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شما دانشجویان عزیز   گسترش مهارت های فردی  دیجیتالی )كتاب و مقاله( زیر جهتبه مناسبت روز دانشجو منابع 

 راهنمای جستجو و مطالعه منابع دیجیتالی پس از جدول قرار دارد.  .ه استدر سامانه آذرسا بارگذاری شد 

 

 )نیون(  راز خانواده موفق   ۱۰۰

 )تریسی(   تیبه موفق یابیدست یبرا  یقانون جهان  ۱۲۰

 )آرنولد(  افکار را باور نکن! نیلحظه هم ا کی ی: حتیفکر سم ۴۰

 )كلمپ(  دنكیم لم ع هونگ چ  اد درون تاس

 )آنجلیس(  س فن هاد ب متاع 

 )تریسی( اعتماد به نفس

 )الیس(  افسانه  خودباوری 

 )برنز(   از دارو ادهفتاس دون ب یردگ س اف  ان(: درم یان درم تاخنرا؟ )ش چ یردگس اف 

 )دایر(  ود داردوج یونعم  یلح راه   ،یلکش ر م ه  ی راب

 )تریسی( ممنوع  یتراشبهانه 

 )آستین(  حالتتان نی كردن در بهتر یزندگ ی در حال: هفت مرحله برا ات ی زندگ ن یبهتر

)علی نقی قاسمیان(  آلزایمر از پیشگیری و  مغز افزایی قدرت   برای  روش صد  از بیش  

 )آستین(  بهتر   یتفکر بهتر،زندگ

 )تریسی( دف ه ی ز رو رك مت

 )تریسی( در بازار كار  ت یموفق ن یتمر

)آستین(  كنیم زندگی نگرانی  بدون  و آرامش با چگونه  

)آستین(  كنیم  گوش خود درون صدای  به چگونه  

كنیم   تقویت را مان حافظه چگونه  

 چهار اثر )اسکاول شین( 

 )آستین(  تاس  نتس وانت  نتواسخ

 )نایت(  خودت را جمع و جور كن

 )بلس(  یلبنت  یاسنشروان 

)براندن(  نفس  عزت   روانشناسی  

 )یانگ(  دینیافریخود را دوباره ب یزندگ

 )تریسی(  دنك رییغت  انت یدگ ا زن ت دینك  وضراع  انرت کف 

)لوسیر(  جذب  قانون  

 )تریسی(  طرح پرواز ،ی زیرقدرت برنامه 

 )تریسی(  انیقدرت ب

 )براندن(  یقدرت خودباور

 )برن(  قهرمان

 )كومار(  دنب  انزب  کوچك اب تك

 )تریسی( م؟ی كن تیری را مد مانی زندگ یهابحران: چگونه بحران   تیریمد



 

 

 )تریسی(  زمان  مدیریت

 )تریسی(   مذاكره

 )برن(  ی معجزه شکرگزار

 )آستین(  نسخه بهتر خودت 

 )دایر(   قصد  یروین

 

 دانشگاه  های  كتابخانه جامع  سامانه"  و   شوید  وارد  https://library.ut.ac.ir   آدرس  به برای مطالعه می توانید

 .كنید  انتخاب  را   "(آذرسا)  تهران

 
 

 و عنوان كتاب را جستجو كنید.  شوید  وارد  بخش  این  به   تهران  دانشگاه  گذرواژه  و كاربری  نام  با

 



 

 

 

 كلیک كنید تا اطالعات كتاب نمایش داده شود.  "پیوستها"پس از انتخاب كتاب مورد نظر روی  

 

 
 

 . متن كتاب مورد نظرتان را ببینید  ه نمایش اكنون می توانید با انتخاب گزین

 

 



 

 

 

 كنید.و مطالعه    را تورقمی توانید كتاب    "قبلی"و    "بعدی   "با استفاده از كلیدهای

 

 
 

 

 


