1395/06/29
507550 1395/06/29
507969 1395/07/14
515687 1395/08/16
515688 1395/08/16
515703 1395/08/16
515704 1395/08/16
515705 1395/08/16
515706 1395/08/16
515707 1395/08/16
515708 1395/08/16
515709 1395/08/16
515710 1395/08/16
515711 1395/08/16
515712 1395/08/16
522781 1395/11/04
522785 1395/11/04
522786 1395/11/04
522787 1395/11/04
522788 1395/11/04
522789 1395/11/04
522790 1395/11/04
522791 1395/11/04
522792 1395/11/04
522821 1395/11/05
522832 1395/11/05
522833 1395/11/05
522857 1395/11/09

عنوان
تکنولوژی خمیر و کاغد جلد دوم
تقارن در شیمی
تاریخ علم شیمی
رادیکالهای آزاد در تهیه مواد آلی
شیمی کاربردی(جلد اول
شیمی کاربردی(جلد دوم
مبانی بیوشیمی برای علوم ورزشی
فرهنگ و تمدن اسالمی
شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی
اینگونه باید آموخت
دیفرانسیل و انتگرال
asurvey of computational physics
کاتالیزور
کروماتوگرافی و طیف سنجی
نظریه اوربیتال مولکولی هوکل و مقدمه ای بر کاربرد تقارن درشیمی
روشهای دستگاهی در تجزیه شیمیایی (جلد دوم
روشهای دستگاهی در تجزیه شیمیائی(جلد اول
اصول ترمودینامیک شیمیای
کروماتوگرافی کاغذی و الیه نازک والکترو فورز
جابجایی الکترون
مبانی کروماتوگرافی گازی
طراحی راکتورهای شیمیایی
معماهای ورود و خروج الکترون در اتم
محاسبه و حل مسئله در شیمی آنالتیک
شیمی وتکنولوژی چسب چوب
کاربرد طیف بیني در تعیین ساختار مولکولي ترکیبات آلي ( تمرینات و مسائل
گزیده شیمی معدنی(1
تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک جلد(2
تاریخ شیمی
تشریح مسائل شیمی فیزیک ایرا لواین جلد اول
راهنمای اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی
راهنمای حل مسائل مبانی فیزیک
مبانی فیزیک
هدایت گرمایی
شیمی فیزیک
شیمی فیزیک آزمایشگاهی
The Road to Galaxy formation

عنوان
Computational methods for nanoscale applications
Light-matter interaction
Density functional theory a practical introduction
Dark Energy
Advances in FDTD computational electrodynamics
Complex stochastic systems
Applications of laser-plasma interactions
Computational photonics
Computational photonics
Dark Energy

شماره ثبت
تاریخ
522889 1395/11/09
522903 1395/11/09
522913 1395/11/09
522923 1395/11/09
522924 1395/11/09
522970 1395/11/11
522973 1395/11/11
522974 1395/11/11
522975 1395/11/11
522990 1395/11/11

شماره ثبت عنوان
Advances in FDTD computational electrodynamics
Quantum optics in phase space
The quantum theory of atoms in molecules
گزیده شیمی معدنی
شیمي فیزیک آلي (مباني مکانیسم واکنشهاي آلي
شیمي آلي
روشهاي طیفسنجي در شیمي آلي
اصول تصفیه آب
 انگلیسي-  فارسي، فارسي-  انگلیسي:واژهنامه فیزیک
The Oxford Solid State Basics
The Oxford Solid State Basics
The Oxford Solid State Basics
The Oxford Solid State Basics
The Oxford Solid State Basics
The Oxford Solid State Basics
Optical properties of photonic crystals
Fundamentals of photonics
Optical properties of solids
Quantum theory of the optical and electronic properties of semiconductors
Microwave discharges: fundamentals and applications
Principles of nano-optics
Foundations for microwave engineering

تاریخ

1395/11/11
522991
522992 1395/11/11
522993 1395/11/11
523212 1395/11/20
523214 1395/11/20
523224 1395/11/20
523231 1395/11/20
523239 1395/11/20
523248 1395/11/20
523258 1395/11/23
523259 1395/11/23
523260 1395/11/23
523261 1395/11/23
523262 1395/11/23
523263 1395/11/23
523266 1395/11/23
523271 1395/11/23
523273 1395/11/23
523275 1395/11/23
523278 1395/11/23
523279 1395/11/23
523280 1395/11/23

عنوان
Stellar structure and evolution
Surface plasmon nanophotonics
Spectral analysis and time series
Statistical mechanics
Random fields and geometry
Gaseous Electronics
TheEssence of DielectricWaveguides
Plasma Physics and fusion Energy
Quantum Electrodynamics at High Energies
Quantum optics
laser physics
Guided Wave Optics And Photonic Devices
Symmetry and the standard model
Quantum field Theory and the Standard Model
Quantum Optics
Electronic structure calculations for solids and molecules
Electronic structure calculations for solids and molecules
A Quantum Approach to Condensed Matter Physics
Physics،formation and evolution of Rotating stars
AChemists Guide to Density Functional Theory
TOPOLOCICAL COMPLEXITY OF SMOOTH RANDOM FUNCTIONS
The geometry of physics: an introduction
FIELD Theory Of GuiEd Waves
principles Of Terahertz science and Technology
plasmonics
Computational photonics
Computational photonics
The finite element method
عنوان
mathmatical methodes in the physical sciences
Computational photonics
An introduction to relativistic processes and the standard model of
electroweak interactions
statistical physics for cosmic structures
fractals
AGuide to first-passage processes
galaxies in the universe:an introduction

شماره ثبت
تاریخ
523303 1395/11/24
523304 1395/11/24
523308 1395/11/24
523313 1395/11/24
523326 1395/11/24
527440 1396/04/17
527443 1396/04/17
527445 1396/04/17
527448 1396/04/18
527449 1396/04/18
527450 1396/04/18
527451 1396/04/18
527452 1396/04/18
527453 1396/04/18
527454 1396/04/18
527455 1396/04/18
527456 1396/04/18
527459 1396/04/18
527460 1396/04/18
527461 1396/04/18
527484 1396/04/19
527491 1396/04/19
527523 1396/04/20
527539 1396/04/20
527544 1396/04/20
527545 1396/04/20
527546 1396/04/20
527551 1396/04/20
شماره ثبت
تاریخ
527599 1396/04/21
527602 1396/04/21
527603 1396/04/21
527971 1396/05/15
527972 1396/05/15
527973 1396/05/15
528045 1396/05/17

عنوان
Theory Of Nonneutral Plasmas
Frontiers in surface Nanophotonics
laser physics
شیمی آلی
charged particle beams
astrophysics for physicists
Greens Functions InQuantumphyics
An Introduction to Inertial Confinement Fusion
Fast light Slow Light and Left-Handed Light
Understanding molecular simulation : from algorithms to applications
Neutrino cosmology
cosmic microwave background
Supermanifolds theory and apllications
Laser physics
Fast light, slow light, and left-handed light
Introductory computational physics
Nanophysics and Nanotechnology
from Bioimaging to biosensors
Plasma physics and controlled nuclear fusion
physics Applications of Graphene-Experiments
Modern foundations of quantum optics
Principles of terahertz science and technology
High power laser-matter interaction
Galactics Dynamics
Optical properties of semiconductors
Wave propagation
Transactional information systems
Computability, complexity, and languages
2راهنمای شیمی آلی
1راهنمای شیمی آلی
حل تمرینهای مبانی شیمی تجزیه
حل تمرینهای مبانی شیمی تجزیه
حل تمرینهای مبانی شیمی تجزیه
تشریح کامل مسائل اصول تجزیه دستگاهی
 مجموعه شیمی باپاسخ تشریحی کارشناسی ارشد79-68مجموعه سواالت آزمون های
مباني و کاربردهاي الکترونیک
 گریفیتس.تشریح جامع مسائل آشنایی با الکترودینامیک دیوید جی

شماره ثبت
تاریخ
528050 1396/05/17
528052 1396/05/17
528054 1396/05/17
538732 1396/06/11
538744 1396/06/11
538771 1396/06/11
541958 1396/06/12
541970 1396/06/12
541989 1396/06/12
542014 1396/06/12
542015 1396/06/12
542066 1396/06/13
542067 1396/06/13
542071 1396/06/13
542075 1396/06/13
542095 1396/06/13
542156 1396/06/19
542157 1396/06/19
542159 1396/06/19
542166 1396/06/19
542167 1396/06/19
542168 1396/06/19
542171 1396/06/19
542173 1396/06/19
542188 1396/06/19
542189 1396/06/19
542215 1396/06/20
542216 1396/06/20
548004 1396/11/03
548005 1396/11/03
548006 1396/11/03
548008 1396/11/03
548009 1396/11/03
548010 1396/11/03
548034 1396/11/03
548051 1396/11/04
548052 1396/11/04

شماره ثبت
تاریخ
548053 1396/11/04
548054 1396/11/04
548055 1396/11/04
548056 1396/11/04
548057 1396/11/04
548058 1396/11/04
شماره ثبت
تاریخ
548059 1396/11/04
548060 1396/11/04
548061 1396/11/04
548062 1396/11/04
548126 1396/11/10
548127 1396/11/10
548140 1396/11/10
548428 1396/11/15
548430 1396/11/15
548431 1396/11/15
548502 1396/11/17
548533 1396/11/17
548536 1396/11/17
548685 1396/11/24
548686 1396/11/24
548693 1396/11/24
548697 1396/11/24
548785 1396/11/24
548802 1396/11/25
548804 1396/11/25
548806 1396/11/25
548807 1396/11/25
548808 1396/11/25
548809 1396/11/25
548811 1396/11/25
548827 1396/11/25
548893 1396/11/29
548900 1396/11/29
548909 1396/11/29
548912 1396/11/29

عنوان
راهنمای حل مسائل مبانی فیزیک
مبانی شیمی تجزیه
خالصه سیره نبوی  :منطق عملی
خالصه سیره نبوی  :منطق عملی
خالصه سیره نبوی  :منطق عملی
خالصه سیره نبوی  :منطق عملی
عنوان
خالصه سیره نبوی  :منطق عملی
خالصه سیره نبوی  :منطق عملی
خالصه سیره نبوی  :منطق عملی
خالصه سیره نبوی  :منطق عملی
مبانی الکترونیک
شیمی دارویی :نقش شیمی آلی در تحقیقات دارویی
The Mathematica book
اصول تجزیه دستگاهي
شیمی آلی فلزی
بانک سوال شیمی آلی
شیمی کوانتومی
شیمی کوانتومی
حل مسائل شیمي کوانتومي
اصول بنیادی شیمی آلی
طیف سنجی ترکیبات آلی
مبانی شیمی فیزیک
تمرینات شیمی فیزیک
مسائل شیمي عمومي
فرهنگ مفاهیم شیمی آلی
واکنشهای معروف شیمی آلی
شستشوی شیمیایی دستگاههای صنعتی
نامگذاری مواد آلی
اندیشه اسالمی 1
تشیع در تاریخ
سیری در سیره معصومین(ع
مباني و کاربردهاي شیمي چوب
تشریح مسائل مبانی فیزیک به انضمام مسئله های تکمیلی خوب دیگر
آلودگي محیط زیست :هوا  -آب  -خاک  -صدا
راهنماي شیمي آلي2
راهنماي شیمي آلي9

شماره ثبت عنوان
تاریخ
 ساختار و کاربرد: شیمي آلي548934 1396/11/29
 تشریح مسایل مبانی فیزیک به انضمام مسئلههای تکمیلی خوب دیگر548973 1396/11/30
 فارسی عمومی548974 1396/11/30
 دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه 549011 1396/12/05
Physics 549012 1396/12/05
Physics 549013 1396/12/05
Relativity, gravitation, and cosmology: A basic introduction 549078 1396/12/07
 قطعات و مدارات الکترونیک549083 1396/12/07
Introduction to electrodynamics 549084 1396/12/07
Quantum physics 549091 1396/12/07
1(  تشریح کامل مسایل شیمی تجزیه549109 1396/12/07
2(  تشریح کامل مسایل شیمی تجزیه549112 1396/12/07
plastics chemistry and technology 549245 1396/12/12
Ordinary differential equations; an elementary textbook for students of
549247 1396/12/12
mathematics engineering and the sciences
space groups for solid state scientists 549249 1396/12/12
Physical chemistry, an intermediate text 549255 1396/12/12
Instrumentation reference book 549256 1396/12/12
Mathematical methods for physicists 549259 1396/12/12
Physicochemical Hydrodynamics 549276 1396/12/13
McGraw-Hill concise Encyclopedia of science & Technology 549277 1396/12/13
شماره ثبت عنوان
تاریخ
 الکترودینامیک کوانتومي549287 1396/12/13
 مسئله حجاب549288 1396/12/13
 تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده549314 1396/12/13
Physical chemistry 549455 1396/12/20
Introduction to group theory with applications 549456 1396/12/20
Introduction to molecular spectroscopy 549458 1396/12/20
Physical chemistry 549459 1396/12/20
Physical chemistry 549460 1396/12/20
Modern electrochemistry an introduction to an interdisciplinary area 549461 1396/12/20
Thermodynamics 549474 1396/12/20
Crystallography for solid state physics 549475 1396/12/20
Chemical principles 549476 1396/12/20

