
 

 

 

 

 

 

  

 

، انتطارات 7631در سال  تا اخذ هجوس هجتوع آهوسش عاليهوشهاى 

دانطگاه ته عنواى سيزهجووعه كتاتخانه هزكشي فعاليت خود را آغاس 

و ته  اي هاي توسعه نوود. تا گستزش دانطگاه، در راستاي سياست

اس  اه تز جهت چاپ و نطز كتاب هاي هناسة هنظور فزاهن آوردى سهينه

هاي درسي و كوک درسي دانطگاهي  اقذام ته چاپ كتاب 7617سال 

انتطارات دانطگاه تحت عنواى اداره انتطارات و  7637نوود و در سال 

هجالت پژوهطي اس كتاتخانه هزكشي هستقل گزديذ. انتطارات دانطگاه 

هاي هختلف ته  عنواى كتاب در سهينه 711اكنوى تيص اس ضهزكزد ت

 ضزح جذول پيوست چاپ نووده است.
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