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 000/325 رضی نوطراحی دیجیتال ما 11206  1

 000/300 سپیدنام طراحی دیجیتال مانو 10418  2

 000/290 بیگی علم حل دیجیتال مانو 125618  3

 000/210 نوآور -زوالینسکی طراحی مدارهای دیجیتال 114275  4

 000/500 تابنده ـ شریف افزار کامپیوتر مدارهای منطقی و سخت 11201  5

 000/180 نامسپید تحلیل مدار منطقی نلسون 10431  6

 000/85 علمیران -آزاد پور حل مدار منطقی نلسون 12133  7

 000/300 جنگل -دیانی -گری تحلیل طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ 111519  8

 000/160 صفار -قاسمی -گری حل تحلیل طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ 120878  9

 000/120 چرتکه -بخشهنر ترین کاربردی مدارات دیجیتال و آنالوگ ساده 120855  11

 000/350 نیاز -شریف بخیتار تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ 128671  11

 000/390 نص –دیانی  –رضوی  CMOSطراحی مدارهای مجتمع آنالوگ  12230  12

 000/320 غالمی ـ اشینا آنالوگ CMOSحل طراحی مدارهای مجتمع  125670  13

رهای مجتمع تشریح کامل مسائل طراحی مدا 121994  14
CMOS 

 000/250 نیاز –دار  پناه -رضوی

 000/160 ص.امیرکبیر-صدیق الکترونیک دیجیتال 113564  15

 000/160 آترا –سیف  دنیای الکترونیک دیجیتال 129050  16

 دیجیتال کاربردی به زبان ساده 134846  17
 –مقدم  –خوشیده 

 آیالر –تبریزی 
000/200 

 000/230 صدیقی ـ امیرکبیر یجیتالهای د الکترونیک تراشه 128571  18

 000/150 رایانه اردشیر ـ علوم 1ج  VLS1های الکترونیک دیجیتال و  حل مسأله 139463  19

 000/150 رایانه اردشیر ـ علوم 2ج  VLS1های الکترونیک دیجیتال و  حل مسأله 139462  21

 دیجیتال VLSIطراحی  10946  21
 –الزمانی  صاحب

 بهایی صفایی شیخ
000/225 

 000/380 دار ماراالنی جبه اپنهایم 2و  1ج  -ها ها و سیستم سیگنال 11569  22

 000/230 مطبعیان -جاللی حل سیگنال سیستم اپنهایم 115802  23

 000/205 راسخی ـ آشینا ها ها و سیستم حل سیگنال 111669  24

 000/750 نص –دیانی  سیگنالها و سیستمها   اپنهایم 12292  25

 000/490 صفار –کالنتری  ا و سیستمها   کومارسیگناله 130633  26
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 سیگنالها و سیستمها 117880  27
 –ابریشمیان 

 نصیر خواجه
000/340 

 000/570 فدک –کالنتری  پردازش سیگنالهای دیجیتال کومار 131887  28

 000/240 تهران –مجامدپور  ای بر پردازش سیگنالهای دیجیتال مقدمه 131645  29

 000/280 سمنان –مالکی  یگنالها و سیستمهارهیافتی بر س 131561  31

 000/250 نص –دیانی  اپنهایم   1در زمان ج هتسپردازش سیگنال گس 116519  31

 000/260 نص –دیانی  اپنهایم  2در زمان ج هستسپردازش سیگنال گ 117312  32

 000/420 آشینا در زمان   اپنهایم هستسحل پردازش سیگنال گ 124289  33

 000/200 دیباگران –عباسی  یگنالینگاصول س 134847  34

 000/210 پور ـ آوا زارع ها تجزیه و تحلیل سیستم 126630  35

 000/180 ـ نشرعلوم درگاهی ها تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستم 139461  36

 000/135 آیالر -پور عبدی ها تجزیه و تحلیل سیگنال سیستم 12777  37

 000/420 صرتیجلیلیان ن الکترومغناطیس نایفه 11424  38

 000/450 دار ماروالنی جبه الکترومغناطیس چنگ 10411  39

 000/195 فرهاد توحیدی الکترومغناطیس چنگ 116301  41

 000/150 پروردانش-مقدم حل الکترومغناطیس چنگ 111316  41

 000/180 نما-جالیری الکترومغناطیس هیت 10197  42

 000/90 مرانعلی -هیت حل مبانی الکترومغناطیس مهندسی 12581  43

 000/250 نگارنده –محمودبهار  الکترومغناطیس مهندسی    هیت 127637  44

 000/150 نگارنده –محمودبهار  حل الکترومغناطیس مهندسی    هیت 131842  45

 الکترومغناطیس پیشرفته 110185  46
 –ابریشمیان 

 نصیر خواجه
000/230 

 الکترومغناطیس مهندسی پیشرفته باالنیس 120449  47
 –پور  فرجی –می رست

 امام حسین
000/380 

 مبانی الکترومغناطیس میلفورد 12094  48
-قمصری-آقامیر

 مرکزنشر
000/340 

 000/165 لوامین حل الکترومغناطیس میلفورد 112766  49

 000/190 شیخ بهایی-صفایی مبانی الکترومغناطیس 11928  51

 000/145 ارکان -کریمیان حل مبانی الکترومغناطیس صفایی 119121  51
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 فیزیک الکتریسته و مغناطیس 114103  52
معینی  –راشد محصل 

 نشرکتاب
000/320 

 راهنمای مسائل فیزیک الکتریسته و مغناطیس  135007  53
حسنی  –راشد محصل 

 نشرکتاب
000/140 

 000/230 امیرکبیر -طاهری اصول و مبانی الکترومغناطیس مهندسی 132010  54

 غناطیسروشهای عددی در الکتروم 127408  55
فر  سهیلی –زاده  صادق

 نصیر خواجه
000/380 

 مکانیک کوانتوم برای مهندسین برق 130529  56
سیروانی  –ابریشمیان 
 نصیر خواجه

000/280 

 000/380 دار ماراالنی جبه 1ها  نظریه اساسی مدارها و شبکه 121754  57

 000/300 دار ماروالنی جبه 2ها  نظریه اساسی مدارها و شبکه 121755  58

 000/170 افست ها ارنست کوه نظریه اساسی مدارها و شبکه 119778  59

 000/230 فروزش-فرهاد نظری 1حل نظریه اساسی مدار  118467  61

 000/220 فروزش –دار  جبه 2ها ج  تشریح کامل نظریه اساسی مدارها و شبکه 10952  61

62  110691 
تجزیه و تحلیل مسایل نظریه اساسی مدارها و 

 2ها جلد  شبکه
 –کرمی  –دار  جبه

 آشینا
000/205 

 000/480 نص –دیانی  هیت  7تحلیل مهندسی مدار  11314  63

 000/170 رایانه علوم –سپیدنام  تحلیل مهندسی مدار هیت 110277  64

 000/275 ناقوس –بیگی  1تشریح مسائل تحلیل مهندسی مدار هیت جلد  119019  65

 000/170 ناقوس –بیگی  2یت جلد تشریح مسائل تحلیل مهندسی مدار ه 131593  66

 000/200 آشینا –فتاحی  1تشریح مسائل تحلیل مهندسی مدار هیت ج 113132  67

 000/125 آشینا –فتاحی  2تشریح مسائل تحلیل مهندسی مدار هیت ج 110691  68

 000/90 نما -جالیری 7هیت  1تحلیل مهندسی مدار  10194  69

 000/130 نما -یریجال 7هیت  2تحلیل مهندسی مدار  12604  71

 000/248 مرکز نشر -کافی مدار الکتریکی نیلسون 112133  71

 000/115 نشر کتاب -میرزایی راهنمای مدارهای الکتریکی نیلسون 12770  72

 000/180 ص.امیرکبیر-نیکروش تحلیل مدارهای الکتریکی 116979  73

 مدارهای الکتریکی  137130  74
ـ  خالد سعید موسوی
ـ امیری ـ دارستانی 

 شهیدرجایی
000/300 
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 000/250 نهردانش –عابدی  جلد اول Iمدارهای الکتریکی  11575  75

 000/95 نهردانش –عابدی  جلد اول Iراهنمای مدارهای الکتریکی  115289  76

 000/285 نهردانش –عابدی  جلد دوم Iمدارهای الکتریکی  128185  77

 000/100 نشنهردا –عابدی  جلد سوم IIمدارهای الکتریکی  110698  78

 000/197 نهردانش –عابدی  جلد چهارم IIمدارهای الکتریکی  110173  79

 000/335 نگار دانش –هدتنی  نظریه اصول مدارهای الکتریکی )خطی و غیرخطی( 110093  81

 مدارهای الکتریکی 128801  81
 –ابریشمیان 

 نصیر خواجه
000/400 

 مدارهای الکتریکی 122373  82
شفیعی  –کوب  برنج

 بهایی شیخ
000/195 

 مدارهای الکتریکی 128660  83
انصاری  –شومز  سری

 فرهمند –
000/300 

 000/225 شومز  سری (1مدارهای الکتریکی ) 112188  84

 000/370 دیانی 1رهیافت مدارهای الکتریکی  114169  85

 000/19 دیانی  2رهیافت مدارهای الکتریکی  111442  86

 000/170 شفیعی 1ونیک تحلیل و طراحی مدارهای الکتر 10588  87

 000/185 شفیعی 2تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک 10589  88

 000/180 سپیدنام نشلسکی 1قطعات و مدارات الکترونیک  10423  89

 000/120 سپیدنام نشلسکی 2قطعات و مدارات الکترونیک  10424  91

 000/95 علیمران -راسخی نشلسکی 1حل قطعات و مدارات ج  110278  91

 000/75 علیمران -راسخی نشلسکی 2حل قطعات و مدارات ج  112321  92

 صدرا 7مدارهای میکروالکترونیک  130548  93
احمدوند  –اسمیت 

 شریف
000/400 

 1تشریح کامل مسائل مدارهای میکروالکترونیک 117610  94
طباطبایی  –صدرا 

 فروزش
000/50 

 000/150 یخراسان -باغانی  1مدارهای میکروالکترونیک صدرا  11327  95

 صدرا 2مدارهای میکروالکترونیک  12692  96
 –نیا  رضایی –باغانی 

 خراسان
000/150 

 000/90 فروزش صدرا 2حل میکروالکترونیک  110175  97

 000/155 رایانه علوم –سپیدنام  صدرا 1مدارهای میکروالکترونیک  131892  98
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 000/280 نص –دیانی  6صدرا ویراست  1مدارهای میکروالکترونیک  111466  99

 000/160 نص –دیانی  6صدرا ویراست  2مدارهای میکروالکترونیک  110827  111

 000/198 شهراب –کریمیان  صدرا 1حل مسائل میکروالکترونیک  128982  111

 000/198 شهراب –کریمیان  صدرا 2حل مسائل میکروالکترونیک  128983  112

 000/360 دوستی لودویگ RFطراحی مدار  125853  113

 000/390 دیانی مبانی میکروالکترونیک رضوی 120160  114

 500/58 باقری  1راهنمای میکرو الکترونیک رضوی  120082  115

 000/70 باقری  2راهنمای میکرو الکترونیک رضوی  115499  116

 000/350 نص –دیانی  رضوی RFمیکروالکترونیک  123716  117

 رضوی RFمیکروالکترونیک  126282  118
ضابطیان  –احمدی 
 نیاز –ان کنعانی

000/430 

 000/120 نامداران نیاز –مرادی  رضوی RFتشریح مسائل میکروالکترونیک  126449  119

 000/115 نژادمحمدعلی شمسی اصول الکترونیک صنعتی 121624  111

 000/160 خراسان-آبادی  تقی الکترونیک صنعتی لندر 10419  111

 000/220 خراسان-موسوی الکترونیک صنعتی رشید 117164  112

 000/40 بابا نیا/ علی هادی کاربرد الکترونیک صنعتی 115810  113

 000/250 آبادی موسوی تقی بهارا الکترونیک صنعتی بیم 10188  114

 000/330 قهرمان الکترونیک صنعتی رشید 120161  115

 000/230 آییژ –ای  افجه رشید 2الکترونیک قدرت ویراست  112657  116

 000/150 آییژ –ای  افجه رشید 2حل الکترونیک قدرت ویراست  120372  117

 000/300 نیاز –ای  افجه رشید 4الکترونیک قدرت ویراست  13058  118

 000/200 نیاز –ای  افجه رشید 4حل الکترونیک قدرت ویراست  128996  119

 الکترونیک قدرت هارت 126486  121
سعادت  خوش -مغانی

 امیرکبیر
000/280 

 الکترونیک قدرت هارت 126572  121
رشیدی  -نژاد سقائیان

 اصفهان
000/200 

 الکترونیک قدرت )تحلیل و طراحی( 125073  122
 -روزبهانی –زاده  عباس

 نصیر خواجه
000/380 

 000/280 نیاز -جالل  –سلطانی  الکترونیک قدرت موهان 121802  123

 000/200 نیاز –سلطانی  حل الکترونیک قدرت موهان 131847  124
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 الکترونیک قدرت لوفسکی 13080  125
ـ  ـ کابلیذولقدری 

 شریف
000/300 

 000/370 میرعشقی 1مبانی الکترونیک  10586  126

 000/165 میرعشقی 2مبانی الکترونیک  10587  127

 000/140 فدک -شبستری میرعشقی 1حل مبانی الکترونیک  11460  128

 000/110 فدک -شبستری میرعشقی 2حل مبانی الکترونیک  110633  129

 000/182 اترک-گوهری شقیمیرع 1حل مبانی الکترونیک  115061  131

 000/120 شیروانی اصول الکترونیک 122431  131

 000/185 دیباگران –زاده  خرازی 1اصول الکترونیک  122431  132

 000/500 دیباگران –زاده  خرازی 2اصول الکترونیک  122432  133

 مبانی الکترونیک 116210  134
زاده  پوپک محبت

 رتکهچ
000/199 

 000/65 نیاز –نشاطی  1ی الکترونیکی الکترونیک مبانی طراحی مدارها 131849  135

 000/250 نیاز –نشاطی  2مبانی طراحی مدارهای الکترونیکی الکترونیک  128981  136

 000/250 نیاز –نشاطی  3مبانی طراحی مدارهای الکترونیکی الکترونیک  129287  137

 000/85 نص –نشاطی  1الکترونیک  123055  138

 000/70 نص –نشاطی  لجلد او 2الکترونیک  10839  139

 000/65 نص –نشاطی  جلد دوم 2الکترونیک  110697  141

 000/180 نص –نشاطی  3الکترونیک  118650  141

 000/140 نص –دیانی  1رهیافت الکترونیک  118372  142

 000/150 نص –دیانی  2رهیافت الکترونیک  111442  143

 000/140 امام حسین -خدادادی 3الکترونیک  112069  144

 000/120 خرمی 3متمم الکترونیک  110131  145

 فیزیک الکترونیک 127903  146
 –اردکانی  –پور  فقی

 تهران
000/400 

 000/310 وصنعت علم –تن  روئین فیزیک الکترونیک استریتمن 11404  147

 000/130 دانش سروش –خیابانی  تشریح مسائل فیزیک الکترونیک استرمن 135008  148

 000/150 ودانش علم –تن  روئین ریتمنحل فیزیک الکترونیک است 117784  149

 000/45 وصنعت علم –تن  روئین مبانی فیزیک و مدار الکترونیک 10575  151
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 فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمرسانا 127594  151
اس.ام.زی عابدی 

 آستان قدس
000/200 

 2فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمرسانا ویراست 131881  152
اس.ام.زی عابدی 

 دانشگاه صنعتی سجاد
000/325 

 3فیزیک قطعات نیمرسانا جلد اول ویراست  131882  153
نیا  عروتی -اس.ام.زی

 ناقوس –
000/250 

 000/250 نصیر خواجه –صالحی  هادی )مدار مجتمع( درآمدی به میکروتکنولوژی نیمه 128045  154

 000/800 شریف –پور  فتحی فناوری ساخت قطعات الکترونیک  پالمر 131576  155

 000/180 مهرجد –شریفی  ها ک نیمه هادیفیزی 135010  156

 000/150 نصیر خواجه –صالحی  هادی ادوات نیمه 111173  157

 ای بر قطعات نیمه هادی مقدمه 128657  158
بیگی آزاد  –حسینی  شاه

 قزوین
000/135 

 000/40 شریف –مروج فرشی  جوالدئیواک PNدیود پیوندی  119581  159

 000/65 شریف -مروج فرشی  هادی رابرت پیرت مبانی نیمه 12768  161

 000/80 شریف -مروج فرشی  ترانزیستور دوقطبی پیوندی 119582  161

 های الکتریکی الهاوری اصول ماشین 10566  162
 -مهرداد عابدی

 اشراقی-نظرزاده
000/350 

 000/240 امیرکبیر-مهرداد عابدی امانوئل DC/ACهای الکتریکی  مبانی ماشین 10955  163

 000/380 قائم -لسانی ( بیم بهارا1کتریکی )های ال ماشین 10983  164

 000/340 قائم -لسانی ( بیم بهارا2های الکتریکی ) ماشین 11848  165

 000/110 لسانی ( بیم بهارا1های الکتریکی ) حل ماشین 11333  166

 000/260 مهرداد عابدی سن سی های الکتریکی پی ماشین 12210  167

 000/120 پرور دانش سن سی های الکتریکی پی حل ماشین 117266  168

 000/200 سها سن سی های الکتریکی پی حل ماشین 117101  169

 000/280 نص –دیانی  ماشین الکتریکی چاپمن 110622  171

 000/160 علوم رایانه –سپیدنام  ماشین الکتریکی چاپمن 123136  171

 000/120 رشیدزاده -پور واحدی های الکتریکی چاپمن حل ماشین 110547  172

 000/58 آهی ماشین الکتریکی چاپمنحل  12494  173

 000/125 مهاجری ـ میراب ـ آشینا تشریح کامل مسائل ماشین الکتریکی چاپمن 122396  174

 000/200 نما-قهرمان ماشین الکتریکی فیتز جرالد 115024  175
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 000/350 نص –دیانی  ماشین الکتریکی جرالد 10773  176

 000/160 رکبیرص. امی-حسینیان ماشین الکتریکی نگراث 117635  177

 مهندسی نگهداری ماشین الکتریکی گردان 139460  178
ـ مهاجرـ حسینی  کاویانی

 ـ شهیدرجایی
000/150 

 000/195 نیاز -جعفر سلطانی های الکتریکی مخصوص ماشین 12535  179

 000/150 شریف –واحدی  های الکتریکی مخصوص ماشین 130759  181

 های محرکه مهای الکتریکی و سیست تحلیل ماشین 116102  181
زاده  صدیقی –کراوس 

 سها
000/300 

 000/100 زاده صدیقی –کراوس  های الکتریکی رهیافت حل مسائل تئوری جامع ماشین 131879  182

183  131132 
های الکتریکی و  تجزیه و تحلیل ماشین

 های متحرکه سیستم
سماواتیان   –لسانی 

 قدیس -محمدپور 
000/400 

 000/210 نهردانش –عابدی  لکترومغناطیس()ا 1ماشین الکتریکی  116524  184

 000/148 نهردانش –عابدی  )ترانسفورماتورها( 2ماشین الکتریکی  119782  185

 000/200 نهردانش –عابدی  های القایی( )ماشین 3ماشین الکتریکی  113625  186

 000/295 نهردانش –عابدی  (DC) 4ماشین الکتریکی  112074  187

 000/195 نهردانش –عابدی  های سنکرون( )ماشین 5ماشین الکتریکی  119773  188

 )تجزیه و تحلیل مسائل( 6 های الکتریکی ماشین 12233  189
روزبه جهانی  –آقاخانی 

 نهردانش
000/75 

 000/580 وفن دانش –لسانی  های الکتریکی طراحی ماشین 128334  191

 000/300 سروش پایا -میرسلیم های الکتریکی ماشین 131880  191

 000/230 پور قائم حسین –لسانی  های الکتریکی وری جامع ماشینتئ 131878  192

 000/200 نیاز –سلطانی  های الکتریکی تئوری جامع ماشین 125813  193

 000/450 وفن دانش –لسانی  طراحی ماشینهای الکتریکی  اپادهیوی 134460  194

 000/300 سها –زاده  صدیقی 2و  1تحلیل ماشینهای الکتریکی  116102  195

 000/200 نیاز –سلطانی  تئوری جامع ماشینهای الکتریکی 125813  196

197  132775 
ماشینهای مخصوص و کنترل سرعت ماشینهای 

 الکتریکی
 000/210 تهران –مرزوقی 

 000/299 اصفهان-نژاد سقائیان تحلیل ماشینهای الکتریکی  ترامرز 111464  198

 های الکتریکی طراحی ماشین 124749  199
 –دهرویه  –واحدی 
 وصنعت علم

000/125 
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 000/200 شریف-تهامی های الکتریکی کنترل ماشین 128367  211

 IIو  Iهای الکتریکی  ماشین 125359  211
زاده  قاضی –درودی 

 دانش و فن
000/155 

212  123520 
های  سازی دینامیکی ماشین مدلسازی و شبیه

 الکتریکی
واحدی  –افشارنیا 

 تهران
000/300 

 000/45 سپانلو گهداری، تعمیرات(موتورهای الکتریکی )ن 112309  213

214  136999 
یک از صفر تا صد )انواع موتورهای ونالکتر

 الکتریکی(
 000/80 ـ نصیربصیر امیدآقایی

 موتورهای الکتریکی 134818  215
ـ مقصودی  زاده میکائیل

 ـ نصیربصیر
000/110 

 000/150 صابکو SIEMENS/ ACکنترل دور موتور  114788  216

 000/130 سیم الکی –صوتی  فاز القایی های الکتریکی سهتعمیر موتور 131877  217

 000/150 آیالر –نوری  ACپیچی موتورهی الکتریکی  سیم 128995  218

 000/350 وفن دانش –لسانی  یابی و تعمیر انواع موتورهای الکتریکی پیچی، عیب سیم 135011  219

 000/145 آستان-دیانی مدارهای مخابراتی کراوس 10467  211

 000/400 110 -مقصودی هس ارهای مخابراتی کالرکمد 10416  211

 000/150 مقصودی هس حل مخابرات کالرک 112562  212

 000/130 شریف –فرزانه  مدارهای مخابراتی 11692  213

 000/160 نص –پور  عبدی مدارهای مخابراتی 123715  214

 000/600 فرزانه ـ احمدی ـ نیاز سیم های بی مدارهای مخابراتی برای سامانه 139144  215

 000/180 نص –نشاطی  تحلیل و طراحی مدارهای مخابراتی 114457  216

 000/280 نیاز –نشاطی  مبانی طراحی مدارهای الکترونیکی مدارهای مخابراتی 135012  217

 000/350 فدک –مغربی  های مخابراتی پروکیس اصول و مبانی سیستم 119781  218

219  116973 
تی های مخابرا تجزیه و تحلیل مسائل سیستم

 پروکیس
 000/250 فدک –مغربی 

 های مخابراتی پراکیس مبانی سیستم 119818  221
 -مسعود صالحی

 شهراب
000/160 

 000/89 صالحی -پراکیس های مخابراتی حل سیستم 10400  221

 000/128 شهراب -صالحی های مخابراتی پراکیس مهندسی سیستم 119085  222

 000/380 نص –دیانی  های مخابراتی کارلسون سیستم 131850  223

http://www.simayedanesh.ir/
http://www.simayedanesh.ir/


 برق سیمای دانشسیمای دانش                              
 

 
 

 

 15 66966114-5تلفن:           66464779تلفکس:              . 318پالک  -فروردین 12ابتدای خیابان  -خیابان انقالب

w
w

w
.Sim

aye
D

an
e

sh
.ir

 
 

ف
دی

ر
 

 قیمت )ریال( مولف/مترجم نام کتاب کد

 000/500 وصنعت علم -سیدنا های مخابراتی کارلسون سیستم 10415  224

 000/125 علمیران V5حل مخابرات کارلسون  12580  225

 000/190 محمدرضا عارف سیستم مخابراتی دیجیتال شانموگام 11916  226

 000/100 علمیران حل سیستم مخابراتی شانموگام 120352  227

 000/550 فدک –کالنتری  روکیسمخابرات دیجیتال  پ 11900  228

 000/420 فدک –کالنتری  تجزیه و تحلیل مسائل مخابرات دیجیتال پروکیس 116973  229

231  135013 
های مخابراتی  سازی( سیستم کشی )شبیه نقشه

 دیجیتال
 000/170 دیباگران –جباری 

 000/300 چرتکه -رضایی ای های مخابرات ماهواره سیستم 114480  231

 000/235 نیاز -اصغری –رضایی  ای رات ماهوارهمخاب 123448  232

 های مخابراتی آنالوگ و دیجیتال اصول سیستم 123180  233
مدرس  –هیکین 
 بهایی شیخ –هاشمی 

000/240 

234  122638 
های  کدهای کنترل و تصحیح خطا در سامانه

 مخابراتی
 000/160 نصیر خواجه –عطاری 

 000/120 کیان-جاغرقمحمدپور  HFSSسازی تخصصی با  شبیه 128074  235

 000/280 آیالر –نژاد  مصلی HFSSمرجع کامل آموزش تخصصی  131876  236

 000/130 آیالر –پور  سلمان Proteus 7.7مرجع راهبردی  129009  237

 000/150 مهرجد –نجفی  Proteusافزار  آموزش جامع نرم 131874  238

 000/120 کیان –آبادی  دولت Proteusآموزش کاربردی  129010  239

 PROTEUSافزار  طراحی بردمدار چاپی با نرم 139459  241
آبادی ـ کرمی ـ  شریف

 دیباگران
000/190 

سازی مدارات با استفاده از  طراحی و شبیه 139458  241
PROTEUS 

کشاورز باحقیقت ـ 
 اهوازی ـ نبض دانش

000/95 

 000/250 زاهدی آرنی ـ کیان های مخابراتی گام طراحی شبکه به گام 139457  242

 مخابرات فیبر نوری 10462  243
 –محدث -مولوی

 قدس آستان
000/140 

 000/158 سراجی -اسمعیلی  مخابرات فیبر نوری 117533  244

 000/185 سراجی –اسمعیلی  گیری فیبر نوری: آزمایش و اندازه 131246  245

 000/300 دیباگران –علیزاده  1آموزش جامع ارتباطات فیبر نوری  135014  246

 000/320 دیباگران –علیزاده  2امع ارتباطات فیبر نوری آموزش ج 135015  247
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 کتاب راهنمای فیبر نوری 134914  248
 –بهجت  –پورحسین 

 علمیران
000/200 

249  135016 
 سیستمهای مخابرات سیار سلولی

GSM)  تاUMTS) 
 000/300 ناقوس –مؤمنی 

 000/250 اسمعیلی  مبانی فیبرهای نوری چرین 129183  251

 000/175 آیالر-حشمتی های مخابرات نوری ی بر سیستما مقدمه 131875  251

 000/156 چرتکه –آقایی  فیبر نوری در یک نگاه 126104  252

 000/97 بال -سرابی فرهنگ توصیفی مهندسی مخابرات 117535  253

 000/200 نیاز -اسمعیلی -سوزنی مخابرات سیار 121801  254

 000/120 رخ.نصی-محامدپور سیم و سیار اصول مخابرات بی 118581  255

 000/85 علیمران -سامان رجبی مخابرات سیار 12407  256

 000/85 ناقوس -دادجویان Verilogهای کامپیوتری دیجیتال  طراحی سیستم 12597  257

 000/52 نص –زاده  شکاری سیستم وری الگ 114453  258

 000/300 نص –زارع  Verilogمدار منطقی با  128994  259

 000/215 دیانی تکنیک پالس بل 13139  261

 000/180 نص-معتمدی تکنیک پالس 114129  261

 000/100 ص.شریف-تابنده تکنیک پالس و مدارهای دیجیتال 10219  262

 000/120 گسترش -ربیعی حل تکنیک پالس معتمدی 116460  263

 000/110 خواه سعادت متمم تکنیک پالس 115073  264

 000/200 امیرکبیر –احدی  مدارهای پالس و دیجیتال 131907  265

 000/190 علمیران –دیویدبل  حل طراحی مدارهای تکنیک پالس 131524  266

 تشریح مسائل تکنیک پالس 128552  267
 –تابنده  –دیویدبل 

 آذرین مهر
000/130 

 Open CV2های کاربردی بینایی ماشین با  برنامه 128650  268
سخندان  –نیا  شعبانی

 کیان –
000/150 

اشین در اندروید نویسی کاربردی بینایی م برنامه 128992  269
Open CV2 

نیا  شعبانی –سخندان 
 کیان –

000/195 

 000/95 سها –حیدرزاده  بینایی ماشین 131873  271

 000/250 کیان -شعبانی نیا Opencvبینایی ماشین پردازش تصویر  116283  271

 000/175 آیالر –باالفر  کتاب درسی مبانی بینایی ماشین و پردازش تصویر 128993  272
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 000/125 ناقوس –پورامینی  مبانی یادگیری ماشین 131071  273

 یادگیری ماشین 135414  274
البرزی ـ علیخانی ـ 

 شیف
000/300 

 های یادگیری ماشین پرسش و پاسخ 136281  275
پارویی ـ چاهوکی ـ 

 فدک
000/140 

276  136282 
ای بر یادگیری ماشین )با کاربردهای مبتنی  مقدمه

 (Rبر 
فتحی ـ محمدی 

 نشرعلوم
000/300 

 پردازش تصویر دیجیتال 110970  277
جعفرنژاد  -گونزالس

 قمی
000/480 

 000/400 نیاز -گونزالس پردازش دیجیتالی تصاویر 11186  278

 000/280 نیاز -طاووس -گونزالس MATLABپردازش تصاویر دیجیتال با  116112  279

  matlabپردازش تصویر دیجیتال با  110972  281
جعفرنژاد  –گونزالس 

 قمی
000/160 

 matlabپردازش تصویر دیجیتال با  131872  281
 –فرازی  –وحیدی 

 رایانه علوم
000/450 

 Open CVو  MATLABپردازش تصاویر همراه  131871  282
آبادی  شریف –سلطانی 
 فرهمند -

000/150 

 راهنمای رله و حفاظت اشنایدر 121689  283
اسکندرزاده  –فغانی 

 سروش دانش
000/69 

 000/120 رایانه علوم –آبروش  های قدرت ستمرله و حفاظت سی 131865  284

 000/135 عسگریان ابیانه های قدرت حفاظت پیشرفته در سیستم 123920  285

 حفاظت دیجیتال سیستم قدرت 12146  286
سیدی ـ رحیمی ـ 

 سروش پایا
000/200 

 حفاظت دیجیتال سیستم قدرت 129314  287
مروج ـ شریعتی ـ 

 سمنان
000/200 

 000/180 تهران –سلطانی  ها سیستمرله و حفاظت  120885  288

 000/295 مرکزنشر –فرشباف  گذاری حفاظتی   المور رله 135017  289

 های قدرت حفاظت عملی شبکه 134232  291
 –یاریقلی  –گندمکار 

 چرتکه
000/199 

 000/482 شناس ـ یزدا حق های الکتریکی حفاظت شبکه 136600  291

 گذاری حفاظتی اصول رله 139456  292
زاده ـ  حسنـ  افراخته

 گیالن
000/250 

 000/250 رضایی ـ رنجبرـ شریف های حفاظتی دیجیتال ساختار و منطق رله 134810  293
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 000/150 سها –غفارزاده  های قدرت حفاظت دیجیتال سیستم 131866  294

 000/150 سها –زاده  صدیقی های قدرت الکتریکی بزبان ساده معرفی سیستم 131867  295

 000/120 سها-معینی –دادفر  های الکتریکی ی سیستمحفاظت کاربرد 131868  296

 های قدرت ها در شبکه هارمونیک 131869  297
رو  نیک –گندمکار 

 قدیس
000/150 

 000/190 وصنعت علم –جمالی  های قدرت حفاظت سیستم 114293  298

 000/150 عسگری ابیانه حفاظت و رله 111223  299

 000/70 عسگری ابیانه حل حفاظت و رله 110244  311

 000/185 احد کاظمی هادی سعادت 1بررسی سیستم قدرت  10049  311

 000/200 پایا سروش –کاظمی  1حل سیستمهای قدرت الکتریکی  133551  312

 000/275 احد کاظمی هادی سعادت 2بررسی سیستم قدرت  10375  313

 000/110 پور مصطفی واحدی سعادت 1حل بررسی سیستم قدرت  120680  314

 000/110 پور مصطفی واحدی سعادت 2یستم قدرت حل بررسی س 120691  315

 000/185 مرکزنشر –پروین  مبانی بررسی سیستمهای قدرت استیونسون 118250  316

 000/170 احد کاظمی 1های قدرت الکتریکی  سیستم 10293  317

 000/220 احد کاظمی 2های قدرت الکتریکی  سیستم 10278  318

 000/150 یناآش حل بررسی سیستم قدرت استیونسون 115687  319

 000/100 آشینا 2 حل بررسی سیستم قدرت استیونسون 123933  311

 000/220 حقی فام -گالور های قدرت بررسی و طراحی سیستم 10481  311

 تشریح کامل مسائل بررسی سیستم قدرت 123547  312
فرد  جعفری –گالور 

 پدیده
000/170 

 000/400 تهران –لسانی  های قدرت برگن بررسی سیستم 111336  313

 های قدرت های نوین در بررسی سیستم روش 127702  314
 –طالبی  –لسانی 

 گوتنبرگ
000/175 

315  139453 
کاربرد تجهیزات الکترونیک قدرت در سیستمهای 

 الکتریکی
 000/350 محمدباقری ـ قائم

 000/450 فام ـ جهاد حقی های قدرت بیلیتون ـ آلن ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم 129466  316

 000/250 محمدشریفی ـ جنگل های قدرت مبانی سیستم 130583  317

318  125148 
شانکار  1پایداری و کنترل سیستمهای قدرت 

 کندور
صدیقی  سیفی، خاکی

 تربیت مدرس
000/350 
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319  133971 
 پایداری و کنترل سیستمهای قدرت

 شانکار کندور
صدیق  سیفی، خاکی

 تربیت مدرس
000/280 

رت با استفاده از سازی سیستمهای قد شبیه 132867  321
MATLAB 

خانی  کتابی، صادق
 کاشانی فیض

000/350 

321  134632 
های قدرت  برداری و کنترل در سیستم تولید، بهره

 وود آلن بی
 000/330 سیفی، تربیت مدرس

 000/180 واحدی، براتی، نیاز برداری عملی سیستمهای قدرت بهره 134172  322

323  135018 
قدرت با  ایداری گذرا در سیستمهایپتحلیل 

 استفاده از روش تابع انرژی گذرا
 000/200 خردمندی، مهرجد

 000/240 نهردانش –عابدی  1های قدرت الکتریکی  سیستم 123932  324

 000/270 نهردانش –عابدی  2های قدرت الکتریکی  سیستم 123923  325

 000/200 نهردانش –عابدی  3های قدرت الکتریکی  سیستم 131870  326

 های قدرت پایداری و کنترل سیستم دینامیک 110906  327
زاده  صدیقی –پادیار 

 سها
000/310 

 000/300 قائم –نعمت طالبی  های قدرت الکتریکی مدرن تحلیل سیستم 124528  328

 استریک –مبانی اقتصادی سیستم قدرت کرشن  110446  329
 –عسگری  –منصف 

 تهران
000/130 

 000/160 پاتانکار اصول حفاظت سیستم قدرت 113990  331

 000/240 کراری های قدرت دینامیک و کنترل سیستم 112149  331

 000/165 طراح جداول مهندسی برق و قدرت هابرل 10729  332

 000/180 امیرکبیر –فر  گلستانیان های مهندسی برق وسترمان جدول 110172  333

 000/110 چرتکه -رضایی های سیار خودکار ای بر روبات مقدمه 121012  334

 000/100 آیالر -پاشایی نویسی ربات برنامه 120694  335

 000/185 آوا –رضا فروش  آموزش تضمینی طراحی و ساخت ربات 113672  336

 تجزیه، تحلیل و کنترل ربات 131905  337
نژاد  حبیب –اسلوتاین 

 وصنعت علم –
000/110 

 000/140 نص –همایون  یاب های مسیریاب و مین روبات 131903  338

 خودآموز روباتیک 131904  339
 –بزرگی  –حمدی م

 آفرنگ
000/190 

 مکانیک و کنترل در روباتیک 11570  341
 –مقدادی  –کریگ 

 شریف
000/250 
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 000/140 دانش سیمای –طریقی  ون سرنشیندهای زیرسطحی ب ربات 128048  341

 000/200 آشینا –دمشقیه  خودآموز عملی روباتیک 131920  342

 000/158 آقائی، چرتکه نخستین گام در رباتیک 122752  343

 000/180 عسگری، سها فرد روباتیک مرجع منحصربه 13350  344

 مکاترونیک بولتون 120635  345
حسینی  –وثوقی 

 علمی و فنی-سادات
000/420 

 000/265 خجسته ـ نبض دانش آموزش کاربردی و عملی ساخت ربات 139449  346

افزار  های صنعتی با نرم سازی روبات شبیه 139450  347
DELMIA 

بض منفردـ ن عظیمی
 دانش

000/225 

 000/315 دانش سیف ـ نبض های پیشرفته گام ساخت روبات به آموزش گام 139451  348

 000/200 اکبرزاده ـ آشینا روبوتیک مکاترونیک و هوش مصنوعی نیوتن سی 110884  349

 000/250 بهرامی ـ قدیس های مسیریاب مرجع کامل طراحی و ساخت روبات 139452  351

 000/90 نظری ـ سهادانش روبات برای همهطراحی و ساخت  133019  351

 کولک –مکاترونیک شتی  131906  352
 –جعفری  –زاده  موسی

 تهران
000/460 

 000/450 گوهربار-فرخ آزرم 1تئوری آنتن باالنیس  119129  353

 000/300 گوهربار –هدایتی  2نیسالتئوری آنتن  با 127780  354

 های میکرواستریپ آنتن 126541  355
 –زاده  صادق

 نصیر جهخوا
000/280 

 000/380 نص –دیانی  آنتن کراوس 12041  356

 000/360 وصنعت علم –عریضی  تحلیل و طراحی آنتن 111381  357

 های آرایه فازی آنتن 135019  358
زاده  فر، صادق سهیلی

 آیالر
000/450 

 000/38 رضایی ـ چرتکه ها و کاربردهای آن آنتن 121698  359

361  139447 
در قالب طراحی  CST افزار آموزش مقدماتی نرم

 آنتن
 000/250 ظریفی ـ مرسل

 000/350 زاده ـ آیالر صادق های مبدل مد تئوری و طراحی آنتن 139448  361

 های پالسما آنتن 134469  362
مرادی، شریفیان، 

 امیرکبیر
000/130 

 پردازش دیجیتال داده رادار دهانه مصنوعی 135020  363
آبی  جعفری، حقی

 حسین امام
000/480 
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 000/400 فر، بابایی، آیالر سهیلی 1ای بر سیستم رادار  مقدمه 129003  364

 000/260 فر، بابایی، آیالر سهیلی 2ای بر سیستم رادار  مقدمه 129004  365

 000/165 ایاز قربانی، نهردانش اصول سیستمهای راداری 135021  366

 000/200 تهران-خاکی صدیق اصول کنترل مدرن 116679  367

 000/250 خ. نصیر-راد تقی کنترل مدرن ای بر مقدمه 110570  368

 000/350 نیا، شریف معصوم کنترل مدرن 130546  369

 تاریخ مهندسی کنترل 112156  371
خاکی صدیق ـ 

 نصیر خواجه
000/180 

 9سیستمهای کنترل اتوماتیک  124111  371
کو، احمدوند  بنجامین

 شریف
000/500 

 000/270 خاکی صدیق وزیری های کنترل چند متغیره تحلیل و طراحی سیستم 121076  372

 ( بنجامین کو714کد ) 1های کنترل خطی ج سیستم 139445  373
شادکام انور ـ گسترش 

 پایه علوم
000/240 

 ( بنجامین کو715کد ) 2های کنترل خطی ج سیستم 139446  374
شادکام انور ـ گسترش 

 پایه علوم
000/200 

 000/160 علی کافی های کنترل بنجامین کو سیستم 10484  375

 000/100 نژاد هادی -احمدی های کنترل خطی بنجامین کو حل سیستم 116832  376

 000/520 دار ماراالنی جبه جلدی اگاتا 2های کنترل دیجیتال  سیستم 119623  377

 000/250 دار جبه -صدیق   خاکی مهندسی کنترل نوین اگاتا 117049  378

 000/380 دیانی، نص اگاتا 5مهندسی کنترل  114130  379

 000/320 ظرافت، یونسی گوهربار مهندسی کنترل مدرن اگاتا 121013  381

 000/240 سپیدنام های کنترل مدرن درف سیستم 12876  381

 000/165 آشینا -صنعتی های کنترل مدرن درف حل سیستم 117262  382

 000/200 سپیدنام مهندسی کنترل اگاتا 110867  383

 حل مهندسی کنترل اگاتا 120186  384
 -کرمی شاهنده

 پویا علوم
000/100 

385  139444 
اندازی  مرجع کامل مهندسی ـ نصب و راه

 های کنترل سیستم
 000/300 علیزاده ـ قدیس

 000/230 مرکزنشر –هاشمی  کنترل غیرخطی کاربردی اسلوتین 118356  386

 000/225 نیاز –شمیسا  کنترل غیرخطی کاربردی اسلوتین 128668  387
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 000/130 آشینا–فکر زاده قوی ینام اصول حل مسایل کنترل غیرخطی 122397  388

 000/200 امیرکبیر–کراری –احمدی های غیرخطی شناسایی سیستم 124804  389

 000/200 علیخانی، لرستان، نیاز بین خطی کنترل پیش 129002  391

 000/180 علیخانی، لرستان، نیاز بین غیرخطی کنترل پیش 135022  391

 000/260 مهرجدرضازاده، نوروزی،  سیستمهای کنترل خطی 121074  392

 000/200 نیا، شریف معصوم های خطی کننده طراحی کنترل 135024  393

 000/250 علی خاکی صدیق های کنترل خطی تحلیل و طراحی سیستم 121481  394

ـ فرهمند های کنترل خطی با کاربرد مطلب سیستم 121074  395  000/250 زارع 

 000/370 امیرکبیر –زاده زارع –طالبی 1های کنترل ج  مهندسی سیستم 123722  396

 2های کنترل ج  مهندسی سیستم 123723  397
 –زاده  زارع –طالبی 

 امیرکبیر
000/320 

 000/260 نصیر خواجه –راد  یتق Hکنترل مقاوم  122878  398

 000/175 ا، کیانی، نیازسشمی سیستمهای کنترل بهینه 123447  399

 000/400 نیکروش ـ امیرکبیر کنترل بهینه 10851  411

 000/180 منفرد، ملکیان، امیرکبیر DSPکنترل حرکت توسط  135025  411

 کاربرد حسابان کسری در کنترل مقاوم 131900  412
آبادی  مهدی –جاللی 

 علم و صنعت
000/100 

 000/340 نهردانش-منهاج های کنترل تطبیقی سیستم 131901  413

 000/450 علیخانی ـ نیاز کنترل تطبیقی 137932  414

 های مرتبه کسری کننده لها و کنتر سیستم 127276  415
کافکی -تواضعی

 نصیر خواجه
000/170 

416  129002 
های الکترونیک قدرت در  بین در مبدل کنترل پیش

 درایوهای الکتریکی
 000/200 قدیس –زاده  تقی

 000/240 خ. نصیر-غفاری های دینامیک کنترل سیستم 110138  417

 اصول و اجرا کنترل صنعتی 10803  418
علم و -سبزپوشان

 صنعت
000/175 

 000/105 چرتکه -ابراهیمیان مدارات منبع تغذیه 119721  419

 منابع تغذیه سوئیچینگ 122252  411
علم و -فرابریشمی

 صنعت
000/300 

 000/400 پرسمن فالحتی، کوشا طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ 134474  411
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 000/105 رضایی، چرتکه مدارات منابع تغذیه خطی و سوئیچینگ 122458  412

 معرفی منبع تغذیه سوئیچینگ 135027  413
پورمحمد، کشاورز 

 دانش باحقیقت، نبض
000/125 

 000/120 اصغریان، نشرعلوم (UPS)منبع تغذیه بدون وقفه  125304  414

 000/85 احمدی، سها (UPS)شناخت طراحی و ساخت منبع تغذیه و  135029  415

416  131899 
یابی منبع تغذیه  مرجع تخصصی تعمیر و عیب
 سوئیچینگ

کشاورز  –محمد پور
 دانش باحقیقت نبض

000/65 

 000/67 چرتکه –رضائی  (UPS)منابع تغذیه بدون وقفه  125304  417

 000/65 چرتکه –بهنوا  مدار عملی منبع تغذیه 50 127236  418

 000/120 ناقوس –آقایی  فانته–های کنترل هوشمند فازی  سیستم 132011  419

 000/320 تشنه لب های فازی و کنترل فازی وانگ سیستم 10161  421

421  135030 
تشریح کامل مسائل سیستمهای فازی و کنترل 

 لب فازی وانگ، تشنه
 000/270 آرا، احمدی نوآور نظام

 000/46 غفاری تفکر فازی 10765  422

 000/155 امیرکبیر-دزفولی های فازی اصول تئوری مجموعه 112162  423

 000/200 مهربان نشر –آذر عادل علم مدیریت فازی 110302  424

 های فازی ای به نظریه مجموعه مقدمه 113894  425
رضایی -غضنفری

 وصنعت علم
000/68 

 000/220 نهردانش-منهاج هوش محاسباتی کنترل فازی 131919  426

 000/140 نیاز –جورابیان  شناسایی و کنترل فازی الیلی 124398  427

 000/115 صانعی –زنجیرچی  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی 131897  428

 000/114 امیرکبیر –زرندی  های فازی تئوری مجموعه 129001  429

431  116226 
های فازی و کاربرد در صنایع و  تئوری مجموعه

 مدیریت
گسترش  –شوندی 

 پایه علوم
000/180 

 مبانی منطق فازی و کاربردآن 135032  431
سلیمانی، حاجیان، 

 جهاداصفهان
000/120 

 000/200 آذر ـ صفار عادل گیری متئوری فازی و کاربرد آن در تصمی 125392  432

 سازی نظریه فازی، مبانی و پیاده 135034  433
محمدی، جاسبی  خان

 باشی حکیم
000/230 

434  121019 
 50در قالب  PICآموزش کاربردی میکروکنترولر 

 پروژه
کشاورز با حقیقت 

 چرتکه
000/150 
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 000/125 آیالر -قانی چهره PICمیکروکنترلر  119700  435

 PICوکنترلرهای میکر 124485  436
 –سمندی  –مزیدی 

 نص
000/140 

 000/168 نگر آتی –هواربطحایی  Cبه زبان  PICهای پیشرفته میکروکنترهای  پروژه 131898  437

 000/200 آوا –زارعی  PICمیکروکنترلرهای  12940  438

 PICآموزش میکروکنترلرهای  131896  439
 –نجات  بادامی

 دیباگران
000/360 

 PICرهای میکروکنترل 135036  441
صبوری، رحمانی 

 تحقیقات علوم
000/350 

 000/480 نوحی، دیباگران PICمبانی میکروکنترلرهای  135037  441

 000/190 دیانی، مرکزنشر گیری الکتریکی ساونی اندازه 112259  442

 گیری الکترونیکی اندازه 121134  443
ذهابی  –رضایی 

 نگار دانش
000/200 

444  10594 
گیری الکتریکی  اندازه های اصول و کاربرد دستگاه

 و الکترونیکی
 000/170 صفار –کاظمی 

 000/400 آستان قدس –شفاعی  D&Pهای  مرجع کامل پردازنده 11922  445

 000/330 بهایی همایونفر، شیخ ریزپردازنده و زبان اسمبلی 127638  446

 000/85 امیرکبیر –معتمدی  تا پنتیوم 80×86های پیشرفته از  ریزپردازنده 116932  447

 000/200 امیرکبیر –احدی  مبانی میکروپروسورها و مدارهای واسطه 131918  448

 000/200 آیالر-علیرضا رضایی Cبه زبان  AVRهای علمی و کاربردی  پروژه 118055  449

 000/225 سیدرضی AVRمیکروکنترلرهای  120298  451

 000/280 سعیدمهرآسا به زبان بیسیک AVRخودآموز میکروکنترلرهای  133686  451

 000/300 مزیدی، نعیمی، نص Cاسمبلی و  AVRمیکروکنترلرهای  119315  452

 000/520 نوحی، دیباگران AVRمبانی میکروکنترلرهای  129435  453

 000/100 محس زاده قدیس AVRهای تکنیکی کاربردی  مجموعه پروژه 111106  454

 000/280 آوا -مهریزی AVRمرجع کامل میکروکنترلر  121825  455

 000/280 نص –فر  پرتوی AVRروکنترلرهای میک 114080  456

 000/160 آیالر –بادامی نجات  Cبه زبان   AVRآموزش میکروکنترلرهای 117920  457

 000/150 نص –کاهه   AVRمیکروکنترلرهای  116297  458

 000/150 زاده نشرعلوم محسن AVRپروژه کاربردی و علمی  70 124924  459
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 AVRپروژه  10 112848  461
ی حسین –لو  کاظم

 آفرنگ
000/130 

 000/280 آفرنگ –حسینی  AVRپروژه  11 119514  461

 000/150 نص –الوندی  AVRمیکروکنترلرهای  119302  462

 000/75 نص –الوندی  AVRراهنمای میکروکنترلرهای  131895  463

 AVRمیکروکنترلرهای  129005  464
 –حبیبی  –نعمتی 

 امیرکبیر
000/219 

 000/225 فدک –ری شبست AVRمیکروکنترلرهای  115076  465

 000/250 قدیس –آقازاده  AVR ATxMEGAمیکروکنترلرهای  131894  466

 000/250 آخوندی سیمرغ -محمدی AVRآموزش کاربردی میکروکنترلر  11914  467

 000/160 مهرگان قلم –رضایی  AVRنویسی  راهنمای کاربردی برنامه 131850  468

 000/345 دالر ـ آفرنگ AVRراهنمای جامع  139440  469

471  139441 AVR 000/298 دانش پورمحمد ـ نبض به زبان ساده 

 000/180 افروزـ نص ره AVRمیکروکنترلرهای  115382  471

472  116802 
سازی  نویسی شبیه آموزش مقدماتی طراحی، برنامه

 AVRمدارهای الکترونیکی 
 000/150 آذرـ آشینا بخت

 000/410 رانمهدی صفی ـ دیباگ LPC1768سری  ARMمیکروکنترلر  133617  473

سری  ARMآموزش عملی میکروکنترلرهای  139442  474
STM32 

شکرالهی ـ کریمی ـ 
 نشرعلوم

000/250 

و  AVRمدارهای اصولی و پایه میکروکنترلر  139443  475
8051 

 000/160 ـ نص مقدم فانی ـ متین

 LPC 1768آموزش میکروکنترلر  139435  476
حقیقی ـ طباطبایی ـ 

 قدیس
000/200 

 000/350 قدیس -محمد شکری ARMرجع کامل میکروکنترلر م 121874  477

478  122530 
مبتدی تا  ARMآموزش گام به گام میکروکنترلر 

 پیشرفته
 000/250 نیاز –پور  زارع

479  130864 
 LPC17سری  ARMآشنایی با میکروکنترلرهای 

 LPC23و 

زرگری، اردستانی 
 دیباگران

000/440 

 LPCسری  ARMمرجع کامل میکروکنترلرهای  121847  481

176x 
 000/400 قدیس –سجادی 

 000/250 نص–طالیی –پورخواجه AT91سری  ARMمرجع کامل میکروکنترلرهای  122455  481

 000/250 بازتاب –علیپور   ARM LPC 17xxمیکروکنترلرهای  113874  482
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 000/150 نشرعلوم –فروغی   ARMاصول و کار با میکروکنترلرهای  113874  483

 000/120 نیاز –رحمتی   ARMای کاربردی میکرو ه پروژه 129286  484

 000/320 ارکانی، نیاز ARMنویسی میکروکنترلرهای  برنامه 135039  485

 000/120 حیدریان ARMمبانی کار با میکروکنترلر  119710  486

 000/140 نیاز -احمدی Cبه زبان   ARMنویسی میکروکنترلر  برنامه 121876  487

 000/125 فدک –یار  سپاس یتیب 32میکروکنترلرهای  118616  488

 000/320 ارکانی، کالنی، نیاز STM32مرجع کامل میکروکنترلرهای  111659  489

 000/420 نجفی، دیباگران STM32طراحی با میکروکنترلرهای  133805  491

 000/300 علیزاده ـ دیباگران STM8نویسی میکروکنترلر  اصول طراحی و برنامه 135041  491

 000/320 نگارنده –ماهر  PCS7جع کاربردی جلد اول کاملترین مر 114670  492

 000/420 نگارنده –ماهر  PCS7کاملترین مرجع کاربردی جلد دوم  123726  493

مقدماتی  PLC S7کاملترین مرجع کاربردی  128988  494
Siemens  

 000/370 فرجی نگارنده –ماهر 

پیشرفته  PLC S7کاملترین مرجع کاربردی  121629  495
Siemens 

 000/330 فرجی نگارنده –ماهر 

تکمیلی  PLC S7کاملترین مرجع کاربردی  128988  496
Siemens 

 000/450 فرجی نگارنده –ماهر 

 1های جلد راهنمای جامع آموزش کنترل کننده 128046  497
DELTA PLC 

 –زاده مقدم  مهدی
 قدیس

000/250 

 2های جلد راهنمای جامع آموزش کنترل کننده 128047  498
DELTA PLC 

 –زاده مقدم  مهدی
 قدیس

000/300 

 3های جلد راهنمای جامع آموزش کنترل کننده 130577  499
DELTA PLC 

 000/300 قدیس –رحمانی 

 4های جلد راهنمای جامع آموزش کنترل کننده 130576  511
DELTA PLC 

 000/250 قدیس –رحمانی 

 DELTAهای سری  PLCهای کاربردی  پروژه 10679  511

DVP 
 000/500 رحمتی، رحمانی قدیس

 000/180 مقدسی، سها PLC S7 300/400اندازی  نویسی، نصب، راه برنامه 135042  512

 های کاربردی با مجموعه پروژه 116644  513
PLC SIEMENS 

 000/150 نگارنده –فرجی 

 000/400 قدیس –دهقان  دلتا HMIراهنمای استفاده سریع از  132751  514

 افزار طراحی مهندسی با نرم 135044  515
SIEMENS NX 

 000/600 الیاس –بوترابی 

 000/300 قدیس –اسدی  SIEMENSاتوماسیون صنعتی  135045  516
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 000/100 نگارنده –فرجی  SIEMENSآشنایی با اتوماسیون صنعتی  11485  517

 000/250 قدیس –خبازی  ،جواد S7-300 PLCخودآموز  131928  518

519  117996 
پروژه  50همراه  DELTA PLCمرجع کامل 

 کاربردی
 000/300 زاده مقدم قدیس دیمه

 000/450 بیگی ـ قدیس حبیب راهکارهای اشنایدر الکتریک در صنایع 139273  511

 000/350 کشاورز باحقیقت ـ سها PLCکلید قبولی در آزمون برق صنعتی و کارور  139436  511

 S7-GRAPHبه زبان  PLCنویسی  آموزش برنامه 136371  512
فر ـ زنجیریان ـ  اویسی

 قدیس
000/300 

 های میتسوبیشیPLCمرجع کامل  133872  513
شرکت نیرو نوین ـ 

 قدیس
000/300 

 000/450 ماهر ـ نعیمی ـ قدیس SCLبه زبان  PLCنویسی  برنامه 139438  514

515  139437 
جلد اول تحت جدیدترین  PLCنویسی  مبانی برنامه

 IEC61131-3استاندارد 
 000/300 نظریان ـ قدیس

516  139439 
جلد دوم تحت جدیدترین  PLCسی نوی مبانی برنامه

 IEC61131-3استاندارد 
 000/300 نظریان ـ قدیس

 000/700 ریاحی ـ قدیس FATEK HMIراهنمای آموزشی  13955  517

 PLC STEP7-1500مرجع کاربردی  139434  518
احمدیان تکانتپه ـ 
 مازندرانی آفرنگ

000/580 

519  129706 
 STEP7 PLC slmatic s7راهنمای جامع 

 لد اولج 300/400
 000/350 قدیس -ماهر

 000/290 آفرنگ-غریبی PLC Slmatic step7راهنمای جامع  116048  521

521  135047 
و کاربرد آن در اتوماسیون  SIMATICادوات 

 صنعتی
 000/450 دیباگران –جبری 

 000/600 قدیس –فرجی  TIA v15مرجع جامع آموزش  121851  522

 TIA PORTALکاملترین مرجع کاربردی  136137  523
ماهر ـ بحرینی ـ 

 نگارنده
000/000/1 

 کینکو K5های سری PLCکتاب آموزش  139421  524
غالمی ـ بهمنی ـ 

 قدیس
000/300 

525  135049 
های کاربردی شبکه با پروتکل  نویسی پروژه برنامه

MODBUS  درPLC دلتا 
 000/350 قدیس –رحمتی 

 000/270 ندهنگار –مشعل  بیت wirelessکاملترین مرجع کاربردی  135052  526

 MAXWELLافزار  آموش نرم 135054  527
نژاد  رمضان –آرمان 

 قدیس
000/200 
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راهنمای کاربرد اینورتر و ساخت استارتر  135056  528
Lowvoltage 

 000/250 قدیس -بیگی حبیب

 000/155 آفرنگ-قابوسی PLCمرجع کامل  110877  529

 PLC omronراهنمای جامع کاربری  117753  531
 –کشاورز باحقیقت 

 دانش سیمای
000/138 

سری  Lenzeاندازی اینورترهای  راهنمای جامع راه 139420  531
i500 

مصطفی رحمتی ـ 
 قدیس

000/700 

532  139269 
های صنعتی با راهکارهای اینورترهای  آموزش شبکه

Lenze  سریi500 
مصطفی رحمتی ـ 

 قدیس
000/600 

 000/400 میثم اسدی ـ قدیس های کنترل یوکو گاوا سیستم 139272  533

 000/300 قدیس-زاده محسن PLCکاملترین مرجع پروژه عالی  131924  534

افزار  های آلن بردلی و نرم PLCآموزش رسمی  132012  535
RSLogix 500 

 000/250 قدیس –نژاد  نبی

افزار  و نرم SLC 500های سری  PLCآموزش  131925  536
RSLogix 500 

 –نژاد  نبی –آلن بردلی 
 فدک

000/200 

 000/110 چرتکه –موینی  های آلن بردلی PLCمرجع کاربردی  114247  537

 000/200 نگارنده –ماهر  PLCسازی منطق فازی در  پیاده 116866  538

 PIDکنترل دما )فرآیند( بصورت تشریحی  131926  539
رحمانی  –رحمتی 

 قدیس
000/250 

 000/400 قدیس –ریاحی   FATEK PLCراهنمای آموزشی  12955  541

 PLCوژه با پر 60 110294  541
کشاورز باحقیقت 

 پرور دانش
000/240 

 000/220 عباسیان، صیاد، دیباگران پایه PLCآموزش کاربردی  131923  542

 000/250 کشاورز باحقیقت سها 2درجه  PLCمرجع کامل کارور  121699  543

  BECKHOFFبا تکنولوژی نوین  PLCمبانی  131917  544
 ،شکرگزار ،رحمتی

 قدیس
000/320 

 در صنعت STEP 7اربرد ک 122124  545
حسینی  -لفظ خوش

 فدک
000/250 

 000/240 نگارنده –فرجی  PID Contvolکاملترین مرجع کاربردی در صنعت  124446  546

 000/190 نگارنده –فرجی  win cc PLCهای پیشرفته  مجموعه پروژه 111484  547

 000/370 نگارنده -فرجی win cc V7ترین مرجع کاربردی  کامل 131851  548

 000/240 آفرنگ -پناه رضوی Win CCراهنمای جامع  117113  549
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 000/120 کشاورز باحقیقت سها Wince Flexibleراهنمای کاربردی  131946  551

 000/300 قدیس –اردستانی  Wince Flexibleراهنمای کامل و کاربردی  131947  551

 000/390 نگارنده –ماهر  کاملترین مرجع کاربردی شبکه صنعتی مدباس 117154  552

کاملترین مرجع کاربردی شبکه صنعتی جلد اول  113103  553
PROFIBUS 

 –ماهر  –اسفندیارپور 
 نگارنده

000/270 

کاملترین مرجع کاربردی شبکه صنعتی جلد دوم  117321  554
PROFIBUS 

 –ماهر  –اسفندیارپور 
 نگارنده

000/220 

 000/220 آفرنگ –سعیدی  SCADAهای  معرفی سیستم 131948  555

 000/250 قدیس -آورند  –وصفی  LS L7.Sسری  xGTمرجع کامل سرو سیستم  131141  556

 000/250 قدیس -زاده محسن LSمرجع کامل اینورترهای  10668  557

 000/250 قدیس –رحمتی  LSهای سرعت باال  مرجع کامل شمارنده 135051  558

 000/120 قدیس –یارندپور  LSآموزش درایوهای  119268  559

ـ نگارنده محسن LSهای کاربردی اتوماسیون صنعتی  روژهمجموعه پ 121852  561  000/350 زاده 

 و کاربرد آن در اتوماسیون صنتی SIMATICادوات  135048  561
میالد جبریـ  اکبری مجد 

 دیباگران
000/450 

 000/250 ماهر ـ حیدریانـ  قدیس تکنولوژی فیلدباس و کاربردهای آن 118593  562

 ATVرهای اشنایدر الکتریک راهنمای جامع اینورت 139419  563

71 
 000/300 حبیب بیگی ـ قدیس

 ATVراهنمای جامع اینورترهای اشنایدر الکتریک  139420  564

61 
 000/300 حبیب بیگی ـ قدیس

 000/200 قدیس –شرکت نیرونوین  آموزش کامل اینورترهای یاسکاوا 131944  565

 000/200 قدیس –گی بی BEDFORDاندازی اینورترهای  راهنمای جامع راه 131945  566

 mx2اندازی اینورترهای مدل  راهنمای جامع راه 131936  567
5mron 

 000/200 قدیس –بیگی 

 Inverlerاندازی پارامتدی درایو  نصب و راه 131935  568

DELTA 
 000/125 دانش نبض -مولوی

 آموزش نقشه الکتریکی طراحی مدارات 116030  569
ePLAN 8 

کشاورز باحقیقت 
 سیمای دانش

000/240 

 000/250 قدیس –یاراحمدی  ePLAN P8آموزش گام به گام  131953  571

 000/250 دیباگران –قیدی  EPLANافزار  آموزش کاربردی نرم 133633  571

 000/230 نشرعلوم –قاسمی  ePLANکالس درس  135058  572

 000/460 دیباگران –قیدی  Auto CAD Electricalآموزش کاربردی  135059  573
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 کشی صنعتی با وانی و نقشهخ نقشه 125145  574
AutoCAD Electrical 

کشاورز  –جهانشاهی 
 با حقیقت سهادانش

000/200 

 000/460 قیدی ـ دیباگران  AutoCAD Electricalآموزش کاربردی  135060  575

 AutoCADطراحی مدارهای الکتریکی با  117886  576

Electrical 2019 
شرکت آموزشی داتیس 

 ـ کیان
000/495 

 Altiomافزار  راحی فیبرهای مدار چاپی با نرمط 115074  577

Designer  
 000/500 حمید نجفی ـ دیباگران

 000/250 قدیس –مقدم  سیاح 10افزار آلتیوم دیزانیر   آموزش نرم 131933  578

 000/180 قدیس –سیاح مقدم  DIALux 4.9مرجع کامل  10613  579

 000/200 طراح –احمدیان  DIALuxطراحی روشنایی  121923  581

 000/85 حکیمی سها –آهنی  DIALuxطراحی و محاسبات روشنایی با  132833  581

 000/170 نهردانش –زاده  غنی EMTP – RVافزار  راهنمای نرم 121934  582

 000/140 دانش دایره –پازوکی  EMTPافزار   آموزش نرم 123164  583

 000/420 نگارنده –احمدیان   ETAPکاملترین مرجع کاربردی  123581  584

 000/220 سها –کشاورز باحقیقت  etapمرجع کاربردی  131949  585

و یوکوگاوا  DCSبرداری  مرجع کاربردی بهره 131854  586
CS3000 

 000/280 نگار ایده –کتیرائی 

 000/780 نگار صادق اکبری ـ ایده DCSهای کنترل توزیع شده  مبانی سامانه 139418  587

588  121185 
برق فشار های  در پست DCSسیستم اتوماسیون 

 قوی
ها ـ  فر ـ بقال صالحی

 الیاس
000/160 

 000/340 نگار ایده –اکبری  DCSهای رایج دنیا  آشنایی با معماری سامانده 135061  589

 000/180 الیاس –ها  بقال Dig SILENTافزار   آموزش و کاربرد نرم 128261  591

 بررسی سیستمهای قدرت با 128418  591
Dig SILENT 

 000/390 نشرآترا –پریزاد 

592  139275 
در مطالعات و  DIGSILENTافزار  کاربرد نرم

 های توزیع طراحی شبکه
 000/450 محمدی ـ قدیس

 آموزش کاربردی 128286  593
 Digsilent power factory 

 –قاسمی  –رضوی 
 سها

000/180 

 PS CADآموزش کاربردی  131951  594
 -زاده حسن –پور  نیری

 سها
000/75 

های قدرت  سازی سیستم دی شبیهآموزش کاربر 122151  595
PS CAD 

 000/210 نوآور –صفرزاده 

گذاری ریزشبکه  بررسی الکترونیک قدرت و حالت 135062  596
PS CAD 

نصیریان  –عسگری 
 سها

000/120 
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597  135063 
همراه مثالهای  PS CADافزار  آموزش نرم

 کاربردی
 000/250 فارس خلیج –حیدری 

 OPی و کاربردهای آن های عملیات کننده تقویت 116899  598

AmPA 
 000/250 فدک -زینالی  –سرباز 

 000/220 نیاز ،یزدی ،همایون کی ها برای همه آپ امپ 135064  599

 000/135 آوا –کرمی  LOGOخودآموز و مرجع کامل  111990  611

 000/540 کریم طالبی ـ آفرنگ LOGO!8هوشمند سازی با  139417  611

 LOGO! 8کتاب آموزشی  139416  612
نی ـ نامنینی ـ سلطا

 قدیس
000/300 

 Mini PLCسی لوگو  ال پی خودآموزش مینی 136420  613

LOGO! 
 000/200 حیدریان ـ قدیس

 mini PLCنویسی، نصب و راه اندازی  برنامه 138919  614

LOGO 
کشاورز باحقیقت ـ 

 دانش مقدسی ـ نبض
000/260 

 LOGOمرجع کامل  131952  615
 –زاده  محسن
 رایانه علوم

000/120 

 خودآموز اتوماسیون صنعتی 120421  616
 LOGO SIEMENS 

 000/120 قدیس –اسفندمد 

 آموزش تضمینی نحوه کار با  131922  617
ARDUINO 

 –کشاورز باحقیقت 
 نبض دانش

000/135 

نویس و انجام پروژه  افزار برنامه شناخت سخت 131921  618
ARDUINO 

 –کشاورز باحقیقت 
 نبض دانش

000/400 

 مع آردونیوآموزش جا 133627  619
حاتمی، نظری، طالبی، 

 دیباگران
000/200 

 ورود به دنیای آردونیو 135065  611
 –گروه نویسندگان 

 چرتکه
000/185 

 ARDUINOهای کاربردی با  پروژه 139415  611
گروه مؤلفین نبض 

 دانش
000/450 

 1پروژه کاربردی با آردونیو ج 25 139413  612
پاشایی ـ چگینی ـ 

 آیالر
000/260 

 2پروژه کاربردی با آردونیو ج 25 139414  613
پاشایی ـ چگینی ـ 

 آیالر
000/260 

 000/300 علیرضا رمن ـ قدیس آموزش بردهای آردونیو 139412  614

 Arduinoبا  LEDهای  پروژه 135066  615
 –باحقیقت کشاورز 

 دانش نبض
000/125 

 000/375 کیان –داتیس   ADSسازی الکتریکی با  طراحی و شبیه 134825  616
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 ADSافزار  راهنمای جامع نرم 135067  617
مرادی  –تی سدو

 باشی حکیم
000/280 

 000/110 بابا علی -اکبری برق ساختمان پیشرفته 114847  618

 000/250 نیا ـ آیالر مرادی 2برقکار ساختمان درجه  11939  619

 000/90 فاروق محمدامین 2کار ساختمان درجه  آموزش برق 110002  621

 000/150 فاروق محمد امینی )پیشرفته( 1ه برق ساختمان درجه تکنولوژی کارگا 120935  621

 000/99 چرتکه –زاده  میکائیل برق ساختمان بزبان ساده 122516  622

 1مرجع منحصر به فرد برق ساختمان درجه  131915  623
 –مقدسی  –بخاری 

 سها
000/250 

 000/250 رضایی آیالر –مند  بهره 1برقکار ساختمان درجه  113453  624

 000/140 اترک –نژاد  یوسف طراحی نوین و هوشمند برق ساختمان 122042  625

 000/380 افخم  –قیدی  خودآموز برق ساختمان 131911  626

 000/200 کشاورز باحقیقت سها فرد برق صنعتی مرجع منحصربه 121853  627

 000/340 احمدی آیالر اتوماسیون کنترل برق صنعتی ناظر 129008  628

 000/300 شعبانی زبان ساده برق صنعتی به 111718  629

 1برق صنعتی پیشرفته ج 139411  631
ذکائی ـ مقادی ـ 

 سهادانش
000/200 

 000/120 مسگری ـ قناد ـ صفار 1برقکار صنعتی درجه  113377  631

 خودآموز برق صنعتی 139410  632
شاهدی ـ قیدی ـ 

 دیباگران
000/440 

 های برق صنعتی ها و دستورالعمل مجموعه نقشه 121697  633
اشانی ـ علوانی ـ ک

 استادکار
000/99 

 000/200 علیپور ـ دانش و فن کشی برق( رسم فنی برق )نقشه 127060  634

 000/100 احمدی آیالر های برق صنعتی نقشه 129007  635

 2گنج آزمون برق صنعتی درجه  120909  636
ای یمسهرابی نیارکی س

 دانش
000/65 

 000/225 احمدی آیالر 1برقکار صنعتی درجه  116961  637

 000/190 آیالر –خدایی  2برقکار صنعتی درجه  112200  638

 برق صنعتی تکنولوژیگام  به آموزش گام 131912  639
 –بقایی  –شادمان 

 آیالر
000/150 

 000/160 فاروق محمدامین 2ای برقکار صنعتی درجه  حرفه آموزش فنی 121198  641
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 000/79 بهروز احمدی 4برق صنعتی پیشرفته کاپا  118075  641

 000/80 کیش خوش مدار 306 10014  642

 000/80 کیش خوش مدار 307 10172  643

 مدار 310 119719  644
زاده غیاث  ابراهیم

 چرتکه
000/199 

 مدار 311 121020  645
زاده غیاث  ابراهیم

 چرتکه
000/199 

 000/140 رضازاده حامد چرتکه های الکترونیکی کاربردی پروژه 115173  646

 000/62 چرتکه -رضایی کشی بیمارستان سیمکارگاه الکتروتکنیک  121231  647

 000/50 چرتکه -رضایی تأسیسات الکتریکی 121230  648

 000/78 چرتکه -هنربخش  ها سی آی 555آشنایی با خصوصیات و کاربرد  114504  649

651  11864 
حفاظت از تأسیسات و جلوگیری از خطرات 

 های الکتریکی جریان
 46000 چرتکه -رضایی

 000/60 چرتکه -هنربخش  انگیز الکترونیک خوش آمدید فتبه دنیای شگ 10237  651

 000/69 چرتکه -الهی روح های الکترونیکی راهنمای خواندن نقشه 120834  652

 000/59 چرتکه -رضایی  کارگاه برق 12447  653

 000/44 چرتکه -رضایی  آزمایشگاه مقدماتی برق 111153  654

 000/76 چرتکه -هنربخش یا طرز کار کاربردهای اُهم مترهای عقربه 121389  655

 000/109 چرتکه -آقایی نخستین گام در الکترونیک 121392  656

 000/109 چرتکه -سهرابیان گیرنده -مدارات فرستنده 10824  657

 000/79 چرتکه -سهرابیان مدارات ساده الکترونیک 10836  658

 000/85 چرتکه -رضایی رسم فنی برق 121791  659

 000/38 چرتکه -رضایی نها و کاربردهای آ آنتن 121698  661

 000/60 چرتکه -کشاورز ها در برق صنعتی و اتوماسیون ترین نقشه کلیدی 111826  661

 000/82 چرتکه -رضایی  ICTکاربردهای  115635  662

 000/149 چرتکه -جهرمی پروژه کاربردی انرژی خورشیدی 50 11938  663

664  139409 
های  های کاهش نویز در سیستم تکنیک

 الکترونیکی
عی ـ رضایی ـ مطا

 دیباگران
000/450 

 مبانی عملکرد دستگاه فلزیاب 136205  665
زاده ـ  میکائیل

 نصیربصیر
000/199 

http://www.simayedanesh.ir/
http://www.simayedanesh.ir/


 سیمای دانش  برق                             
 

 

 

 34 66966114-5تلفن:           66464779تلفکس:          .  318پالک  -فروردین 12ابتدای خیابان  -خیابان انقالب

w
w

w
.Sim

aye
D

an
e

sh
.ir

 

ف
دی

ر
 

 قیمت )ریال( مولف/مترجم نام کتاب کد

 کننده در الکترونیک مدار کاربردی و سرگرم 50 136204  666
زاده ـ  میکائیل

 نصیربصیر
000/129 

 000/158 امید آقائی ـ نصیربصیر های مولد برق توربین 135383  667

 000/109 هنربخش ـ استادکار ی علمی با کاغذ و مقوا گرمی سادهسر 101 135378  668

 یابی قطعات الکترونیکی نحوه تست و عیب 110481  669
محمدی ـ کشاورز 

 باحقیقت ـ نبض دانش
000/265 

671  139476 
های اساسی در تعمیرات  تست قطعات و تکنیک

 کلیه بردهای الکترونیکی
انسیتو انفورماتیک 
 کامتک نبض دانش

000/255 

 ها خوآموز الکترونیک برای بچه 136929  671
زاده ـ  میکائیل

 نصیربصیر
000/199 

 آموزش الکترونیک 139407  672
پور شورینی ـ  جعفری

 نصیربصیر
000/159 

 الکترونیک آسان است  136206  673
پور شورینی ـ  جعفری

 نصیربصیر
000/75 

 000/80 ایی ـ نصیربصیرامیدآق الکترونیک صفر تا صد انواع موتورهای الکتریکی 136999  674

675  136530 
الکترونیک صفر تا صد باطری، کلید، رله و 

 اتصاالت
 000/125 امیدآقایی ـ نصیربصیر

 000/125 امیدآقایی ـ نصیربصیر الکترونیک صفر تا صد نمایشگرهای الکترونیکی 137002  676

 000/199 امیدآقایی ـ نصیربصیر الکترونیک صفر تا صد مدارهای مجتمع 137001  677

 000/109 امیدآقایی ـ نصیربصیر الکترونیک صفر تا صد مقاومت، خازن و سلف 136829  678

679  137000 
الکترونیک صفر تا صد دیود، ترانزیستور و 

 ها تراباک
 000/105 امیدآقایی ـ نصیربصیر

 000/89 مقصودی ـ نصیربصیر !000قطعات الکترونیک در سه سوت  134242  681

 000/175 مقصودی ـ نصیربصیر برق و الکترونیک نامه تخصصی واژه 139408  681

 000/89 هنربخش ـ استادکار ها و تجربیات علمی ساده برای کودکان سرگرمی 139406  682

683  135380 
های برای طراحی و تئوری  راهنمای مبتدی

 الکترونیک به زبان ساده
جعفری شورینی ـ 

 نصیربصیر
000/105 

 000/139 رتکهچ -هنربخش آشتی با الکترونیک 121650  684

 000/149 چرتکه -هنربخش طرز کار کاربردی اهم مترهای دیجیتالی 121390  685

 000/169 رضایی خوانی الکتریکی کشی و نقشه نقشه 118258  686

 000/30 ابراهیمیان راهنمای استفاده از اسیلوسکوپ 10071  687
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 000/93 هنربخش نگاهی به دنیای پر رمز و راز نوسان سازها 10434  688

 000/169 هنربخش کاردستی جالب الکترونیک 101 111474  689

691  114211 
های آزمایش قطعات مدارهای  اصول کار و روش

 الکترونیکی
 000/199 چرتکه -منش  حسینی

691  113973 
لوازم برقی و الکترونیکی ساده را خودتان تعمیر 

 کنید
 000/149 چرتکه –هنربخش 

692  131084 
پرکاربرد در های خطی و آنالوگ  سی گلچینی از آی

 یک کتاب
 000/119 چرتکه –هنربخش 

693  119722 
کننده  سنج، تقویت های زمان مدارها و پروژه

 عملیاتی و الکترونیک نوری
 000/35 چرتکه –گرگانی 

694  10237 
انگیز الکترونیک دیجیتال خوش  به دنیای شگفت

 آمدید
 000/60 چرتکه –هنربخش 

 000/159 رتکهچ-هنربخش تور آموزشی الکترونیک 121647  695

 000/89 چرتکه-سهرابیان طراحی مدارات الکترونیک بزبان ساده 113972  696

 000/139 چرتکه –آقایی  های الکترونیک سرگرمی 126102  697

 000/130 چرتکه –سیف  های کاربردی با ترانزیستورها مجموعه پروژه 129229  698

 000/72 چرتکه –آقایی  مدارات فلزیاب به زبان ساده 113112  699

 000/79 چرتکه-آقائی مدار فلزیاب برای آماتورها 53 127238  711

 000/129 چرتکه-هنربخش تست و ارزیابی قطعات ساده الکترونیک 128408  711

 000/99 چرتکه-سهرابیان یابی کلیه مدارات الکترونیک عیب 10835  712

 000/89 چرتکه –هنربخش  ی الکترونیکی بر روی برد مدار ساده 50 127236  713

 000/139 چرتکه –هنربخش  1آزمایشگاه الکترونیک را به خانه ببرید  122809  714

 000/149 چرتکه –هنربخش  2آزمایشگاه الکترونیک را به خانه ببرید  122810  715

 000/99 چرتکه –شرکا  بانی های الکترونیکی مدارها، نمادها و فرمول 120394  716

 000/89 چرتکه –آقایی  خازن به زبان ساده 122107  717

 000/82 چرتکه –هنربخش  های صوتی کننده های تقویت کاری ریزهفوت و فن  121393  718

 000/120 چرتکه –هنربخش  ترین مدارات دیجیتال و آنالوگ ترین و کاربردی ساده 120855  719

 000/170 چرتکه –آقایی  نانوالکترونیک به زبان ساده 124453  711

 000/115 چرتکه –ی آقای های صوتی به زبان ساده مبدل 122518  711

 000/72 چرتکه –جابرفرجی  اطالعات علمی مونتاژکار الکترونیک 122742  712
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 000/199 چرتکه –گندمکار  های قدرت اصول حفاظت شبکه 126647  713

 000/63 چرتکه –رضایی  تابلو برق 123612  714

 000/52 چرتکه -زاده میکائیل اسیلوسکوپ به زبان ساده 118443  715

 000/65 چرتکه –سیف  ردترین قطعات الکترونیکپرکارب 113123  716

 000/78 چرتکه –رضایی  های برقی مترو و قطار سیستم 123611  717

 000/79 چرتکه –جعفرپور  طراحی مدارات مقطع حفاظتی 125301  718

 000/65 چرتکه –بهنوا  مدار عملی تغذیه 50 127236  719

 000/150 چرتکه –باحقیقت  هژپرو 50در  PICآموزش کاربردی میکروکنترلر  121019  721

 000/105 چرتکه –آقایی  اِل ای دی بزبان ساده 122517  721

 000/139 چرتکه –هنربخش  الکترونیک خیلی هم مشکل نیست 117213  722

 000/110 چرتکه –سیف  با خیال آسوده در آزمایشگاه الکترونیک کار کنید 111639  723

 000/89 چرتکه –هنربخش  LEDسالم بر  114508  724

 000/29 چرتکه –رضایی  ای سیستمهای مخابرات ماهواره 114480  725

 000/55 چرتکه –بانی شرکا  های الکترونیک کاردستی 124454  726

 000/156 چرتکه –آقایی  فیبر نوری در یک نگاه 126104  727

 000/43 چرتکه –هنربخش  کاری، آسان ولی لحیم 12024  728

 000/199 چرتکه –زاده  محبت مبانی الکترونیک 116210  729

 000/105 چرتکه –رضایی  مدارات منابع تغذیه خطی و سوئیچینگ 122458  731

731  114247 PLC 000/189 چرتکه –سلطانیه  های آلن بردلی 

 000/67 چرتکه –رضایی  (UPS)منابع تغذیه بدون وقفه  125304  732

 000/79 چرتکه –ابراهیمیان  مدارات منبع تغذیه 119721  733

 000/20 چرتکه –رضایی  نویز 117441  734

 000/99 چرتکه –زاده  میکائیل برق ساختمان به زبان ساده 122516  735

 000/88 چرتکه –رضایی  سیستمهای صنعتی 117296  736

 000/89 چرتکه –رضایی  سیم و کابل و مفصل 122456  737

 000/110 چرتکه –رضایی  ای بر روباتهای سیار خودکار مقدمه 121012  738

 000/36 چرتکه –سبزعلیان  سایت سیری در طراحی 110662  739

 000/38 چرتکه –رضایی  مبانی فناوری اطالعات 117768  741
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 000/110 چرتکه –رضایی  ای بر روباتهای سیار خودکار مقدمه 121012  741

 000/158 چرتکه –آقایی  نخستین گام در رباتیک 122752  742

 000/105 چرتکه –سیف  همه چیز درباره دیود 122308  743

 000/86 چرتکه –بانی شرکا  یکیونگرهای الکتر ها و مدارهای حس روژهپ 120641  744

 000/197 چرتکه –آقاتی  (PCB)اصول طراحی برد مدار چاپی  126103  745

 000/200 رضا پورمحمدـ سها آموزش منحصر به فرد الکترونیک 139589  746

 مرجع کامل قطعات الکترونیک 133185  747
عسگری ـ کبیری ـ 

 سها
000/450 

 مرجع جامع آموزش الکترونیک 139590  748
یعقوب پوراسدـ 

 دانش نبض
000/450 

 000/160 مقاری ـ براتی ـ سها های کاربردی الکترونیک پروژه 135702  749

 000/149 هنربخش ـ استادکار های عملی با تریستورها پروژه 139591  751

 000/125 محمدرضا سیف ـ سها های متداول در الکترونیک آشنایی با آی سی 133385  751

 روابط عمومی الکترونیک 139592  752
سعیدی ـ اصغرکیا ـ 

 شناسان جامعه
000/120 

 000/240 طراح –سعیدی  SIEMENS 2و  1هندبوک تأسیسات برق جلد  12968  753

 000/810 کاظم زارع ـ نوآور هندبوک اشنایدر راهنمای تأسیسات الکتریکی 137471  754

 000/220 سها -غفارزاده  الکتریکی کاملترین مرجع تخصیصی تأسیسات 130621  755

 تجربیات عملی در تأسیسات الکتریکی 131138  756
 –کارشناس برق باختر 

 قدیس
000/250 

 000/198 بهروز احمدی ـ شهرآب برق نیروگاهتأسیسات  135949  757

 طراحی و تحلیل تأسیسات الکتریکی 133507  758
شجاعیان، ساسانفر 

 نوآور
000/240 

 000/150 سلطانی ـ تهران ریکیتأسیسات الکت 10595  759

 000/115 کلهر مهندسی تأسیسات الکتریک 119192  761

 000/250 گندمکار ـ قدیس های توزیع فعال ها و شبکه ریز شبکه 129669  761

 000/330 تپیان ـ امیرکبیر قره ها های هوشمند و ریز شبکه شبکه 137071  762

 تأسیسات الکتریکی در توزیع انرژی 112499  763
یف فرحبخش س
 نشرعلوم

000/180 

 000/700 گندمکار ـ قدیس توزیع انرژی الکتریکی 137959  764
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 های توزیع هوشمند شبکه 123439  765
شهرام جدید ـ علم و 

 صنعت
000/160 

تولید پراکنده انرژی الکتریکی با تکنولوژی  132790  766
Invelox Sheer Wind 

 000/150 عسگری ـ سها

 وزیع فعالهای ت ها و شبکه ریزشبکه 139593  767
جورابیان ـ قاسمی ـ 

 چمران
000/160 

 000/200 قدیس –طلوع  مرجع کاربردی تأسیسات الکتریکی فشار ضعیف 131144  768

 000/300 خواجه نصیر –تفرشی  21منابع توزیع انرژی الکتریکی در قرن  112155  769

771  131913 
های انتقال انرژی  ریزی احتماالتی سیستم برنامه

 الکتریکی
 –دهقانیان  –د فیروزآبا

 شریف
000/240 

771  131600 
های  اندازی پست تجربیات عملی در تست و راه

 انتقال و فوق توزیع
 –کارشناس برق باختر 

 قدیس
000/200 

772  131893 
های انتقال  های حفاظتی شبکه تجربیات عملی رله

 و فوق توزیع
 –کارشناس برق باختر 

 قدیس
000/200 

 000/220 تهران –سلطانی  2و  1تجهیزات نیروگاه  11492  773

 000/220 اصفهان –هوشمند  ها تولید برق در نیروگاه 113541  774

 000/220 سها –سیف  آشنایی با تجهیزات نیروگاهی و پاالیشگاهی 132837  775

 000/250 آزاده –طباطبایی  های نیروگاه تجهیزات و فناوری 129012  776

777  10147 
یع انرژی های توز برداری از سیستم طراحی و بهره

 2و  1الکتریکی 
 000/350 خواجه نصیر –گلکار 

 کنترل توان داکتیو 1311142  778
عباسی  –جورابیان 

 قدیس
000/400 

779  139594 
های الکترونیک قدرت و  بین در مبدل کنترل پیش

 درایوهای الکتریکی
ـ آغاسی ـ  زاده تقی

 قدیس
000/200 

 000/380 قاضی ـ نیاز یکی میلرهای الکتر کنترل توان راکتیو در سیستم 134776  781

 های توزیع نیروی برق کیفیت توان در شبکه 139595  781
حسینی ـ شرکت نیروی 

 برق
000/300 

782  132796 
ای و کاربرد آن در بهبود کیفیت  تئوری توان لحظه

 توان
 000/245 ـ عباسی ـ سها زاده تقی

 کیفیت توان 132789  783
عباسی ـ حیدرزاده ـ 

 سها
000/150 

 تعاریف توان و مکانیزم فیزیکی انتقال آن 131823  784
کتابی ـ فرشادنیا ـ 

 کاشان
000/190 
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 های برق آبی تجهیزات مکانیکی در نیروگاه 139596  785
تقوایی ـ برزنونی ـ 

 سرکرده ـ فدک
000/180 

 نیروگاه آبی از دیدگاه مهندسی مکانیک 114189  786
شهیدیان ـ سوهانی ـ 

 خواجه نصیر
000/290 

 000/200 پورـ شریف عباس های مولد برق یروگاهن 129553  787

 000/100 شالمایی ـ آییژ مدارهای فرمان پایه 117334  788

 )زمینه صنعت( 1مدار فرمان  132868  789
دشتکی ـ بهرامی ـ 

 قدیس
000/250 

 000/400 قدیس –نژاد  نیک راهنمای من برق 1311133  791

 000/400 گلمحمدی  هندبوک ایمنی برق 131914  791

 000/400 تهران -محسنی مبانی مهندسی فشار قوی الکتریکی 111141  792

 000/450 تهران –محسنی  مهندسی فشار قوی الکتریکی پیشرفته 111143  793

 000/210 د.اصفهان –هوشمند  های فشار قوی طراحی پست 114531  794

 000/350 جهانی سها –فقیهی  ها و فشار قوی عایق 132834  795

796  131143 
های فشار  برداری از ایستگاه رهتجربیات عملی به

 قوی برق
 000/200 قدیس –نصرتیان 

 های الکترونی و روشهای نوین آنالیز میکروسکوپ 12134  797
مرعشی، کاویانی، 

 وصنعت سرپولکی، علم
000/200 

 000/260 زاده، مجد، آییژ شریعت های نوری و الکترونی اصول و کاربرد میکروسکوپ 135068  798

 000/300 خدایی، آیالر ار و نصاب تابلوهای برقمونتاژ ک 123375  799

 000/220 باحقیقت، مقاری، سها مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق 122134  811

 طراحی و اجرای تابلوهای برق 132659  811
Low Voltage 

 000/250 پرهیزکار، قدیس

812  11049 
ها و نمایشگرها  آشنایی با اصول و تعمیر تلویزیون

LCD  وLED 
 000/200 ، فدکزاده حبیب

 000/195 دانش پورمحمد، نبض LCDیابی نمایشگر مرجع تخصصی تعمیر و عیب 135070  813

 000/165 دانش محمدی، نبض LEDو  LCDتعمیر تلویزیون و نمایشگرهای  135072  814

 000/105 آقایی ـ نصیربصیر دی به زبان ساده ال ای 122517  815

 000/89 هنربخش ـ چرتکه LEDسالم بر  114508  816

 000/250 امیرکبیر –قاسمی  مهندسی انتشار امواج رادیویی جلد اول 116978  817

 000/220 امیرکبیر –قاسمی  مهندسی انتشار امواج رادیویی جلد دوم 111165  818
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 دینامیک و کنترل وضعیت ماهواره 139597  819
بلندی ـ قربانی ـ 

زاده ـ  اسماعیل
 وصنعت علم

000/235 

 دیوییهای را طراحی شبکه 10486  811
فر  زاده ـ سهیلی صادق
 نصیر خواجه

000/150 

  AOSسازی الکتریکی با  طراحی و شبیه 134825  811
شرکت آموزش داتیس 

 ـ کیان
000/375 

 000/220 محمدپورـ کیان HFSSسازی تخصصی با  شبیه 128074  812

813  131910 
سازی جنگ  سازی و شبیه ای بر مدل مقدمه

 الکترونیک
 000/230 شریف –نایینی -آدامی

 های الکتریکی محرک 117142  814
 –بروجنی  –منفرد 

 امیرکبیر
000/280 

های الکتریکی  کنترل برداری و دینامیک محرک 130887  815
AC 

 –دالوند -منفرد
 امیرکبیر

000/170 

816  119270 
اندازی سیستمهای حفاظتی  اصول نصب و راه

 اماکن
 000/170 دانش شیروانی، سیمای

 000/280 محمدی، نص یستمهای ویدئوی حفاظتیطراحی و اجرای س 123714  817

818  124993 
مرجع کامل علمی و کاربردی سیستمهای نظارتی، 

 1حفاظتی و امنیتی ج
 000/200 تبار، آیالر شعبان

819  129013 
مرجع کامل علمی و کاربردی سیستمهای نظارتی، 

 2حفاظتی و امنیتی ج
 000/180 تبار، آیالر شعبان

821  135073 
اندازی دزدگیر اماکن اعالم  آموزش نصب و راه

 حریق و آیفون تصویری
 000/130 هنرمند، دیباگران

821  133341 
اندازی  آموزش تخصصی شناخت، نصب و راه

 دوربین مدار بسته
 000/145 دانش محمدی، نبض

 000/140 حیدری، آیالر دوربین مدار بسته 121212  822

823  135074 
یابی درب  اندازی و عیب مرجع تخصصی نصب، راه

 برقی بند، کرکره برقی و پله اتوماتیک، راه
 000/165 دانش کرامتی، نبض

824  135075 
یابی  اندازی و عیب آموزش تخصصی نصب، راه

 برقی بند و کرکره درب اتوماتیک، راه
 000/145 دانش محمدی، نبض

825  135948 
نکات کاربردی تأسیسات برق، اعالم حریق و 

 آسانسور )هندبوک کاربردی مهندسی برق(
 000/300 رمضانی ـ قدیس

 000/250 دیباگران –هنرمند  آموزش نصب دربهای اتوماتیک 135076  826

 000/95 دانش باحقیقت، نبض یابی آیفون و تلفن تعمیر و عیب 135078  827
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 000/180 پژوهش پوران  اشرفیان 1ارشد الکترونیک  113928  828

 000/300 نصیر -اشرفیان 2ارشد الکترونیک  10234  829

 000/330 سپاهان -اباذر خرمی ارشد الکترونیک 118611  831

 000/400 مدرسان شریف 2و  1الکترونیک  114873  831

 000/380 پناهاسالم-آزاده 1راهیان ارشد تحلیل نظری مسائل الکترونیک  121772  832

 000/280 آزاده –پناه  اسالم 2راهیان ارشد تحلیل منظومی مسائل الکترونیک 122641  833

 000/480 ارشد راهیان -ناصح 2و  1ل جامع الکترونیک تحلی 115789  834

 000/400 مدرسان شریف 2و  1ماشین الکتریکی  118721  835

 000/240 زاده حلم-پژوهش پوران  1های الکتریکی  ارشد ماشین 113579  836

 000/160 پوران –رئیسی فرد  2ماشین الکتریکی  121873  837

 000/350 نصیر -نبوی رضوی ماشین الکتریکی 131446  838

 000/350 تهران –لسانی  2و  1های الکتریکی  ارشد ماشین 131878  839

 000/220 جهش-صدیقی های الکتریکی ماشین 110115  841

 000/280 پژوهش پوران  ها تجزیه تحلیل سیگنالها و سیستم 119146  841

842  120221 
سؤاالت تألیفی و آزمون تجزیه تحلیل سیگنالها و 

 ها سیستم
 000/310 نپورا –زاده  مؤمن

 000/350 آزاده -مؤمن زاده 1ها  راهیان ارشد تجزیه و تحلیل سیستم 115187  843

 000/320 آزاده -مؤمن زاده 2ها  راهیان ارشد تجزیه و تحلیل سیستم 115756  844

 000/230 نصیر -رضا کهن ها ارشد تجزیه و تحلیل سیستم 121814  845

 000/350 نصیر -مهدی تقدسی (1ها ) ها و سیستم ارشد تجزیه و تحلیل سیگنال 121723  846

 000/300 نصیر-تقدسی 2ها  ها و سیستم ارشد تجزیه و تحلیل سیگنال 127043  847

 ها تجزیه و تحلیل سیستم 119587  848
مدرسان شریف 

 سجادیان
000/350 

 ارشد الکترومغناطیسی 118173  849
مدرسان شریف نادر 

 کمجانی
000/440 

 000/300 سفیر -یاناشرف ارشد الکترومغناطیس 123600  851

 000/280 جهش –طاهری  ارشد الکترومغناطیس مهندسی 111219  851

 000/250 مدرسان شریف کافلی های قدرت بررسی سیستم 118710  852

 000/280 جهش-قاسمی های قدرت بررسی سیستم 12312  853

http://www.simayedanesh.ir/
http://www.simayedanesh.ir/


 سیمای دانش  برق                             
 

 

 

 42 66966114-5تلفن:           66464779تلفکس:          .  318پالک  -فروردین 12ابتدای خیابان  -خیابان انقالب

w
w

w
.Sim

aye
D

an
e

sh
.ir

 

ف
دی

ر
 

 قیمت )ریال( مولف/مترجم نام کتاب کد

 000/300 نصیر، حسینی ،افشارنیا های قدرت بررسی سیستم 131909  854

 000/180 پژوهش پوران  سیستم قدرتارشد بررسی  120582  855

 000/90 آزاده -نیک نظر راهیان ارشد بررسی سیستم قدرت 115915  856

 000/320 تقوی کنی -آزاده 1راهیان ارشد تحلیل مدارهای الکتریکی  118499  857

 000/290 تقوی کنی -آزاده 2راهیان ارشد تحلیل مدارهای الکتریکی  119580  858

 000/350 عابدی –مدرسان شریف 1لکتریکی تحلیل مدارهای ا 120903  859

 000/380 عابدی –مدرسان شریف 2تحلیل مدارهای الکتریکی  117188  861

 000/340 پوران-زرگر تألیفی 2و  1مدارهای الکتریکی  131908  861

 000/300 جهش –متدین  1مدارهای الکتریکی  122317  862

 000/240 یردار ماراالنی نص جبه 1ارشد مدارهای الکتریکی  121046  863

 000/290  زرگر/ پوران 1ارشد مدارهای الکتریکی  113782  864

 000/320  زرگر/ پوران 2ارشد مدارهای الکتریکی  113909  865

 000/370 پوران -امین رضایی های کنترل خطی ارشد سیستم 121749  866

 000/95 نصیر -سجادیان تست 500ارشد کنترل خطی  121585  867

 000/480 تقوی کنی -آزاده های کنترل خطی تمراهیان ارشد سیس 113702  868

 000/250 نصیر –مطلق  ارشد کنترل خطی 110428  869

 000/400 جهش –متدین  های کنترل خطی سیستم 116734  871

 000/300 نصیر –حامدی  مهندسی کنترل اتوماتیک 12646  871

 000/320 جهش-صدیق مهندسی کنترل 116734  872

 000/350 یآریاز برادران ارشد کنترل 11612  873

 000/160 زاده پوران عباس-رضایی زبان تخصصی مهندسی برق 123507  874

 000/220 مدرسان شریف زبان تخصصی مهندسی برق 122309  875

 000/145 نیاز -ها حاج رسولی راهیان ارشد زبان عمومی و تخصصی مهندسی برق 121799  876

 000/300 تقوی کنی -آزاده واژه 1100و  504زبان تخصصی برق 114264  877

 000/480 مومن زاده -آزاده راهیان ارشد ریاضیات مهندسی برق 117888  878

 000/450 تهران -دار جبه 3ارشد برق جلد  120256  879

 000/200 تهران –دار  جبه 4ارشد برق ج 112407  881

 000/500 مدرسان شریف مجموعه سواالت مهندسی برق 113511  881
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 7مبانی ترمودینامیک )ون وایلن( 10192  1
 -کاشانی حصار

 زاده ملک
000/400 

 7اصول ترمودینامیک ون وایلن 116079  2
-رمضانی -حسن وند

 آبیژ
000/480 

 000/200 سهرابی -زونتاک 7ویراست  1مبانی ترمودینامیک  12419  3

4  132075 
 تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک      

 ( جلد اول7یلن)ون وا
 000/290 آبیژ -حسن وند

5  132076 
 تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک      

 ( جلد دوم7ون وایلن)
 000/290 آبیژ -حسن وند

 000/400 بهرام پوستی 6اصول ترمودینامیک ون وایلن 111319  6

 000/320 افست ترمودینامیک )ون وایلن( 118428  7

8  122629 
 1ترمودینامیک راهنمای مسائل اصول
 6ویراست

 000/140 پوستی-ون وایلن

9  115622 
 2راهنمای مسائل اصول ترمودینامیک

 6ویراست
 000/110 پوستی-ون وایلن

 000/150 امیری بهقدم 7ون وایلن  1حل ترمودینامیک  11287  11

 000/225 کیان -بهقدم 7ون وایلن   2حل ترمودینامیک 123476  11

 000/350 ناقوس-زمانی 7ون وایلن  1میک حل مبانی ترمودینا 119301  12

 000/300 ناقوس-زمانی 7ون وایلن  2حل مبانی ترمودینامیک  119117  13

 ترمودینامیک سنجل 124150  14
-گرامی نژاد-هروی

 نما
000/380 

 000/600 شریف-افضلی ترمودینامیک مهندسی سنجل 123537  15

 ترمودینامیک سنجل 10723  16
 -بهرام پوستی
 متفکران

000/450 

 راهنمای ترمودینامیک سنجل 117568  17
 -بهرام پوستی
 متفکران

000/250 

 1علم ترمودینامیک: رهیافتی در مهندسی جلد  10479  18
سنجل/ محمود 

 ابراهیمی
000/260 

 2علم ترمودینامیک: رهیافتی در مهندسی جلد  10480  19
سنجل/ محمود 

 ابراهیمی
000/250 

 000/290 فر زرین چنگجع 1حل ترمودینامیک سنجل  118639  21

 000/260 علی قاسمی 2حل ترمودینامیک سنجل جلد  120811  21
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22  132565 
 –ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسان وینتربون 

 توران
پور، نامداریان  اسمعیل

 پویا علوم
000/300 

23  136637 
تحلیل و تشریح کامل مسائل ترمودینامیک 

 پیشرفته وینتربون ـ توران
 000/350 پویا لومپورـ ع اسمعیل

 000/330 پویا پورـ علوم اسمعیل ترمودینامیک پیشرفته مهندسی بژان 139681  24

 000/150 پویا پورـ علوم اسمعیل حل ترمودینامیک پیشرفته مهندسی بژان 139559  25

 ترمودینامیک پیشرفته مهندسی 125705  26
 مهرابیان –ون بوینتر

 متفکران
000/250 

 000/150 خواجه نصیر-صیادی یشرفته برای مهندسین ترمودینامیک پ 117088  27

 10طراحی اجزاء ماشین شیگلی ویراست  129835  28
نشرکتاب  -افضلی

 دانشگاهی
000/480 

29  123382 
تشریح کامل طراحی اجزاء ماشین شیگلی ویراست 

10 
شایسته، ملکیان، 

 کیانوش، کیان
000/370 

 000/550 ـ کوشا نادری شیگلیتشریح جامع مسائل طراحی اجزاء ماشین  138035  31

 9طراحی اجزاء ماشین شیگلی ویراست  116383  31
  -علیرضا زارع پور

 دانش نگار
000/500 

 9طراحی اجزاء ماشین شیگلی ویراست  132026  32
 -بهرام پوستی
 متفکران

000/700 

  5طراحی اجزاء ماشین شیگلی ویراست  10414  33
  –شادروان 
  110علم وصنعت

000/220 

 000/630 آبیژ -شادروان 10طراحی اجزاء ماشین شیگلی ویراست  114977  34

 000/220 فروزش-موتابی 9ویراست  1طراحی اجزاء ماشین شیگلی  124206  35

 000/110 فروزش-موتابی 9ویراست  2طراحی اجزاء ماشین شیگلی  118775  36

 000/300 فروزش -موتابی 9( ویراست 1حل طراحی اجزاء شیگلی ) 121718  37

 000/115 فروزش -موتابی 9( ویراست 2حل طراحی اجزاء شیگلی ) 217191  38

 000/265 آشینا-سرابچی  9شیگلی1حل طراحی اجزای ماشین  10907  39

 000/95 آشینا-سرابچی 9شیگلی2حل طراحی اجزای ماشین  115145  41

 000/250 نوپردازان -افست طراحی اجزاء ماشین شیگلی 120196  41

 000/150 فکورـ جهادتهران (1ی اجزا ماشین )اصول طراح 139561  42

 000/130 فکورـ جهادتهران (2اصول طراحی اجزا ماشین ) 139562  43

 000/200 هدایت موتابی 1طراحی اجزاء ماشین اسپاتز جلد  11113  44
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 000/170 هدایت موتابی 2طراحی اجزاء ماشین اسپاتز جلد  11114  45

 000/115 هدایت موتابی  اسپاتز 1حل طراحی اجزاء ماشین 11112  46

 000/75 آشینا-اسکویی اسپاتز 2حل طراحی اجزاء ماشین 119141  47

 000/240 شیرخورشیدیان ها برای مهندسان طراحی مکانیزم 11643  48

 000/460 ـ طراح شیرخورشیدیان مکانیزمها و تجهیزات مکانیکی 11643  49

 000/150 ژراستگو آبی -سندور پیشرفتههای  طراحی مکانیزم 132023  51

 000/160 علی اکبر موسویان ها و بازوان رباتیک طراحی مکانیزم 511966  51

 000/55 خواجه نصیر -قاجار چندمحورههای مکانیک تحت خستگی  تحلیل سازه 311984  52

 000/300 همیلتون مابی/ کاشفی مکانیزم و دینامیک ماشین 12109  53

 000/180 ماندگار -محسن ذوقی سینماتیک و دینامیک ماشین 11171  54

 000/280 محمداسماعیل پازوکی سینماتیک و دینامیک ماشین مارتین  117013  55

 000/280 افضلی ـ یزدا ها مارتین سینماتیک و دینامیک ماشین 121024  56

 تشریح سینماتیک و دینامیک ماشین مارتین  122453  57
 -اردشیر -سرورالدین

 آشینا
000/155 

 000/120 نجفی/ صدفی ماشین مارتین نامیکو دیحل سینماتیک  114384  58

 000/230 موسویان ها دینامیک ماشین 115333  59

 000/170 شهید رجایی-قاسمی دینامیک ماشین سونی 129028  61

 دینامیک ماشین 123940  61
-میبدی-تاجیک

 سرافراز
000/220 

 000/280 ا... قاجار رحمت مکانیک شکست و خستگی 117590  62

 ت مقدماتی مکانیک شکس 129029  63
-یعقوبی-باقری

 شهبازی
000/320 

 000/150 شریف-علیرضاخالو مکانیک شکست 129030  64

65  114383 
تغییرشکل و مکانیک شکست موادو آلیاژهای 

 مهندسی
 000/220 شریف-اکرامی

 مکانیک ضربه جلد اول  131263  66
-درویزه -شاکری

 گیالن
000/50 

 مکانیک ضربه جلد دوم 131215  67
-هدرویز -شاکری

 گیالن
000/350 

 000/400 ـ شهید رجایی قاسمی مکانیک کاربردی شوک و ضربه گریگوری 139563  68
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 000/580 جواهری ـ اسدزاده مکانیک مواد 131976  69

 000/300 شریف-نیرومند مکانیک سایمون 11431  71

 000/160 پویا کتاب-صالحی حل مکانیک سایمون 118571  71

 000/290 توتونچی مانسکیحرارت و ترمودینامیک زی 110511  72

 7حرارت و ترمودینامیک زیمانسکی  131542  73
 خوش بین خوش نظر

 نیاز
000/300 

 000/100 قاسم اسکویی حل حرارت و ترمودینامیک زیمانسکی 120231  74

 های حرارتی کرن طراحی مبدل 11359  75
کاشانی  -زاده ملک

 حصار
000/70 

76  11950 
های  مبدلهای گرما ) کن ای بر مبادله مقدمه

 حرارتی(
ـ علم و  سپهرـ صنایع
 صنعت

000/340 

 000/420 سرا شکوهمندـ اندیشه ـ لوله های حرارتی  پوسته مبدل 113280  77

 000/135 کیان -ابوالمعالی طراحی مبدلهای حرارتی  126305  78

 000/170 یزدا -حسن محمدی مبدلهای حرارتی صفحه ای 132022  79

 لوله -تی پیوسته طراحی مبدلهای حرار 121807  81
 منوچهر نیک آذر

 زارع
000/75 

 10انتقال حرارت هولمن  10200  81
کاشانی  -زاده ملک

 حصار
000/400 

 000/180 نما-ملک زاده هولمن 10حل انتقال گرما  121587  82

 000/180 کیان -امیری بهقدم 10شریح مسائل انتقال حرارت هولمن  126305  83

 000/250 محمدرضا افضلی 10ست انتقال گرما هولمن ویرا 11240  84

 000/250 ناقوس -علم بیگی 9حل انتقال گرما هولمن ویراست  119021  85

 000/180 کاشانی حصار 9حل انتقال گرما هولمن ویراست  121587  86

 10انتقال گرما هولمن ویراست  121378  87
اندیشه  -ناصر نژاد

 گوهربار
000/180 

 000/390 ضا افضلیمحمدر های انتقال برد پدیده 117708  88

 000/170 یوسف نژاد ( برد1های انتقال ) حل پدیده 11236  89

 000/250 نژادداودی ( برد2های انتقال ) حل پدیده 11232  91

 000/350 ارکان-زارع-کاسکل آشنایی با پدیده انتقال در مهندسی مواد 116018  91

 000/280 آوا -قاسمی اصل هدایت گرمایی )حرارتی( اوزشیت 113768  92
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 000/120 آوا -قاسمی اصل راهنمای مسائل هدایت گرمایی)حرارتی( اوزشیت 132020  93

 نجاتی-کشییانتقال حرارت هدایت پیشرفته اوز 134138  94
پور، نامداریان،  اسمعیل

 پویا فارسانی، علوم
000/260 

95  134139 
 ک،شییحل انتقال حرارت هدایت پیشرفته اوز

 نجاتی
پور، نامداریان،  اسمعیل

 پویا رسانی، علومفا
000/190 

 جابجایی حرارتی  جی جی 132015  96
پویش  -داود طغرایی

 اندیشه
000/280 

 هدایت حرارتی  جی جی 132017  97
پویش  -داود طغرایی

 اندیشه
000/200 

 سازی   بیژن طراحی گرمایی و بهینه 135007  98
عظیمیان، طغرایی 

 پویش
000/450 

 بیانتقال حرارت جابجایی  بی  134646  99
پور، واحدی،  ولی

 احمدپناه، سمنان
000/270 

 000/570 پویا ـ علوم پوستی انتقال گرمای جابجایی   بژن 135400  111

 000/430 پویا ـ علوم پوستی حل انتقال گرمای جابجایی   بژن 139564  111

 وپرارجلد اول اینک 6انتقال حرارت  130997  112
 -بمانی -شکوهمند

 آبیژ
000/400 

 وپرارجلد دوم اینک 6حرارت  انتقال 132027  113
 -بمانی -شکوهمند
 یژیآ

000/300 

 000/390 بهرام پوستی وپرارانتقال گرما اینک 111147  114

 000/300 اردشیرـ آشینا 1حل انتقال گرما جلد  120448  115

 000/345 آشینا -اردشیر وپراراینک 2ج حل انتقال گرما 124286  116

 000/290 اترک-قاسمی  5اینکروپرا 1جمقدمه ای به انتقال گرما حل  118116  117

 000/400 نما -گشایشی وپرارای بر انتقال گرما اینک مقدمه 120637  118

 000/288 اصفهان-رستمی 4 اینکروپرا 1مقدمه ای به انتقال گرما  110100  119

 000/115 اصفهان-رستمی 4 اینکروپرا 2مقدمه ای به انتقال گرما  11540  111

 000/165 کیان رایانه 4اینکروپرا  1حل انتقال حرارت  411138  111

 000/140 کیان رایانه 4اینکروپرا  2حل انتقال گرما  113742  112

 انتقال حرارت وجرم سنجل 128311  113
 کاشانی حصار

 ملک زاده
000/600 

 سنجل 1حل انتقال گرما با نگرش کاربردی ج  132898  114
پویاـ دایره  احمدی

 دانش
000/335 
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 سنجل 2با نگرش کاربردی ج حل انتقال گرما  132899  115
پویاـ دایره  احمدی

 دانش
000/315 

116  123185 
محاسبات عددی کامپیوتری انتقال حرارت وحرکت 

 سیاالت
 000/110 محمدمقیمان-پاتانکار

 انتقال حرارت تشعشع 128022  117
علوم -فروتنی-سیگال

 پویا
000/220 

 تحلیل تشریح انتقال حرارت تشعشع 132014  118
 وراسمعیل پ -سیگال

 امیدانقالب
000/150 

 کشییاوز -انتقال حرارت هدایتی هان  132031  119
 روحانی -طغرایی

 پویش اندیشه
000/400 

 افزایش اتقل حرارت با نانوسیاالت 132030  121
پویش  -طغرایی

 اندیشه
000/300 

 000/120 فرهمند -محمدی  انتقال حرارت سری شومز 132029  121

 000/225 ـ همراه علم صالحی ولتی 1ت و جرم ج انتقال اندازه حرکت، حرار 139566  122

 000/450 ـ همراه علم صالحی ولتی 2انتقال اندازه حرکت، حرارت و جرم ج  139567  123

124  139568 
انتقال حرارت و جریان سیال در مینی کانالها و 

 میکروکانالها
پورـ پویش  کریمی

 اندیشه
000/250 

 000/250 ـ جهاد کرمی خلخلهای مت های انتقال در محیط پدیده 139569  125

 انتقال گرمای همرفت  بیژن 110135  126
ـ فردوسی  اصفهان

 مشهد
000/250 

 FLEX PDEانتقال حرارت هدایتی با  132025  127
 گنجی -لهراسبی

 علوم رایانه
000/180 

 FLEX PDEجریان سیال و انتقال حرارت با  132024  128
 گنجی -علیزاده

 علوم رایانه
000/170 

 000/200 کوکبی 1ولوژی جوشکاری جلد تکن 112918  129

 000/170 کوکبی 2تکنولوژی جوشکاری جلد  120636  131

 000/120 شریف-کوکبی 3تکنولوژی جوشکاری 115247  131

 000/350 آزاده-دادخواه تکنولوژی بازرسی جوش 113740  132

 000/140 فرهمند-آذرمیدخت گازهای محافظ برای جوشکاری وبرشکاری 129033  133

 وزش جامع جوشکاری با نرم افزارآم 129034  134

Simvfact.welding 
 000/250 کیان-عباسی-باقری

 000/250 آیالر-ملک پور دوره های راهنمای پیشتازهای جوشکاری 129035  135
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 000/350 کوکبی فرهنگ بزرگ جوشکاری 111614  136

 000/170 معینیان 1کلید جوشکاری جلد  10469  137

 000/73 انمعینی 2کلید جوشکاری جلد  111075  138

 000/75 معینیان 3کلید جوشکاری جلد  113139  139

 000/220 حسن محمدی ضروریات جوشکاری 111824  141

 000/200 آزاده -کوکبی تکنولوژی جوشکاری 10541  141

 E3-E6فرآیند جوشکاری  121411  142
-کامران میرزا وند
 سیمای دانش

000/85 

 000/200 آزاده -رسول قاسمی مدیریت بازرسی جوش 120843  143

 000/290 شمعانیان متالورژی جوشکاری سیندکو 116284  144

 000/230 جمشید اکبری زنجانی ای جوشکاری دانش حرفه 115808  145

 خوردگی در جوش 127918  146
امیدوار، هادوی، 
حسینیان، باقری، 

 امیرکبیر
000/225 

 000/350 فاطمی، نشرکیفیت بازرسی جوش با روش چشمی 135009  147

148  134326 ANSYS 000/140 رنجبر نوده، امیرکبیر ای مهندسین جوشبر 

 000/135 منشی، رضوی، ارکان انجماد در جوشکاری 117356  149

 تکنولوژی جوشکاری 127732  151
اسماعیلی، علیزاده، 

 دانش نبض
000/165 

 000/396 پورترک ـ یزدا ها  مک کانل جوشکاری لوله 137110  151

 000/200 ـ یزدا افضلی خ( جوشکاری قوس الکتریکی )پرسش و پاس 137191  152

 000/150 افضلی ـ یزدا جوشکاری قوس الکتریکی  ویلیام تی 137192  153

 000/150 نژادـ یزدا نیک مبانی جوشکاری تیگ میگ  بیرد 137196  154

 000/310 ـ امیرکبیر فرزادی پذیری لیپلد متالورژی جوشکاری و جوش 134988  155

156  132019 
اتصاالت اصول مهندسی طراحی و شبیه سازی 

 جوشی در سازه ها

 ملک زاده -قاینی
 -شهبازی کرمی

 انتشارات شهبازی
000/380 

 000/200 ابهری، مرکزنشر واژگان مکانیک 116007  157

 000/99 دانشیار فرهنگ تشریحی علوم مهندسی مک گروهیل 12615  158
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 000/85 جهانی -آبادی تانی فرهنگ مهندسی مکانیک صفار 119135  159

 ت مکانیکی رائو ارتعاشا 114764  161
 -بهرام پوستی
 متفکران

000/400 

 000/100 کیان -بهقدم 1حل ارتعاشات مکانیکی رائو  11295  161

 000/100 کیان -بهقدم 2حل ارتعاشات مکانیکی رائو  11294  162

 ارتعاشات سیستمهای پیوسته رائو 134462  163
فر، گلچین،  معین

 شریف
000/700 

 000/160 منصف، شرح سیانکی، ارتعاشات مکانیکی 135023  164

 000/390 پوستی تئوری ارتعاشات تامسون 112220  165

 000/120 علیمران حل ارتعاشات تامسون 117440  166

 تئوری ارتعاشات 111596  167
 -نیکخواه بهرامی

 تهران
000/480 

 مسائل جامع ارتعاشات 129151  168
 -نیکخواه بهرامی

 تهران
000/240 

 مبانی ارتعاشات مکانیکی 12440  169
 غیور -ام کلیگراه

 صنعتی اصفهان
000/216 

 5ارتعاشات مکانیکی  130717  171
 محجوب مقدس

 امام حسین
000/250 

 000/140 محجوب مقدس 4ارتعاشات مکانیکی  112682  171

 000/110 محجوب مقدس متمم ارتعاشات 115058  172

 000/55 مال باشی ارتعاشات و امواج فرنچ 12301  173

 000/100 خواجه نصیر-کاظمی تتحلیل پیشرفته ارتعاشا 122625  174

 000/130 جزیل-ستو ارتعاشات مکانیکی 112832  175

 000/200 پوستی-ستو حل ارتعاشات مکانیکی 119932  176

 000/500 آقاجانیان ـ ارکان مهندسی کنترل ارتعاشات سازه کانر 139366  177

 000/500 واحدیان 6مقاومت مصالح بیرجانستون ویراست  124930  178

 000/750 واحدیان 6ومت مصالح بیرجانستونحل مقا 12246  179

 000/580 افضلی 7مقاومت مصالح بیرجانستون ویراست  10593  181

 000/350 کوشا –غالمی  1ج 7تشریح جامع مقاومت مصالح جانستون 134195  181

 000/200 کوشا –غالمی  2ج 7تشریح جامع مقاومت مصالح جانستون 134196  182
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 000/350 اطیابی 6ن مقاومت مصالح بیرجانستو 115575  183

 000/550 متفکران –پوستی  5مقاومت مصالح جانستون 118370  184

 000/280 متفکران –پوستی  5جانستون 1حل مقاومت مصالح  12167  185

 000/180 متفکران –پوستی  5جانستون 2حل مقاومت مصالح  12544  186

 000/220 کوشا -غالمی 6ویراست  1حل مقاومت مصالح جانستون  122678  187

 000/180 کوشا –غالمی  6ویراست  2حل مقاومت مصالح جانستون  125755  188

 000/450 نیاز -افست  7مقاومت مصالح بیرجانستون ویراست  139189  189

191  121219 
( بیرجانستون 1تشریح کامل مقاومت مصالح )

 6ویراست 
 000/395 کیان –بهقدم  امیری

191  13046 
ن ( بیرجانستو2تشریح کامل مقاومت مصالح )

 6ویراست 
 000/395 کیان –بهقدم  امیری

 000/440 طاحونی مقاومت مصالح پوپوف 10124  192

 000/150 شاپور طاحونی مقاومت مصالح کاردانی 12055  193

 000/350 ناقوس -کالنتری حل مقاومت مصالح پوپوف 110902  194

 مقاومت مصالح کریگ 129861  195
 –محبی  –رجبی 
 مرکز نشر –کاوه 

000/360 

 مقاومت مصالح . کاربرد آن در فنون مهندسی 131145  196
مجاوری   –سهراب خانی 

 قدیس
000/200 

 000/360 امیرکبیر -شاکری مقاومت مصالح پیشرفته و االستیسیته 112900  197

 000/350 امید انقالب -حاتمی مقاومت مصالح پیشرفته هاپکینز 122726  198

 اشمیت -بروسی  6مقاومت مصالح پیشرفته  132515  199
دوست  دانی، معارفکر

 امیدانقالب
000/650 

211  130086 
 -تحلیل و تشریح مقاومت مصالح پیشرفته بروسی 

 اشمیت
 –معارف دوست 

 امید انقالب –کردانی 
000/300 

 مقاومت مصالح پیشرفته 111063  211
 اشرفی –تیموشینکو 

 نوپردازان
000/200 

 000/220 اصفهان –پور  سعادت مقاومت مصالح پیشرفته 10755  212

 000/250 نوآور -بهمن سبحانی ( تیمو شینکو1مقاومت مصالح) 127521  213

 000/148 جوکار تیموشینکو 1حل مقاومت مصالح  117952  214

 مقاومت مصالح هیبلر 110590  215
علمی  -اصغرعطائی
 وفنی

000/560 
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 000/270 خلیلی ( هیبلر1مقاومت مصالح ) 112443  216

 000/200 خلیلی ( هیبلر2مقاومت مصالح ) 115240  217

 استاتیک 135445  218
 –اسداهلل سلیم 

 دانش سیمای
000/300 

 000/400 گالبچی مقاومت مصالح کاربردی 116405  219

 استاتیک و مقاومت مصالح 136955  211
 –مخربی  سلمان

 دانش سیمای
000/700 

 000/400 واحدیان 10 بیرجانستوناستاتیک  113328  211

 000/700 واحدیان 10راهنمای استاتیک بیرجانستون  134794  212

 000/390 محمدرضا افضلی 9استاتیک بیرجانستون  122098  213

 000/300 اطیابی 10استاتیک بیرجاسنتون  115662  214

 000/430 فروزش –موتابی  10تشریح مسائل استاتیک بیرجانستون 128762  215

 000/450 کوشا -خراسانی  10تشریح جامع استاتیک بیرجانستون 130711  216

 000/420 متفکران –پوستی  7تیک بیرجانستوناستا 111517  217

 000/300 متفکران –پوستی  7حل استاتیک بیرجانستون 115330  218

 000/400 آذرین مهر -مهدیانی 9حل استاتیک بیر جاستون 125828  219

 000/290 نشرکتاب -افضلی  8استاتیک مریام  129836  221

 000/390 دانینصرآزا -افضلی 8راهنمای مسائل استاتیک مریام  134879  221

 000/550 انتظاری 8استاتیک مریام  11410  222

 000/300 اطیابی 7استاتیک مریام  120639  223

 000/395 کیان –بهقدم  امیری 7تشریح کامل مسائل استاتیک مریام  117234  224

 7تحلیل و تشریح استاتیک مریام  131317  225
 کرمی –قاسمی 

 امید انقالب
000/270 

 000/225 کوشا -غالمی  7یام حل استاتیک مر 114119  226

 000/500 سینایی 6استاتیک مریام ویراست  10198  227

 000/350 متفکران -پوستی 6استاتیک مریام ویراست  114143  228

 000/150 کرمی -شهبازی 6حل استاتیک مریام ویرایش  118936  229

 000/160 افضلی 6حل استاتیک مریام  120786  231

 000/400 خلیلی مکانیک مهندسی استاتیک 11909  231
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 000/310 م. نشر-پوستی استاتیک شیمز 114344  232

 000/220 شاپور طاحونی استاتیک کاردانی 111048  233

 استاتیک 1مکانیک مهندسی ج 134114  234
 –شاپور طاحونی 

 وادب علم
000/250 

 000/390 افضلی استاتیک هیبلر 113904  235

 000/280 آوا -بختیاری استاتیک هیبلر 114780  236

 000/720 گالبچی استاتیک کاربردی 116833  237

 000/49 محمدباقر شکیبا ایستایی کاربردی معماری 12025  238

 000/160 گیالن -مدندوست  ایستایی معماری 118036  239

 ایستایی برای دانشجویان معماری 117962  241
 -زاده روحی

 عصرکنکاش
000/150 

 استاتیک 129758  241
عزیزی  –علیزاده 

 جهاد امیرکبیر
000/185 

 000/420 نشرکتاب -افضلی  8دینامیک مریام  131334  242

 1ج 8راهنمای مسائل دینامیک مریام  137826  243
افضلی  –نصرآزادانی 

 نشرکتاب دانشگاهی
000/270 

 2ج 8راهنمای مسائل دینامیک مریام  120847  244
افضلی  –نصرآزادانی 

 نشرکتاب دانشگاهی
000/460 

 000/400 اطیابی 7دینامیک مریام  119827  245

 7حل دینامیک مریام ویراست  125102  246
علوم  –مهدی قاسمی 

 پویا
000/450 

 000/400 کوشا -غالمی  7حل دینامیک مریام  127494  247

 000/550 نگارنده -واحدیان 7دینامیک مریام  123971  248

 000/200 محجوب مقدس دینامیک مریام 116111  249

 000/800 سینایی 6دینامیک مریام ویراست  10196  251

 000/860 نما –سینایی  6تشریح دینامیک مریام  110261  251

 000/140 افضلی 1ج 6راهنمای مسائل دینامیک مریام  136177  252

 000/145 افضلی 2ج 6راهنمای مسائل دینامیک مریام  116705  253

 000/550 بهرام پوستی متفکران 6دینامیک مریام  120052  254

 000/350 کیان -بهقدم  6حل دینامیک مریام  116619  255
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 000/480 محمدرضا افضلی 9دینامیک بیرجانستون  122788  256

 000/300 اطیابی 10دینامیک بیرجانستون  122109  257

 دینامیک هیبلر 131332  258
 -رجبی  –محبی 

 مرکزنشر
000/280 

 000/400 شهبازی-حسینی-هژبر حل المسائل دینامیک هیبلر 128591  259

 2دینامیک ویراست  134495  261
 –مقدس محجوب 
 حسین امام

000/300 

 2متمم دینامیک ویراست  134496  261
 –محجوب مقدس 

 حسین امام
000/380 

 000/250 فرهمند -نژادهاشمی مکانیک مهندسی دینامیک سری شومیز 122794  262

 000/330 جهانبخش حامدی ارشد دینامیک مکانیزم و ماشین 123601  263

 000/180 گیالن -باقری دینامیک پیشرفته 123995  264

 9مکانیک سیاالت استریتر  10191  265
 -زاده ملک

 کاشانی حصار
000/700 

 000/170 گروه علمی سپاهان متمم مکانیک سیاالت استریتر 118444  266

 000/380 علیرضا انتظاری مکانیک سیاالت استریتر 11468  267

 000/250 علیرضا انتظاری تشریح کامل مسایل مکانیک سیاالت استریتر 11212  268

 000/180 علمیران –برومند  1تشریح کامل مسائل مکانیک سیاالت استریتر  113451  269

 000/125 علمیران –برومند  2تشریح کامل مسائل مکانیک سیاالت استریتر  117259  271

 000/360 کاشانی حصار 1حل مکانیک سیاالت استریتر جلد  110098  271

 000/180 کاشانی حصار 2حل مکانیک سیاالت استریتر جلد  110099  272

 000/560 بهرام پوستی ای بر مکانیک سیاالت فاکسمقدمه 12697  273

 000/165 فدک -محبی ای بر مکانیک سیاالت فاکس فدکمقدمه 114950  274

 000/220 افست 7مکانیک سیاالت فاکس ویراست  120632  275

 000/160 کیان -بهقدم 1حل مکانیک سیاالت فاکس  110695  276

 000/335 کیان -بهقدم 2ت فاکسحل مکانیک سیاال 110696  277

 000/230 افشین 7ویراست  1مکانیک سیاالت وایت جلد  110289  278

 000/200 افشین 7ویراست  2مکانیک سیاالت وایت جلد  110290  279

 000/800 پوستی 7مکانیک سیاالت وایت  120920  281

 000/560 محمدرضا افضلی 7مکانیک سیاالت وایت  125494  281
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 000/280 علمیران –جبارزاده  7وایت  1مل مسائل مکانیک سیاالت تشریح کا 113451  282

 000/400 کاشانی حصار 6مکانیک سیاالت وایت ویراست  115392  283

 000/400 بهرام پوستی 1حل مکانیک سیاالت وایت  118741  284

 000/300 بهرام پوستی 2حل مکانیک سیاالت وایت  120677  285

286  134494 
 ل لزجرهیافت حل مسئله جریان سیا

 )مکانیک سیاالت پیشرفته(

 –طغرایی  –وایت 
 اندیشه پویش

000/150 

287  127681 
جریان سیال ویسکوز وایت )مکانیک ساالت 

 پیشرفته(
علوم  -بهرام پوستی
 پویا

000/480 

288  127682 
حل مسائل جریان سیال ویسکوز وایت )مکانیک 

 سیاالت پیشرفته(
علوم  -بهرام پوستی
 پویا

000/220 

 000/500 علیرضا انتظاری مکانیک سیاالت شیمز 12086  289

 000/130 علمیران -صابری مهر شیمز 1تشریح کامل مکانیک سیاالت  118706  291

 000/110 علمیران -صابری مهر شیمز 2تشریح کامل مکانیک سیاالت  123356  291

 000/400 شریف -فیروزآبادی 1مکانیک سیاالت مانستون  120634  292

 000/500 شریف -فیروزآبادی 2ت مانستون مکانیک سیاال 128564  293

 000/600 علوم پویا -قاسمی حل مکانیک سیاالت مانستون 121798  294

 000/280 اصفهان -عظیمیان 1مکانیک سیاالت سنجل  116842  295

 000/290 اصفهان -عظیمیان 2مکانیک سیاالت سنجل  125578  296

 000/600 متفکران -علی نوید  مکانیک سیاالت سنجل 126061  297

 راهنمای مکانیک سیاالت سنجل 126061  298
 -صادقی  -علی نوید

 متفکران
000/600 

 000/190 کوشا -غالمی  حل مکانیک سیاالت سنجل 128315  299

 000/239 اصفهان -چمنی مکانیک سیاالت 121691  311

 000/160 محمدرضا چمنی مسایل پایه در مکانیک سیاالت و هیدرولیک 122273  311

 000/485 نیا محمد رضائی یاالت پیشرفته وایتمکانیک س 112144  312

 000/250 امید انقالب -قاسمی  مبانی مکانیک سیاالت پیشرفته کوری 110688  313

 000/120 امیدانقالب -کشوری حل مبانی مکانیک سیاالت پیشرفته کوری 123494  314

 000/400 شریف –فیروزآبادی  : جریان سیال لزج1مکانیک سیاالت پیشرفته ج 137418  315

 000/260 نبهانی 1مکانیک سیاالت  12744  316
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 000/400 نبهانی 2مکانیک سیاالت  110527  317

 000/350 حسین حامدی 1مکانیک سیاالت  110985  318

 000/300 حسین حامدی 1حل مکانیک سیاالت 114120  319

 000/250 حسین حامدی 2مبانی مکانیک سیاالت  130951  311

 000/300 حسین حامدی 2حل مبانی مکانیک سیاالت  129575  311

 000/380 وصنعت علم –قاهری  مکانیک سیاالت 120633  312

 000/280 حسین مروتی مکانیک سیاالت 115568  313

 000/380 تهران -مهرنیا  نورس مکانیک سیاالت دی 134493  314

 000/85 بیات بناهای آبی 111225  315

 000/120 اهلل بیات حبیب های برای طراحی بناهای آبی تمرین 12930  316

 000/230 فر شجاعی CFDای بر دینامیک سیاالت محاسبات مقدمه 10571  317

 000/328 امیرکبیر –قدیمی 1دینامیک سیاالت محاسباتی کاربردی ج  121763  318

 000/320 امیرکبیر -قدیمی 2دینامیک سیاالت محاسباتی کاربردی ج  121764  319

 1دینامیک سیاالت محاسباتی هافمن ج 121727  321
صنعتی  –عظیمیان 

 اصفهان
000/210 

 2دینامیک سیاالت محاسباتی هافمن ج 113606  321
صنعتی  –عظیمیان 

 اصفهان
000/183 

 000/400 یزدا –شهرخ خانی  مدلسازی در دینامیک سیاالت محاسباتی 120817  322

 دینامیک سیاالت محاسباتی 134112  323
عزیزی  –نظری  شاه

 نصیر خواجه –
000/320 

 000/230 مهدوی 1بردی ج هیدرولوژی کار 10826  324

 000/170 مهدوی 2هیدرولوژی کاربردی ج  10598  325

 000/530 زاده کوچک -اسدی هیدرولیک سدها و مخازن 114357  326

 000/250 امیرکبیر -جبلی هیدرولیک سدها و مخازن 10663  327

 بازهای  دائمی در کانالهای  هیدرولیک جریان 131347  328
 افشار –شوبیری 

 علم وصنعت
000/150 

 000/330 نوآور –نصرآبادی  زیستی جریان در مجاری روباز هیدرولیک محیط 134492  329

 000/290 ابریشمی های باز هیدرولیک کانال 10465  331

 000/150 بهقدم های باز ابریشمی حل هیدرولیک کانال 117322  331
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 رسوبات چسبنده در کانالهای باز 134378  332
خیرخواهان  –حسینی 
 سمنان –

000/250 

 000/110 امیرکبیر -طاهر شمسی  هیدرولیک محاسباتی 134741  333

 000/350 علیزاده اصول هیدرولوژی کاربردی 111465  334

 000/150 بهقدم حل اصول هیدرولوژی کاربردی علیزاده 121217  335

 000/220 فدک-سرکرده -جباری هیدرولوژی 126072  336

 000/140 مرکزنشر –فروزنده  هیدرولوژی کاربردی چاو 122907  337

 000/300 ارکان -صفوی هیدرولوژی مهندسی 114793  338

 000/270 ص امیرکبیر-کارآموز هیدرولوژی پیشرفته 114336  339

 000/220 شمسایی 1هیدرولیک جریان آب ج  10852  341

 000/210 شمسایی 2هیدرولیک جریان آب در محیط متخلحل ج  10885  341

 000/130 شمسایی 3هیدرولیک جریان آب در محیط متخلحل ج  11419  342

 000/226 امیرکبیر -رحیم زاده های انتقال آب طراحی شبکه 114898  343

 000/280 چمنی -تائبی های توزیع آب شهری شبکه 10643  344

 000/350 تهران -مسعود تابش  توزیع آبهای  مدلسازی پیشرفته شبکه 134063  345

346  123889 
مهندسی و مدیریت آب و  ، واژه های رایج در علوم

 زیست محیط
ذوالقدر  –بزرگ حداد 

 سیمای دانش –اصلی 
000/220 

 کن خورشیدی آب شیرین 126105  347
 –کارگر  –محمدی 

 استادکار
000/86 

348  121274 
فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و 

 فاضالب
 –جعفری  –موسوی 

 چرتکه
000/105 

349  124235 
ی بهره برداری از مخازن با استفاده از برنامه ریز

 پویا
ذوالقدر  –بزرگ حداد 

 سیمای دانش –اصلی 
000/170 

 های هیدرولیکیطراحی سازه 118270  351
حسین محمدولی 

 سامانی
000/280 

 000/200 فدک –روشن-زراتی های هیدرولیکیاصول و مبانی طراحی سازه 126073  351

 000/200 بیرامی های انتقال آب سازه 10644  352

 000/300 یزدا –افضلی  رسانی ی آبها مبانی طراحی شبکه 137198  353

 000/180 منزوی آبرسانی شهری 10849  354

 000/798 شهرآب –آشفته  طراحی آبرسانی شهری 115527  355
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 000/330 نوآور -نصرآبادی های آبرسانی طراحی شبکه 122116  356

 000/400 چالکش امیری اصول تصفیه آب 11912  357

 تصفیه فاضالب 136865  358
 –حقیقی اصل 

 سمنان – احمدپور
000/270 

 مفاهیم ورویکرد طراحی تصفیه فاضالب 127409  359
خواجه  -میر باقری

 نصیر
000/260 

361  135991 
اصول مهندسی تصفیه فاضالب و طراحی 

 2و 1های فاضالب شهری و صنعتی خانه تصفیه
 –میرباقری  احمدی

 نصیر خواجه
000/250/1 

 000/350 وآورن -حداد آبیهای  مهندسی و مدیریت سامانه 112788  361

 000/230 ص امیرکبیر-کارآموز های منابع آب ریزی سیستم برنامه 110573  362

 های انتقال آبسیستم 112148  363
ابوالفضل شمسایی 

 امیرکبیر
000/300 

 000/400 تهران –تابش  های توزیع آب مدلسازی پیشرفته شبکه 134063  364

 000/350 کیان -طبری 1هیدرولوژی آب زیرزمینی  115420  365

 000/350 بیگی، کیان طبری، ایل 2هیدرولوژی آب زیرزمینی  129471  366

 500000 عطایی آشتیانی شریف هیدرولیک و آلودگی آبهای زیرزمینی 126063  367

 000/495 کیان -میرزایی افزارهای مهندسی آب نرم 10731  368

 مدیریت پسماند و بازیافت منابع 116275  369
 –قنبرزاده  –صبور 

 نصیر خواجه
000/150 

 000/370 ابریشم چی -متکف 1مهندسی فاضالب ج  118284  371

 000/330 ابریشم چی -متکف 2مهندسی فاضالب ج  118285  371

 روش شبکه بولتزمن 134491  372
 –پور  کریمی
 اندیشه پویش

000/180 

 روش لتیس بولتزمن 133240  373
 –نظری  شاه

 نصیر خواجه
000/150 

374  139086 
ای و  بولتزمن شبکهسازی  ای به روش شبیه مقدمه

 دینامیک مولکولی
 –پور  کریمی
 اندیشه پویش

000/200 

 000/120 شعبانی -قدرتی GMSهای ریاضی آبهای زیرزمینی  مدل 121760  375

 آموزش مدل هیدرولیکی 123945  376
HEC – GEOHMS 

 000/120 مهران قدرتی

 000/230 نوآور -عزیزیان HEC-RASمدلسازی جریان رسوب در  122812  377

http://www.simayedanesh.ir/
http://www.simayedanesh.ir/


 سیمای دانش  مکانیک                              
 

 

 

 

 60 66966114-5تلفن:           66464779تلفکس:          .  318پالک  -فروردین 12ابتدای خیابان  -خیابان انقالب

w
w

w
.Sim

aye
D

an
e

sh
.ir

 

ف
دی

ر
 

 ت )ریال(قیم مولف/مترجم نام کتاب کد

 000/200 مهران قدرتی در مهندسی آب Arc GIS10.2آموزش کاربرد  120928  378

 FLOW-3Dافزار  تحلیل و طراحی با نرم 133660  379
-روشن –ماروسی 

 فدک –سرکرده 
000/390 

 000/280 نوآور -زاده قاسم Flow 3Dسازی مسائل هیدرولیک در  شبیه 117605  381

 000/195 آفرنگ -سیاوشی  Flow – 3Dدینامیک سیاالت محاسباتی با  131346  381

 WATERآموزش کاربردی مفاهیم ضربه قوچ  13125  382

HAMMER 
 000/140 نوآور -کریمی

 WaterGEMSطراحی و بهره برداری شبکه آب با  131349  383
 محسن امیری

 کیان
000/475 

 000/200 الیاس –علی نظری  water GEMSهای آبرسانی  طراحی شبکه 117981  384

 WaterGEMS تحت فشار باهای  سیستمطراحی  131350  385
 -علی محمودی 

 ناقوس
000/150 

 برداری شبکه آب با طراحی و بهره 131349  386
water GEMS 

 00/475 کیان –امیری 

387  134498 
 شبیه سازی دوبعدی سیالب در محیط

 HEC-RAS5مدل عددی 
 –صمدی  –عزیزیان 

 نوآور
000/170 

 HEC-RAS5افزار  راهنمای نرم 134497  388
 –جعفری -باسلوع

 نص –الهی  فیض
000/190 

 HEC-RASسیستم تحلیل رودخانه  112575  389
 -احمدی –فرد  جبلی

 امیرکبیر
000/350 

 شناسی رودخانه ریخت 139087  391
سعیدی  –نصرآبادی 

 نوآور –اسکویی  –
000/420 

391  133534 
جهت طراحی شبکه  Sewer CADآموزش 

 آوری فاضالب جمع
عطاملکی  –مظاهری 
 لمرس –

000/300 

آموزش کاربردی مدلسازی هیدرولوژی حوضه آبریز  129975  392
HEC-HMS 

نژاد  عراقی –مدرسی 
 نوآور –

000/250 

393  131351 
طراحی  bentley sewercadآموزش کاربردی نرم افزار 

 شبکه های جمع آوری فاضالب
 پارچیان –اسددخت 

 دیباگران
000/420 

 000/226 امیرکبیر -زاده یمرح های انتقال آب طراحی شبکه 114898  394

 000/380 امیر امامی انتقال رسوب 111532  395

 000/320 فر گلشاهی فلوئنت کاربردی 117447  396

 000/200 آیالر-عرفانی جاهد طراحی سیستم کنترل تهویه مطبوع 118054  397

 000/185 الرعایا وکیل Carrier 2010برای  HVACهای  طراحی سیستم 119505  398
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 000/185 الرعایا وکیل Carrier v 4.5های تهویه مطبوع  سیستم طراحی 117450  399

411  126750 
های حرارت مرکزی تهویه  طراحی محاسبه سیستم

 Carrier v4/5مطبوع 
 000/270 یزدا –عظمتی 

 Carrierطراحی و محاسبه تأسیسات حرارتی برودتی  118856  411

4.5 
 000/300 نوآور –ایزدخواه 

 000/165 رزاقی، اصفهانی، یزدا Carrierافزار  راهنمای کامل نرم 114661  412

 Carrier 1های تهویه مطبوع  راهنمای طراحی سیستم 10922  413
 –کاشانی حصار 

 زاده  ملک
000/300 

 Carrier 2های تهویه مطبوع  راهنمای طراحی سیستم 12300  414
 –کاشانی حصار 

 زاده  ملک
000/400 

به کمک  های حرارتی و برودتی طراحی سیستم 139074  415
Carrier HAP 4.3 

 –حیدری  –قیومی 
 سها

000/200 

 000/280 الرعایا وکیل افزارهای تهویه مطبوع مرجع کامل نرم 119507  416

 000/250 فر فرشیدیان تهویه مطبوع مدرن 116952  417

 000/350 یزدا-بغوزیان راهنمای عیب یابی سیستم های تهویه مطبوع 125063  418

 000/650 یزدا -افضلی بوع کریرهندبوک تهویه مط 127983  419

 000/100 نوآور -ایزد خواه های تهویه مطبوع طراحی محاسبات وترسیم کانال 128604  411

 مهندسی تهویه مطبوع و حرارت مرکزی 117300  411
فردوسی  –مقیمان 

 مشهد
000/300 

 000/150 یزدا –دهقان  مرجع کاربردی تهویه مطبوع 139077  412

 000/298 یزدا –جمیل بصام  ها تمانتهویه طبیعی ساخ 137129  413

 تجهیزات تهویه مطبوع 136601  414
 –خصال  علی نیک

 یزدا
000/300 

 000/200 یزدا –رامین تابان  آزمایش، تنظیم و باالنس سیستمهای تهویه مطبوع 117430  415

 های تهویه صنعتی اصول طراحی سیستم 134248  416
 –فریدن  –صادقی 

 فدک
000/250 

 000/300 یزدا –افشین نعیمی  ر متروتهویه د 137108  417

418  136272 
ها و مراکز  طراحی سیستم تهویه مطبوع بیمارستان

 درمانی
 000/350 یزدا –ابراهیم بیگی 

 000/165 یزدا –سلطاندوست  راهنمای مهندسی گرمایش و تهویه مطبوع 119378  419

 روشهای نوین تهویه مطبوع 139076  421
 –بمانی  –هریس 

 آییژ
000/350 
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 000/055/1 یزدا –سلطاندوست  اقلیم معماری تهویه مطبوع 122596  421

 000/490 روشنا –رامین تابان  دستنامه تأسیسات و تجهیزات تهویه مطبوع 139075  422

 تهویه مطبوع و تبرید استوکر 10560  423
شهرخ خانی  –جونز 

 یزدا –
000/380 

424  134606 
های تهویه  روشهای تولید و توزیع برودت در سیستم

 مطبوع )چیلرهای تراکمی و جذبی(
 –ناغانی  –ذولفقاری 
 نوآور –نیری 

000/390 

 000/120 یزدا –حسین دهقان  برق و کنترل تهویه مطبوع 12066  425

 000/400 یزدا –سلطاندوست  برق برای تهویه مطبوع 119373  426

427  134546 
های حجم  مرجع کامل طراحی و اجرای سیستم

 هوای متغیر
 000/250 صانعی –یوسفی 

 کنترل تهویه مطبوع 114089  428
 –رضائی  –هاتیل 

 یزدا
000/300 

 تهویه مطبوع خانگی و صنعتی 134549  429
 –بهرامی  –فر  سلیمی

 یزدا
000/400 

431  134547 
)مشعل، کنترلر،  1گرمایش و تهویه مطبوع ج 

 کشی( کشی، لوله کانال
 –تیمور اشتری نخعی 

 یزدا
000/400 

431  134548 
)چیلر، کولر، آبگرمکن،  2ه مطبوع جگرمایش و تهوی

 فن، هواکش،(
محمدحسین صبور 

 یزدا
000/400 

 000/300 چگینی یزدا –صمدی  های کنترل تهویه مطبوع سیستم 114089  432

 000/220 نوآور –رامین تابان  مرجع کاربردی تهویه مطبوع 13082  433

 000/250 یزدا -دهقان  محاسبات سریع تهویه مطبوع 128079  434

 000/250 بهمن خستو جلدی 2حرارت مرکزی تهویه مطبوع  10899  435

 000/340 حاج سقطی اصول تبرید 10100  436

437  130913 
 خالصه درس و حل مسائل اصول تبرید

 حاج سقطی
 –طهماسبی 

 دانش سروش
000/250 

 000/400 موسوی نائینیان 2و  1های تبرید  ها و سیستم طراحی سردخانه 121748  438

 000/500 رجایی –عظمتی  2و  1ل تهویه تبرید مرجع کام 122814  439

441  116915 
های سردکننده خانگی و  آموزش تعمیر دستگاه

 تجاری
 000/200 فن برتر –پناه  هدایت

 000/300 کیفیت –علی میاح  های سردکننده خانگی و تجاری تعمیرکار دستگاه 134550  441

 000/400 یزدا –جاویدان  های سردکننده راهنمای سیستم 116658  442
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 های تبرید و سردخانه طراحی سامانه 129661  443
 –مغاری  –بهابادی 

 تهران
000/220 

 تبرید صنعتی 136526  444
 –کاظمی  –طحانی 

 یزدا
000/550 

 000/195 جهاد –شفیقان  های تبرید طراحی و محاسبات سیستم   445

 000/240 شهراب –حاج سقطی  ها های سردکننده و سردخانه تبرید طراحی سیستم 11724  446

 تهویه و تبرید )اصول و کاربردها( 139107  447
درخشان  –علیگودرز 

 شهیدرجایی –
000/150 

 000/392 یزدا –شادپی  کننده های خنک برج 136604  448

 000/170 تهران –ابراهیمی  کننده های خنک مهندسی برج 123331  449

 000/350 یزدا –سلطاندوست  2چیلر تراکمی ویراست  127052  451

 000/450 یزدا –سلطاندوست  چیلر جذبی 118892  451

 کننده های خنک چیلرهای آبی و برج 128177  452
 –بغوذیان  –دهقان 

 یزدا
000/150 

453  121404 
های  اصول عملکرد و نگهداری چیلر و برج

 کننده خنک
 –شادقلی 

 دانش سروش
000/300 

 000/245 علی میاح  تعمیرکار چیلر تراکمی 134531  454

455  137982 
های تبرید تراکمی و جذبی با  ی سیستمساز مدل

 کامپیوتر
 –نوذری  –منصف 

 یزدا
005/283 

456  137474 
راهنمای عملی کنترل سروصدا و ارتعاشات در 

 های سرمایش و گرمایش سیستم
 –ناغانی  –ذولفقاری 

 یزدا
000/160 

457  127982 
 2و1طراح تاسیسات ساختمان 

 مبانی تنظیم شرایط محیطی وانرژی -1
 طراحی ومحاسبات مراحل -2

 000/100/1 یزدا-سلطاندوست

 000/690 روزبهان-طباطبایی محاسبات تأسیسات ساختمان 11281  458

 000/450 جلیلیان اختیاری تأسیسات مکانیکی ساختمان 111852  459

 000/650 یزدا -رونالد بغوزیان  محاسبات تاسیسات ساختمان 131371  461

 000/450 محمدرضا افضلی نتأسیسات مکانیکی و برقی ساختما 113122  461

 000/350 نوآور -زاده هادی راهنمای سریع طرح و اجرای تأسیسات مکانیکی 122813  462

 000/175 یزدا-سلطانی آموزش تأسیسات مکانیکی ساختمان 120780  463

 000/85 الرعایا وکیل محاسبات سرانگشتی تأسیسات مکانیکی 117451  464
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 000/390 صانعی –الرعایا  وکیل ی ساختمانمرجع محاسبات تأسیسات مکانیک 119502  465

466  134537 
ای تأسیسات )طراحی،  درسنامه جامع مهندسی حرفه

 اجرا، نظارت(
خانه  –رامین تابان 
 روشنا

000/690 

 000/200 موسوی نائینیان تأسیسات ساختمان 116844  467

 95000 صانعی–الرعایا وکیل دستیار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان 126084  468

 000/200 کلیچی –حسینی  تأسیسات عمومی ساختمان 112725  469

 000/400 دانش و فن –مهدیان  مرجع کاربردی تأسیسات 134545  471

 000/120 زاده روحی تأسیسات مکانیکی ساختمان 117970  471

 000/220 ملکان –حسینی  تأسیسات مکانیکی ساختمان 130564  472

 000/300 یزدا –سلطاندوست  انهای بلندتأسیسات برقی و مکانیکی ساختم 134536  473

 000/200 حاج سقطی تأسیسات مکانیک ساختمان   474

475  137193 
هندبوک مهندسی کنترل اتوماتیک تأسیسات 

 ساختمان
 000/850 یزدا –نامی  نیک

476  134437 
درسنامه جامع آزمون کارشناسی رسمی تأسیسات و 

 1کارخانجات 
 –مدد میالنی  حق

 دانش سیمای
000/580 

477  134489 
درسنامه جامع آزمون کارشناسی رسمی تأسیسات و 

 2کارخانجات 
 –مدد میالنی  حق

 نوآور
000/650 

 000/180 داریوش هادی زاده های تأسیسات ساختمانی چک لیست 10752  478

479  118111 
سؤاالت تأسیسات حرارت مرکزی و نصاب 

 بهداشتی
 000/250 جامی -خسروی

 ASHRAEهندبوک  131366  481
 ناغانی –ری ذولفقا

 نوآور -اعتماد 
000/280 

 000/400 واصف، شمشیری، نوآور 1ج ASHRAEهندبوک  131366  481

482  136174 
های تهویه مطبوع و  )سیستم 1جASHREهندبوک 

 گرمایش(
 000/800 یزدا -افضلی 

483  137106 
 13تا  1)فصل  1جASHREهندبوک 

APPLICATION) 
 –شمشیری  –واصف 

 یزدا
000/400 

 000/634 یزدا –افضلی  سازی هوا( )تجهیزات مطبوع 2جASHREندبوک ه 137614  484

 000/465 یزدا –افضلی  )تجهیزات گرمایش( 3جASHREهندبوک  137981  485

 Design Builderآموزش نرم افزار  131367  486
 -آقا باالیی فخیم 

 ناقوس
000/200 
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 طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی 131016  487
Design Builder 

عبدالهی  –حی مصل
 نوآور -ریزی 

000/330 

 آموزش کاربردی مهندسین مکانیک و برق 131369  488
AUTOCAD MEP 

 000/130 نوآور -رامین تابان 

 000/300 یزدا –محمدی  Revit MEPافزار  طراحی تأسیسات ساختمان با نرم 134518  489

 Revit MEP 2019آموزش کاربردی و تخصصی  135603  491
 –حقی  –نقویان 

 نوآور –زادی  اشادیفر
000/310 

 Refrigافزار  آشنایی با نرم 139112  491
 –نوروزی  –طغرایی 

 اندیشه پویش
000/200 

 RHVAX, CHVACافزارهای  راهنمای کامل نرم 136598  492
 –نیکونیا  –بارفروش 

 یزدا
000/252 

 000/250 یزدا -شعبان نژاد  نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان 125262  493

 000/300 یزدا -رامین تابان  نکات اجرایی سازه و تاسیسات ساختمان 120619  494

 000/220 اعرابی -کریمی های کنترل تأسیسات حرارتی و برودتی سیستم 113678  495

 000/240 نوآور –زاده هادی راهنمای طرح و اجرای موتورخانه 126087  496

 000/500 یزدا –سلطاندوست  طراحی موتورخانه 111371  497

 000/790 نوآور –زاده هادی 1مرجع کامل تأسیسات مکانیکی  120774  498

 000/350 نوآور –زاده هادی 2مرجع کامل تأسیسات مکانیکی  122813  499

 000/400 یزدا –پور ملک تهویه صنعتی 126089  511

 000/450 یزدا راهنمای طراحی کانال 126088  511

 000/450 یزدا –دهقان  محاسبات سرانگشتی تأسیسات 126085  512

 000/320 یزدا –دهقان  دستیار مهندسی تأسیسات 119374  513

 pipingاصول طراحی  123809  514
 -علیرضا قندچی 

 ناقوس
000/450 

 مرجع کاربردی پایپینگ 131352  515
 شایسته –ملکیان 

 نوآور
000/280 

 با نرم افزار piningراهنمای جامع تحلیل تنش  123811  516
CAEDARII 

 جوادی –درویشی 
 آفرنگ -اصغریان 

000/440 

 راهنمای پایپینگ 139121  517
 –فراهانی  –یوسفی 

 فدک
000/420 

 000/300 سها –عباسی  Pipingهندبوک  139120  518
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 pipingکشی صنعتی  اصول و تئوری لوله   519
اکبری  –مقصودی 

 نشرمثبت
000/250 

 000/250 دیباگران –رضوی  pipingاصول تئوری  11267  511

 000/200 فدک –یوسفی  گذاری و تحلیل تنش پایپینگ ساپورت مبانی 117774  511

 PDMSراهنمای جامع  129000  512
 گنجوی زاده -شاعف 

 آفرنگ -عاشقی 
000/670 

513  113230 
 PDMSبا  PLANTمرجع کامل طراحی 

 جلد اول
 -مسعود عزتی  
 اندیشه سرا

000/250 

514  113104 
 PDMSبا  PLANTآموزش پیشرفته طراحی 

 جلد دوم
 -د عزتی  مسعو

 اندیشه سرا
000/380 

 PDMSنویسی و مدیریت پروژه در  کاتالوگ 134517  515
 –عاشقی  –روحانی 
 سرا اندیشه -شاعف

000/400 

516  117168 PDMS12  با معرفی اپلیکیشنFADP  
پروین  –گهرشناس 
 سرا اندیشه

000/260 

  pipingدر طراحی  PDMSآموزش کاربردی  134516  517
 –ضامن  –وحدت 

 الیاس
000/350 

 000/200 سرا اندیشه –فرمد   PDMSدستورهای کاربردی  116019  518

 000/230 دیباگران –رضوی  PDMSافزار  با نرم plantطراحی  139119  519

 اصول طراحی پایپینگ و جانمایی تجهیزات 122264  521
 –زاده  رحیم –بهزادی 

 سرا اندیشه
000/320 

 000/650 یزدا -بهرام خاکپور  ایش با آبهیدرونیک سرمایش و گرمهای  سیستم 114374  521

522  131361 
طراحی اجرا و نصب تاسیسات بهداشتی در 

 ساختمان
 علی ابراهیمی

 دیباگران
000/250 

523  137227 
های پیشگیری از رسوب و خوردگی در  روش

 تأسیسات حرارتی و برودتی
 000/300 یزدا –امیدبخش 

 شناخت و کاربرد تأسیسات حرارت مرکزی 139108  524
 –یالی  سعید قره

 دیباگران
000/260 

 000/220 یزدا –بغوزیان  یابی تأسیسات بهداشتی راهنمای عیب 139109  525

 000/210 نوآور -ایزدخواه Loopcadگرمایش از کف  122118  526

 000/200 یزدا –پور  ملک گرمایش از کف تشعشعی 126508  527

 های گرمایش از کف سیستم 13911  528
 خانه –ـ جعفری  تابان

 روشنا
000/280 
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 سیستم گرمایش از کف 131368  529
، سیروس رحیمی

 ناقوس
000/200 

طراحی مخازن تحت فشاربه اساس استاندارد  129631  531
ASME 

 نوبان –ادیبی اصل 
 سیمای دانش

000/120 

 000/340 نگار ایده –دربندسر  pveliteطراحی مخازن تحت فشار با  134514  531

خازن تحت فشار طراحی و تحلیل تنش م 131365  532
PVELITE 

 مدنی –خانی یکل
 اندیشه سرا

000/250 

533  134515 
طراحی المان محدود مخازن تحت فشار مبدلهای 

 Nozzle PROو  Ansys workbenchحرارتی 
 000/280 نگار ایده –ترابی 

 000/380 یزدا -رامین تابان  مرجع جامع استخر، سونا و جکوزی 127066  534

 000/120 الکی سیم –صالحی  کلیات( سونا )مبانی و 134534  535

 000/200 الکی سیم –صالحی  جکوزی )مبانی و کلیات( 134535  536

 مرجع کاربردی طراحی استخر، سونا و جکوزی 122831  537
 -طورچی -ناغانی

 نوآور
000/170 

538  126151 
راهنمای طراحی تعمیرو نگهداری استخر،سونا و 

 جکوزی
 000/350 یزدا -رامین تابان 

 000/220 یزدا –بیژن شاوپی  راهنمای جامع تعمیر و نگهداری استخر و جکوزی 119074  539

 مهندسی استخر، سونا و جکوزی 131370  541
 جلیلیان اختیاری

 فدک
000/200 

 طراحی تأسیسات مکانیکی استخرهای شنا 126083  541
 –محمدی  –عظمتی 

 یزدا
000/160 

 000/150 آیالر -گرامی نژاد  2و1لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه  131357  542

 000/120 آوا -مجتبی زنگنه  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 115586  543

 000/170 آوا –زنگنه  کشی گز خانگی و تجاری لوله 12491  544

 000/250 اقدم یزدا –فرنیا  جهان کشی )همراه پرسش و پاسخ( اصول لوله 134529  545

 کشی راهنمای لوله 134530  546
 –رانی ته –مصطفوی 

 یزدا
000/180 

 000/253 یزدا –بصام  –شارپی  های پی وی سی لوله 136599  547

 000/220 الکی سیم-میاح کشی تهویه مطبوع طراحی لوله 139118  548

 000/100 فدک –پور  مهدی مهندسی خطوط لوله 133563  549

 های مدفون تحلیل و طراحی لوله 131416  551
 –عمادی  –شکیب 

 آزاده
000/80 
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 000/290 الیاس –نوری  کشی مهندسی لوله 139116  551

 000/220 آییژ –مسیبی بهبهانی  طراحی و ساخت خطوط لوله 134528  552

 (1های خطوط لوله ) مدیریت طراحی و اجرای پروژه 134524  553
 –یوسفی  –جوزانی 

 کیان
000/250 

 (2های خطوط لوله ) مدیریت طراحی و اجرای پروژه 134526  554
 –یوسفی  –جوزانی 

 انکی
000/250 

 000/140 فروغی عباسی، صبور 1کشی آب سرد و گرم و فاضالب درجه  لوله 113256  555

 2کشی آب سرد و گرم و فاضالب درجه  لوله 113293  556
 –فروغی عباسی 

 صبور
000/140 

 000/120 مسعود آبیار کشی و نصب وسایل بهداشتی لوله 134522  557

 000/150 آیالر -ی نژاد گرام لوله کشی گاز خانگی و تجاری 131356  558

 000/300 قدیس -ماندگاری  کنترل ولو 131355  559

 000/200 طراح –خورشیدیان  شیرهای صنعتی 139115  561

 شیرهای اطمینان فشار 139114  561
ریحان  –الهی  سیف

 سرا اندیشه
000/60 

 000/90 آیالر –مرادی  شیرهای صنعتی 123376  562

 000/120 نگارنده -فرشادسرایی  یانتخاب جنس در لوله کشی صنعت 131354  563

 مرجع کامل پکیج 128929  564
 نریمانی –رضایی 

 خانه روشنا
000/300 

 تعمیر و راه اندازی پکیج 128825  565
 -فرهاد فرامرزی 

 آیالر
000/230 

 پکیج شوفاژ گازی 134533  566
نریمانی  –رضایی 
 الکی سیم

000/300 

 وارییابی پکیج شوفاژ دی محاسبات، نصب، عیب 134519  567
گروه مؤلفین نبض 

 دانش
000/95 

 های حرارتی مشعل 128059  568
شرکت  –کمالی 

 تعاونی
000/140 

 000/270 آوا –زنگنه  تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی 133355  569

 اصول و عملکرد پکیج شوفاژ دیواری 115106  571
شرکت  –کمالی 

 تعاونی
000/200 

 000/250 آیالر –فرامرزی  مبانی نظری و عملی آبگرمکن گازی دیواری 128498  571
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572  131364 
های  یابی آبگرمکن آموزش نصب، تعمیر و عیب
 دیواری

 000/210 دیباگران –ابراهیمی 

 000/200 آوا –زنگنه  تعمیرکار آبگرمکن دیواری 118044  573

 000/100 کیان –رحیمی  های حرارتی پکیج 131358  574

 مرجع کامل کولر گازی 134520  575
 –رضایی  –بحرینی 
 ه روشناخان

000/250 

 000/300 خانه روشنا –رضایی  کولرهای گازی اسپلیت 134521  576

577  128605 
با   CFDشبیه سازی مقدماتی پیشرفته 

 CFXو  FLUENTاستفاده

زین -سعادتی
 العادبدینی

000/380 

 000/200 کیان -یامی  Ansys مدلسازی وتحلیل پیشرفته 127900  578

 000/550 تهران –طلق جاهد م ANSYSاجزای محدود  110174  579

 ansys apdlسازی و تحلیل با  طراحی، شبیه 131042  581
 –عباسی  –باقری 

 کیان
000/350 

581  122328 
های صنعتی به روش  مرجع کامل طراحی مکانیزم
 ansysالمان محدود 

 –حامد وهابی 
 سرا اندیشه

000/350 

 ansysآموزش ارتعاشات و دینامیک ماشین  130472  582
حمی خدار –جمشیدی 
 آفرنگ –

000/390 

 ansysآموزش طراحی اجزاء و مقاومت مصالح  139188  583
 –جمشیدی 

 آفرنگ -جوانبخت
000/440 

 در مهندسی برق ansysآموزش کاربردی  137472  584
 –عباسی  –جاللیان 

 نوآور
000/310 

 ANSYSطراحی و تحلیل پیشرفته کامپوزیت  134510  585
حاج محمد  –مختاری 

 ناقوس
000/280 

افزار  سازی نرم ای بر مدلسازی و شبیه مقدمه 133020  586
ANSYS 

 –هاشمی 
 دانش سیمای

000/220 

 آزمایشگاه مجازی دینامیک سیاالت محاسباتی 127741  587

ANSYS 

-نیما جمشیدی
 امیرکبیر

000/190 

های خاکی، سنگی بتنی  سازی سازه تکنیک مدل 121935  588
ANSYS 

 000/120 نوآور -صمیمی

 000/350 پدیده -مهدی یزدانی  در مهندسی عمران ANSYSاربردی مرجع ک 129056  589

 000/350 کیان-عباسی  –باقری  ANSYS APDLطراحی شبیه سازی و تحلیل با  131042  591

591  131379 
بر پایه تمرین کاربردی  ANSYSمرجع کامل 

 مکانیک و عمران
 000/550 کیان-عباسی  –باقری 
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 2و  1ج  anys workbenchراهنمای جامع  128072  592
آزاد  –امیرتوحیدی 
 اسالمی

000/480 

593  131378 ANSYS Workbench 
 مرادی –مختاری 

 اندیشه سرا –اصفهانی 
000/350 

 000/440 دیباگران -توحیدی ANSYS Workbenchآموزش کاربردی  131374  594

 طراحی، شبیه سازی تحلیل 131036  595
Workbench ANSYS 

 000/295 کیان-عباسی  –باقری 

 انسیس فلوئنت پیشرفته 131377  596
نعمتی  –دادخواه تهرانی 

 دیباگران –
000/870 

 000/320 صانعی –فر  گلشاهی فلوئنت کاربردی 117447  597

های چندفازی با  جریان CFDسازی  شبیه 133659  598
FLUENT 

 –دهنوی  –آبادی  هاشم
 سرا اندیشه

000/140 

 مقدماتی ANSYS FLUENTراهنمای جامع  131376  599
 قهرودی –یدی توح

 دیباگران
000/900 

 پیشرفته ANSYS FLUENTراهنمای جامع  131377  611
 قهرودی –توحیدی 

 دیباگران
000/870 

 پیشرفتهANSYS CFX راهنمای جامع  129503  611
توحیدی  -اسماعیل پور

 دیباگران
000/495 

 مقدماتیANSYS CFX راهنمای جامع  131375  612
توحیدی  -اسماعیل پور

 دیباگران
000/290 

613  134509 ANSYS CFX  000/150 سرا اندیشه –ایرانی 

 000/375 کیان-حیدرزاده ANSYS FLUENT دینامیک سیاالت محاسباتی 128317  614

 000/495 کیان-آرش مراحل FLUENT & GAMBITتحلیل کاربردی  128606  615

 000/320 ناقوس -دهقانی  Fluent 6.3شبیه سازی عددی نرم افزاری  121555  616

 FLUENT 8 GAMBITراهنمای نرم افزار  130114  617
 نورپور –شجاعی فر 

 علم وصنعت –کفاش 
000/120 

 000/165 صادقی 1های افزار جلد ماشین 10572  618

 2های افزار جلد ماشین 10573  619
علم  -ابراهیم صادقی
 و صنعت

000/68 

 000/185 ولی نژاد جداول استاندارد ماشین سازی 112434  611

611  114135 
جداول استاندارد ماشین سازی و  مرجع کامل

 طراحی
 -محمدرضا عباسی

 سها
000/200 

 000/80 حسین صادقی اصول ماشین کاری فلزات 119411  612
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 000/180 مجید قریشی 2ماشین کاری پیشرفته ویراست  115031  613

 000/280 رازفر طراحی فرآیندهای ساخت برای قطعات ماشینکاری 11230  614

 000/215 شیر خورشیدیان های ابزار ینماشینکاری و ماش 114255  615

 000/100 مصطفی عرب Jainفرایندهای پیشرفته ماشینکاری  117799  616

 000/210 ولی نژاد های ابزار طراحی ماشین 11538  617

 000/85 رازفر کاری و ابزارشناسی اصول ماشین 10871  618

 000/215 احطر-شیرخورشیدیان در پیرامون ماشین کاری و ماشین های ابزار 114255  619

 000/350 آیالر-خورشید اصول پرسکاری وطراحی قالب های پرس 129037  621

 000/180 خواجه نصیر-قریشی ماشین کاری سنتی وپیشرفته 125415  621

 000/100 خواجه نصیر-قریشی فرآیند های ماشین کاری)ماشین های ابزار( 115661  622

 000/135 حسن امینی 2و1اونیورسال  123480  623

آن در های  فناوری میکرو ماشین کاری و کاربرد 129188  624
MEMS  

 000/189 امیرکبیر -رضاندافی

 مرجع ماشین کاری کامپوزیت ها 132092  625
 شیخی -ملک زاده

 انتشارات شهبازی
000/195 

 یاربراده برد های  و تکنیک پارامترهای ابزار 127848  626
سیمای  –حسن امینی 

 دانش
000/120 

 000/120 حدادی، اشینا تولیدیماشین ابزار  119768  627

 000/300 افضلی ـ مرکزنشر مبانی ماشینکاری و ماشینهای ابزار  روید 114510  628

 ماشین ابزار جلد اول 113823  629
 -عبدالحسین مهیاری

 پیام فن
000/185 

 000/200 فن مهیاری، پیام 2تراشی  فرزکاری و صفحه 113824  631

 افزارجلد اولهای  تکنولوژی ماشین کاری با ماشین 132093  631
دانش  -حسین خیریه

 پارسیان
000/195 

 ها ماشینکاری آلیاژهای تیتانیوم و کامپوزیت 135026  632
شیخی، کرمی، کفایی 

 شهبازی
000/176 

633  133694 
تکنولوژی ماشینکاری )ماشین ابزارهای تولیدی و 

 فرآیندها(
رازفر، کیان، قاسمی 

 امیرکبیر
000/160 

 000/250 نشرعلوم-آترا-یحیوی NX8با   CNCبرنامه نویسی  124850  634

635  121606 
 راهنمای راه اندازی،عیب یابی و تعمیرات

   CNCماشین های 
 000/280 افرنگ-جالل حقی
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 000/250 عابد -جالل حقی CNCهای  برنامه نویسی ماشین 115565  636

 CNCکنترل عددی های  ماشین 113026  637
 محمدرضا درویش

 پیام فن
000/140 

 000/250 نشر آترا -یحیوی POWER MILLبا  CNCبرنامه نویسی  124850  638

 000/205 نشر آترا -یحیوی CNCبرنامه نویسی پیشرفته    639

 MASTERCAMبا  CNCبرنامه نویسی  132095  641

CAD/DAM 
 000/520 دیباگران -بهرام زاده

641  132094 
به روش  CNCهای  برنامه نویسی پیشرفته ماشین
 ماکرو

 000/190 دیباگران -لطفی

 000/345 حقی، آفرنگ CNCنویس اپراتوری ماشین  خودآموز برنامه 11936  642

 000/360 آسیابرـ آفرنگ CNCهای محرکه الکترومکانیکی  سیستم 139570  643

 Power mill CNCماشینکاری با  135028  644
بانی،  محمدی کرمی

 آفرنگ
000/290 

645  134416 
تراش نویسی و اپراتوری دستگاههای  آموزش برنامه

 FANUCبا کنترل  CNCو فرز 
 000/180 انصاری ـ آشینا

 000/230 حسن امینی تعمیر، نگهداری و کنترل دستگاه تراش و فرز 118106  646

 000/110 سجادی قید و بستها 10806  647

 000/190 طراح -راشی فرد قید و بستها، تجهیزات تولید 113248  648

 000/190 کروشنی ابزار دقیق و اجزاء کنترل صنعتی 111224  649

 000/150 ضیایی-محمود زاده اندازه گیری دقیق و کالیبراسیون  113413  651

 000/200 طراح ابزار دقیق صنعتی مرجع مهندسی 126153  651

 000/225 طراح-قلیزاده سیستم های اندازه گیری دقیق 120395  652

 مرجع کامل طراحی تجهیزات ابزار دقیق وکنترل 129039  653
 رزم آرا-هماگرانی

 یالرآ
000/260 

 000/300 قدیس -اسکندری اندازه گیری جریان )فلوتراسیترها(های  روش 132046  654

 000/250 قدیس -ماندگاری مقدمه ای به ابزاردقیق صنعتی 131853  655

 000/300 قدیس -ماندگاری ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری سطح مخازن 127454  656

 000/330 ایده نگار -ماندگاری هیزات ابزار دقیقمرجع کاربردی کالیبراسیون تج 131851  657

 000/280 ایده نگار -رضوی پناه راهنمای جامع ابزار دقیق کاربردی 125312  658

 کتاب جامع اندازه گیری و محاسبه جریان سیاالت 132045  659
 هماگرانی -موحدی

 ایده نگار
000/350 

http://www.simayedanesh.ir/
http://www.simayedanesh.ir/


 مکانیک سیمای دانشسیمای دانش                              
 

 
 

 

 73 66966114-5تلفن:           66464779تلفکس:              . 318پالک  -فروردین 12ابتدای خیابان  -خیابان انقالب

w
w

w
.Sim

aye
D

an
e

sh
.ir

 
 

ف
دی

ر
 

 ت )ریال(قیم مولف/مترجم نام کتاب کد

 مروری به مهندسی ابزاردقیق 132044  661
 -کرمی -شیخی

 شهبازی
000/280 

 اندازه گیری و طراحی فرمانهای کنترلهای  سیستم 128064  661
 -عشاق الحسینی

 دانش سیمای -اخگری
000/190 

 اندازه گیری دقیقهای  سیستم 132047  662
 -مجیدرضا ظهیر

انتشارات  -قربانی
 شهبازی

000/250 

 مرجع تخصصی ابزار دقیق 131852  663
  فخاریان، موحدی،

 باحقیقت، سهادانش 
000/400 

 000/250 قدیس -ماندگاری ابزار دقیق )سواالت مصاحبه استخدامی( 132043  664

 000/275 پورـ جام جم عیسی کتاب مرجع ابزار دقیق 127195  665

 000/240 نصیر راد ـ خواجه تقی های ابزار دقیق گیری در سیستم مبانی اندازه 122409  666

 000/450 هاجهانشاهی ـ س ابزار دقیق و کنترل صنعتی امگا 132791  667

 000/200/1 نگار رودسری ـ ایده گیری دما در صنعت اصول و روشهای اندازه 139572  668

 گیری و ابزار دقیق اصول و کاربردها موریس اندازه 139587  669
لنگرودی ـ دانشگاه 

 گیالن
000/295 

671  129247 
های  طراحی فیکسچرهای کنترل مبنی بر تلرانس

 هندسی
 -عشاق الحسینی

 اخگری
000/200 

 SMART PLANT راهنمای جامع 132051  671

Instrumentation Intools 
 000/250 قدیس -اسکندری

 000/170 ولی نژاد 3و قیود  قالب 11002  672

 000/160 بیرکامیر،صادقی،بیگلری طراحی قالب های فورج 114923  673

 000/160 پناه، طراح علی طراحی و ساخت قالبهای بادی 121251  674

675  135034 
ربردی طراحی قالبهای فلزی )برش، خم، آموزش کا

 کشش(
جباری، رحیمی، 

 دیباگران
000/280 

 000/210 ولی نژاد مثال1000قالبهای برش شکل دادن  10709  676

 000/65 خواه وطن پالستیکها فرایندها و قالبها 113645  677

 000/260 طراح -ولی نژاد قالب تزریق پالستیک 129036  678

 000/175 طراح-علی پناه ستیک گام به گام طراحی ساختقالبهای تزریق پال 121469  679

 000/160 طراح-خدادادی ماشین های تزریق پالستیک 113225  681

  1فرایند تزریق پالستیک 119826  681
 آیت الهی -آهنگر

 امیرکبیر
000/50 
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 2فرایند تزریق پالستیک 11078  682
 آیت الهی -آهنگر

 امیرکبیر
000/140 

 3یکفرایند تزریق پالست 11081  683
 آیت الهی -آهنگر

 امیرکبیر
000/110 

 ماشین تزریق پالستیک 132507  684
ملکیان، جعفری، 

 نصیربصیر
000/95 

 گیری مولکولی اصول قالب 135031  685
عبدوس، اسدی، 

 زاده، امیرکبیر عرب
000/90 

 000/160 فرامرزی ـ طراح طراحی و ساخت قالبهای دایکاست 10916  686

 000/170 طراح -ادولی نژ برشهای  قالب 119521  687

 فلزیهای  روش طراحی قالب 10912  688
 -اخوان لیمو دهی

 چرتکه
000/73 

 000/180 طراح -علی پناه MOLDFLOW راهنمای نرم افزار 110457  689

 000/62 چرتکه -فرید ملکیان فن آوری تزریق پالستیک 118746  691

 000/260 طراح-ولی نژاد مثال 1000قالبهای تزریق پالستیک  129036  691

 000/140 شیر خورشیدیان تئوری طراحی بلبرینگ رولربیرینگها 12970  692

 000/120 شیر خورشیدیان روغنکاری وانتخاب روغن ها 111660  693

 اصول طراحی یاتاقان و تئوری روغن کاری 132040  694
 -ملک زاده فرد

 شهبازی کرمی
000/65 

 000/120 ژآبی -زرین جنگ تئوری روغن کاری و طراحی یاتاقان ها 113018  695

 نانو سیاالت و روانکارها 132039  696
حق  -شهبازی کرمی

انتشارات  -شناس
 شهبازی

000/240 

 خودآموز اصول روانکاری 117323  697
وزارت صنایع و 

 دانش پرور -معادن
000/100 

 مرجع روانکاری و روانکارهای صنعتی 135033  698
موسوی، شهبازی، 
حنائی، انتشارات 

 شهبازی
000/340 

 روانکاری قطعات مکانیکی 139574  699
اکبرزاده ـ 
 جهاداصفهان

000/180 

 000/380 مهدی ظهور اتوماسیون و فرآیند های ساخت 117937  711

 000/130 سیمای دانش -امینی مکانیک عمومی 127537  711
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 000/88 نبض دانش -سلطانیه آموزش تضمینی لحیم کاری دستی و صنعتی 132037  712

 000/43 چرتکه –هنربخش  کاری آسان ولی ... لحیم 12024  713

 000/190 ناقوس -علی فرم مرجع کامل لحیم کاری سخت 132038  714

 000/140 کرمی -محمودزاده مرجع کامل جیک و فیکسچر 114290  715

 000/115 سیمای دانش -امینی جیک و فیکسچر 124216  716

 000/165 طراح -شیرخورشیدیان جیک و فیکسچر )قید و بستها( 10693  717

 جع کامل قطعات استانداردمر 113048  718
 -محمدرضا عباسی

 سها دانش
000/400 

 000/70 خورشیدیان زنی تکنولوژی سنگ 112435  719

 000/130 خواجه نصیر-کاظمی مبانی دینامیک خودرو گیلسپی 112663  711

 000/180 راه نوین-بوساری دینامیک خودرو 129058  711

 000/180 صفار -راری رضا ب 2آموزش برق خودرو به روش ساده درجه  111393  712

 000/170 سها -ناصر قرایی آموزش منحصر به فرد برق خودرو 132048  713

 تعمیر برق خودرو )درجه یک( 132042  714
 -فریدونی برزآباد

 دیباگران
000/450 

 برق خودرو به زبان ساده 120049  715
 حمیدی کیا -تیموری

 فن برتر
000/120 

 000/250 یعسپهر صنا موتورهای احتراق داخلی 113729  716

 000/250 مرکز نشر -تیلر موتورهای احتراق داخلی 111288  717

 000/260 شامخی 1موتورهای احتراق داخلی هیوود 119672  718

 000/160 خواجه نصیر-کشاورز انتقال حرارت در موتورهای احتراق داخلی 110761  719

 000/190 تیموری اتومکانیک بزبان ساده 112500  721

 اتومبیل )به زبان ساده(مکانیک کامل  116193  721
مهرگان  -علی کمائی

 قلم
000/240 

 سواری بنزینی )درجه یک(های  تعمیرکار اتومبیل 132035  722
داریوش فریدونی 

 دیباگران، برزآبادی
000/570 

 000/120 نما-مهدی خرازان شاسی و بدنه 1تکنولوژی خودرو  119834  723

 000/200 نما-نمهدی خرازا مولد قدرت 2تکنولوژی خودرو  119835  724

 000/120 نما-مهدی خرازان سوخت رسانی 3تکنولوژی خودرو  121468  725

 000/140 نما-مهدی خرازان انتقال قدرت 4تکنولوژی خودرو  119836  726
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 000/100 نما-مهدی خرازان های الکتریکی دستگاه 5تکنولوژی خودرو  120589  727

 000/120 مهدی خرازان تئوری حرکت 6تکنولوژی خودرو  121667  728

 000/140 نما-مهدی خرازان طراحی موتورهای پیستونی 7تکنولوژی خودرو 122644  729

 000/60 نما-مهدی خرازان سوخت رسانی گازی درخودرو 8تکنولوژی خودرو 122645  731

731  124541 
کاربرد نرم افزار رایانه ای در  9تکنولوژی خودرو

 خودرو
 000/160 نما-مهدی خرازان

 000/120 نما-مهدی خرازان الکترونیک خودرو 10ودروتکنولوژی خ 124540  732

733  124445 
کاربرد تکنولژی های پیشرفته  11تکنولوژی خودرو

 در خودرو
 000/200 نما-مهدی خرازان

 000/100 مهدی خرازان آیرودینامیک خودرو 13تکنولوژی خودرو  128233  734

735  127768 
تهویه های  طراحی سیستم 14تکنولوژی خودرو

 مطبوع
 000/100 خرازان مهدی

 000/260 خرازان ـ نما 16مهندسی تکنولوژی خودرو  135353  736

737  139577 
سنگین(  تعمیرکار خودروهای تجاری )سنگین و نیمه

 2درجه 
 000/600 مرادی ـ دیباگران

 000/290 زاده ـ وارش سیفی من طراح خودرو 133366  738

 000/400 مرادی ـ دیباگران آموزش سیستم فرمان خودرو 139579  739

 سوخت و انرژی 131932  741
صدرنژادـ دانشگاه 

 شریف
000/600 

 واژه نامه مصور اتومبیل 111757  741
 -محمدنقی فرزان

 کارنو
000/250 

 000/290 وارش -توحیدی فر hpointراهنمای طراحی خودرو  118219  742

 فناوری شاسه به بدنه خودرو   743
 -نجاری -بستانیان

 دیباگران
000/160 

 000/129 چرتکه -رحیمی وی خود را درمنزل رنگ کنیدخودر 110726  744

 صنعتی و خودروییهای  رنگ 120931  745
-کیوانی -ابراهیمی

 چرتکه
000/96 

 000/135 چرتکه -رحیمی راهنمای خرید خودرو دست دوم 11219  746

 000/90 کوشا -آزادپور عیب یابی سیستم انژکتوری زیمنس 132089  747

 000/120 فرهمند -افقی -امینی موتورهای دیزلسوخت رسانی های  سیستم 132090  748

 000/120 کارنو -نقی فرزان سوخت رسانی موتورهای دیزل 113546  749
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 000/220 دیباگران -برزآباد کار با دستگاه دیاگ 132088  751

 000/150 پیام فن -داود ملکان آموزش و تعمیرموتور سیکلت 116626  751

 یر موتورسیکلتیابی و تعم راهنمای کاربردی عیب 135048  752
راد  کشاورزی، مرزبان

 دیباگران
000/170 

 000/150 سعید صداقتی افخمی چراغ سبز 130563  753

 000/430 آترا-علی کامیاب سیستم های کنترل خودرو 129057  754

 000/200 نصیری 2و1تعمیرکار برق خودرو درجۀ  113255  755

 000/70 جعفری -کاظمی های تعلیق و فرمان خودرو اصول طراحی سیستم 114149  756

 000/120 رضایی رسانی اصول عملکرد سیستم سوخت 114952  757

 000/240 نیا اسکندری فرهنگ دوسویه مکانیک خودرو 115520  758

 000/65 رمضانی تکنولوژی مکانیک خودرو 118725  759

 000/160 کوهسار-گرشاسبی ایران 90آشنایی عیب یابی سیستم تندر 117181  761

 000/200 کوهسار-گرشاسبی سمند405ی الکترونیک پژوآشنایی عیب یاب 11963  761

 000/175 کوهسار-گرشاسبی 206آشنایی عیب یابی سیستم پژو  110272  762

 000/99 صانعی -استخری 206معرفی و عیب یابی پژو  117079  763

 000/240 بازتاب -گرشاسبی ایران و رانا 206پژو  129666  764

 000/420 آوا -بوساری داصول و مبانی تعمیر نگهداری سمن 110144  765

 000/250 آوا -بوساری اصول و مبانی تعمیر نگهداری برق خودرو سمند 110143  766

 000/260 راه نوین -بوساری اصول و مبانی تعمیر نگهداری خودرو ریو 131259  767

 000/160 گرشاسبی آشنایی عیب یابی رانا ایران خودرو 129038  768

 000/220 صفار-براری رایدعیب یابی وتعمیرات خودرو پ 112511  769

 000/320 آباد، دیباگران فریدونی، حسن (2تون آب )تنظیم کارموتور، درجه  135038  771

 000/300 امینی، افقی، فرهمند موتورهای دیزل 12176  771

 000/255 دانش قاصدی، نبض سطح تکمیلی ECUیابی  تعمیر و عیب 135040  772

773  135043 
سطح  ECUیابی  شناخت اجزاء، عملکرد و عیب

 مقدماتی
 000/255 دانش قاصدی، نبض

 000/275 حیدری، آیالر ECUتعمیرات تخصصی  135046  774

775  133638 
های سواری و  تعمیر موتور و گیربکس اتومبیل

 بنزینی
فریدونی برزآباد، 
 کهزادی دیباگران

000/250 
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 همراه خودرو 117652  776
افقی، صحرایی 

 فرهمند
000/150 

777  135050 
ت پرتکرار نکات کلیدی و طالیی مجموعه سواال

 گواهینامه رانندگی
 000/180 زارع نخبه

 000/365 صبور -صیاد نصیری تکنولوژی مکانیک خودرو 132034  778

 000/210 راه نوین -بوساری اصول و مبانی مکانیک خودرو به زبان ساده 11286  779

 سرویس و نگهداری خودرو 132032  781
 -فریدونی برزآباد

 دیباگران
000/300 

 000/150 خواجه نصیر تونل باد با سرعت پایین 117939  781

 000/60 بدیعی های هواپیمایی مکانیک سازه 119276  782

 000/75 حسین حاذق دانشور های جنگنده نسل اول تا پنجم جت 120445  783

 000/100 حسین حاذق دانشور ای بر ساختمان هواپیما مقدمه 118104  784

 000/110 ونجمیهاشم اب هواپیمایی مدل 121424  785

 000/80 حسین حاذق دانشور سامانه ارابه فرود هواپیما 125821  786

 مدلسازی شبیه سازی دینامیک اجسام پرنده 12961  787
-اسماعیل زاده

 امیرکبیر
000/165 

 000/100 الیاس-علمداری سامانه های الکترونیکی هواپیما اویونیک 121921  788

 000/200 شریف-ظاهریم اندرسون 1مبانی آنرودینامیک  122324  789

 000/300 شریف -مظاهری  اندرسون 2مبانی آئرودینامیک  12023  791

 000/300 قدیانی -منوچهرراد هیدرودینامیک و آیرودینامیک مادون صوت 132087  791

 طراحی هواپیما 127663  792
هاشم صدرایی، 

 حسین امام
000/205 

 000/160 امید انقالب -امیدی 1هواپیما های  سامانه 132085  793

 2هواپیما های  سامانه 132086  794
 ،جواد امیدی
 امیدانقالب

000/160 

 کنترل خودکارموشک و هواپیما 132084  795
 -علی الهیان

 اسماعیلزاده
000/200 

 000/320 شهبازی -ملک زاده االستیکهای  پایداری دینامیکی سیستم 132083  796

 پرو االستیکهای  مکانیک سازه 132082  797
 -ملک زاده فرد

 شهبازی، میغال
000/320 

 راهبردی و ماهواره برهای  طراحی موشک 132081  798
شاه میرزایی 

 دیباگران -جشوقانی
000/265 
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 پرنده خود مختارهای  روبات 132080  799
 کرمی -پورچناری

 شهبازی
000/290 

811  132079 
 مهندسی شکل دهی خزش و شات پینگ

 پوسته هنای بال و بدنه هواپیما
 000/390 شهبازی -ملک زاده

 000/250 فدک -رادمنش اویونیک هواپیما 132078  811

 000/140 فرهمند -کالنتریان  موشک هاهای  آنالیز و طراحی سازه 132077  812

 000/140 فرهمند -کالنتریان  تاکتیکیهای  طراحی موشک 132061  813

 آشنایی با پرواز  اندرسن 132060  814
 -کریم مظاهری

 شریف
000/370 

 فضاییهای  رل سامانههدایت و کنت 121439  815
 نوری -گودرزی پور

 خواجه نصیر
000/285 

 مبانی مهندسی آزمایشهای پروازی 135053  816
پور، نامی،  حسین

 شریف
000/300 

 مرجع آزمایشات خستگی هواپیما 135056  817
باریکانی، کرمی، 

 شهبازی
000/180 

 مبانی پرواز و آیرودینامیک بزبان ساده اسمیت 128175  818
، حقیری، ربیعی

 حسین امام
000/200 

 000/750 انتشارات سایان دایرۀ المعارف مصور هواپیما 135057  819

 000/195 ابونجفی، ناقوس شروعی با هواپیماهای الکتریکی 132531  811

 000/250 فدک -علیپور هندبوک خلبانی 132059  811

 000/350 فرهمند -علی کمالی فرهنگ هوا نوردی 112001  812

 1جلد  طراحی هواپیما 139581  813
زاده فردـ  ملک

 شهبازی
000/600 

 2طراحی هواپیما جلد  139582  814
زاده فردـ  ملک

 شهبازی
000/600 

 000/180 مالئک ـ شریف راسکام 1دینامیک پرواز اجسام صلب ج 139503  815

 000/500 مظاهری ـ شریف مکانیک و ترمودینامیک پیشرانش هیل 133530  816

 000/89 صمدی ـ نصیربصیر موتور جت 122751  817

 دینامیک سازه های هوشمند رانجان 134541  818
زاده فردـ  ملک

 شهبازی
000/400 

 000/160 مهدوی ـ شهبازی مدیریت نگهداری هواپیما 139509  819

 000/250 آبادی ـ آزاده فرخ های هوایی طراحی سازه 139588  821
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 000/450 صدرایی ـ امام حسین مکانیک پرواز 118072  821

 ر موشک و هواپیماکنترل خودکا 132084  822
زاده ـ  اسماعیل

 امیرکبیر
000/390 

823  139550 
مهندسی ساخت و تحلیل مواد مرکب پیشرفته هوا 

 فضایی
 000/340 زاده ـ شهبازی ملک

 پرواز هواپیما 139584  824
فردـ فردوسی  پسندیده

 مشهد
000/230 

 000/295 مقصودی ـ نصیربصیر 1آموزش خلبانی ـ مبانی پرواز جلد  136827  825

 000/295 مقصودی ـ نصیربصیر 2آموزش خلبانی ـ مبانی پرواز جلد 136827  826

 000/550 رادمنش ـ نیاز سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی هواپیما 139151  827

 000/480 رادمنش ـ فدک سیستمهای الکتریک هواپیما 139585  828

 000/250 آبادی ـ سمنان فرخ های هوایی تحلیل سازه 129275  829

 000/230 اویسی ـ امیرکبیر زیست آلودگی صوتی هواپیما در محیط 139586  831

 000/700 محمدحسین ـ نیاز راهنمای دانش هوانوردی خلبان 139145  831

 000/300 گروه مولفین نصیر هوافضا 1کتاب جامع ازمن ارشد 131707  832

833  111409 
 مهندسی هوافضا 1راهیان ارشد 

 دینامیک(  –ارتعاشات  –)آیرودینامیک 
 000/400 زادهآ

 000/400 آزاده طراحی هواپیما 2راهیان ارشد  113895  834

835  115755 
 مهندسی هوا فضا 3راهیان ارشد 

 )تحلیل و طراحی سازمان هوایی(
 000/250 آزاده

 000/240 آزاده مهندسی هوا فضا )مکانیک پرواز( 4راهیان ارشد  113024  836

 000/140 شریف-رهنیطیبی  تئوری وتحلیل مسائل آیرودینامیک 12451  837

 آیرو االستیسته ی کاربردی 126312  838
-حسین زاده-قدیری

 خضرپور
000/150 

 000/310 مرکزنشر-محمد تبرا آیرودینامیک 119418  839

 ارشد ترمودینامیک 114772  841
پوران -پورسمیع

 پژوهش
000/280 

 000/320 مدرسان شریف ارشد ترمودینامیک 114875  841

 000/520 بابایی، جهش مرجع ترمودینامیک 127242  842

 000/580 مدرسان شریف انتقال حرارت 120518  843
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 000/480 راهیان ارشد 1انتقال حرارت  124745  844

 000/680 بابایی، جهش مرجع کامل انتقال حرارت 11482  845

 000/340 نائی/ پوران پژوهش ارشد مقاومت مصالح 113936  846

 000/400 آزاده -نادر فنایی ارشد مقاومت مصالح 11870  847

 000/350 پنام زرفام ارشد مقاومت مصالح 118617  848

 000/140 پور/ پوران سمیع ارشد مکانیک سیاالت 113759  849

 000/400 بهزاد خداکرمی 1راهیان ارشد مکانیک سیاالت  112084  851

 000/420 بهزاد خداکرمی 2راهیان ارشد مکانیک سیاالت  112604  851

 000/390 امیرافشاری ساسان ارشد مکانیک سیاالت 126344  852

 000/260 نصیر-کیوان صادقی ارشد مکانیک سیاالت مهندسی 121431  853

 000/230 راستگو/ پوران ارشد دینامیک ماشین 118031  854

 000/200 آزاده راهیان دینامیک ماشین 120917  855

 ارشد دینامیک ماشین 123601  856
 -جهانبخش حامدی

 نصیر
000/300 

 000/200 صالحی پور-حسینی یک ماشینراهیان ارشد دینام 120917  857

 000/350 بهزاد خداکرمی 1راهیان ارشد ترمودینامیک جلد  113477  858

 000/250 بهزاد خداکرمی 2راهیان ارشد ترمودینامیک جلد  116181  859

 000/80 محمدپناه/ باقری ارشد ارتعاشات مکانیکی نصیر 119968  861

 000/160 شریفی 5 راهیان ارشد زبان تخصصی مکانیک جلد 311332  861

 000/160 خداکرمی 8راهیان ارشد مکانیک سیاالت جلد  114914  862

 000/380 آزاده راهیان طراحی اجزاء 120210  863

 000/460 مدرسان طراحی اجزا ماشین 114885  864

 000/430 پوران طراحی اجزا ماشین 124872  865

 000/250 آزاده راهیان ارشد دینامیک 111762  866

 000/230 پوران -جباری امیکارشد دین 11892  867

 000/250 مدرسان شریف ارشد دینامیک 11822  868

 000/280 نیکخواه، بهرامی، نصیر ارشد دینامیک 123984  869

 000/230 جباری -پوران ارشد ارتعاشات مکانیکی 110399  871
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 ارشد تئوری ارتعاشات 12569  871
-بهرامی -نیکخواه

 نصیر
000/240 

 000/520 مدرسان ارتعاشات 128873  872

 000/150 آزاده 1و  2راهیان مکانیک ریاضی   114795  873

 000/55 آزاده راهیان مکانیک ریاضی مهندسی 120321  874

 000/160 آزاده-ناصح  راهیان مکانیک معادالت 114906  875

 000/330 آزاده 1راهیان ارشد ساخت وتولید 10102  876

 000/400 آزاده 2راهیان ارشد ساخت وتولید 10055  877
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 000/470 شکوه فر اصول علم مواد کلیستر 111865  1

 000/148 امیرکبیر -ناصریان انتخاب و کاربرد مواد مهندسی کلیستر 111167  2

 000/350 اصفهان-نژاد طرقی کلیستر 3مبانی علم و مهندسی مواد ویراست  125540  3

4  137397 
 8ی و علم مواد ویراست ای بر مهندس مقدمه

 کلیستر
 000/430 دائی، آییژخیوسفی، 

 6علم و مهندسی مواد ویراست  114516  5
حیدری  –اسکلند 
 شریف –صامعی 

000/400 

 6ویراست  1علم و مهندسی مواد  132117  6
 –نژاد  طوقی –اسکلند 

 اصفهان
000/350 

 000/280 تویسرکانی اصول علم مواد 11913  7

 000/210 خواجه نصیر-شکوه فر 1مهندسی مواد پیشرفته علم و 127700  8

 )مواد هوشمند( 2علم و مهندسی مواد پیشرفته  135384  9
 –شاهوندی  –فر  شکوه
 نصیر// پرور خواجه سبزه

000/320 

 000/210 مرکزنشر-اشرفی اصول مهندسی و علم مواد ون ولک 116004  11

 000/250 راحط-بینش تئوری و عملی علم مواد کلیستر 114984  11

 000/100 دکتر صدوق ای بر علم مواد مقدمه 112151  12

 000/250 ـ امیرکبیر شناس  حق الکتروشیمی در مهندسی و علم مواد 136063  13

 000/300 شریف –اکرامی  ( 1خواص مکانیکی مواد ) 123963  14

 000/120 شریف –اکرامی  (2خواص مکانیکی مواد ) 125202  15

 000/150 فر گلستانیان ایی و آنالیز موادروشهای شناس 113725  16

 000/420 غیاثوند -ا... عالی حجت شناسایی انتخاب و کاربرد مواد 111869  17

 000/150 فدک-مهریزی-نوغانی روش های نوین شناخت و آنالیز مواد 125593  18

 یابی مواد های شناسایی و مشخصه روش 132116  19
 –فدرلو  –چی  سیم

 کیان
000/130 

 000/180 امیرکبیر -آقازاده 1رفتار مکانیکی مواد  121762  21

 000/160 امیرکبیر -آقازاده 2رفتار مکانیکی مواد  121761  21

 000/170 جهاد امیرکبیر تشریح مسائل رفتار مکانیکی مواد 130731  22

 000/220 فردوسی –سجادی  رفتار مکانیکی مواد 124037  23

24  139598 
ندسی مواد و اصول و مبانی ترمودینامیک و مه

 متالورژی
 000/260 رسولی ـ علوم پویا
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 000/135 علی سعیدی گاسکل 1ای بر ترمودینامیک مواد ج  مقدمه 11924  25

 000/220 علی سعیدی گاسکل 2ای بر ترمودینامیک مواد ج  مقدمه 12161  26

 000/170 سپاهان 1متمم ترمودینامیک مواد گاسکل  12027  27

 1ترمودینامیک مواد  ای بر تشریح مقدمه 125671  28
صفرپور  –گاسکل 

 آشینا
000/250 

29  131943 
ای بر ترمودینامیک مواد  تشریح کامل مسائل مقدمه

 3( ویراست 2)
 000/220 زاده ـ آشینا تقی

 000/225 پویاکتاب گاسکل 2حل ترمودینامیک مواد  120466  31

 مکانیک مواد مرکب 111010  31
 -بهروز فرشی
 امیرکبیر

500/58 

 000/180 عابد -امید باوی مکانیک مواد مرکب 12168  32

 های مرکب مکانیک سازه 116772  33
امام  -محسن شکیب
 حسین

000/510 

 000/500 ای ـ نوپردازان قمشه اصول مکانیک مواد مرکب گیبسون 139599  34

 علم و مهندسی مواد مرکب  ماتیو 110776  35
فر ـ فردوسی  شکوه

 مشهد
000/39 

 آزمایشگاهی مواد مرکب پیشرفتهسازی  مشخصه 139600  36
طاهری بهروز ـ علم و 

 صنعت
000/250 

 000/155 امیرکبیر-صدیقی سازه های مرکب 118997  37

 000/100 خواجه نصیر -آقایی آزمون و ارزیابی غیر مخرب مواد 10364  38

39  132115 
های غیرمخرب برای  معرفی مبانی و اصول تست

 مواد صنعتی و مهندسی
فرجی -ریاحی
 وصنعت علم

000/125 

 ها آزمایش غیرمخرب جوش 135320  41
شمعانیان، یوسفیه 

 جهاداصفهان
000/220 

 (PAUT,MT,RT,VT)تست غیرمخرب به روش  132114  41
 -مقیمی  -میرکی

 ناقوس
000/125 

 2های غیرمخرب ویرایش  بررسی 136963  42
تویسرکانی ـ جهاد 

 اصفهان
000/155 

 (1شناخت مواد ) 12291  43
 -تابراهیم وحد
 چرتکه

000/48 

 000/55 چرتکه -ابراهیم وحدت (2شناخت مواد ) 121016  44

 (3شناخت مواد ) 121017  45
 -ابراهیم وحدت

 چرتکه
000/29 
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 ای بر مواد پیشرفته مقدمه 120183  46
زبرجدـ فردوسی 

 مشهد
000/120 

 000/300 گلعذار فوالد و چدن اصول و کاربرد عملیات حرارتی 116105  47

 000/200 طراح –بشارت  ت حرارتی کاربردیعملیا 10060  48

 000/530 شهره شهیدی متالورژی مکانیکی دیتر 13129  49

 000/400 آییژ –خضرایی  متالورژی مکانیکی دیتر 132091  51

 000/120 تایماز –پور  منتظری مسائل خواص مکانیکی مواد 132118  51

 000/320 مرکزنشر-عرفانیان متالوژی فیزیکی اونر 118273  52

 مبانی متالوژی فیزیکی وعلم مواد 122143  53
 رئوف-هنربخش

 امیرکبیر
000/250 

 000/105 عباسچیان -ردهیل 1اصول متالورژی فیزیکی  115299  54

 000/105 عباسچیان -ردهیل 2اصول متالورژی فیزیکی  110921  55

 000/880 افضلی، شریف اصول متالورژی فیزیکی ریدهیل 11061  56

 000/320 دانشیار متالورژی و مواد فرهنگ دوسویه 10759  57

 000/70 موتابی فرهنگ جامع متالورژی و فرایند تولید 114709  58

 1ای بر زیست مواد  مقدمه 128822  59
نیا، پورسمر،  رفیعی

 امیرکبیر
000/240 

 2ای بر زیست مواد  مقدمه 134275  61
نیا، پورسمر،  رفیعی

 امیرکبیر
000/265 

 مواد خود ترمیم 133422  61
وس، امیرجان عبد

 سمنان
000/180 

 1آشنایی با مواد مغناطیسی  132121  62
کالیتی، خدایی 

 مرکزنشر
000/195 

 000/300 فر ـ آیالر سهیلی فرامواد الکترومغناطیسی 133521  63

 000/150 پاشایی، جهاداصفهان اصول ساخت مواد کامپوزیتی 135312  64

 000/500 توحیدی، تهران 2 و 1ترمودینامیک مهندسی متالورژی و مواد  132779  65

 سینتیک فرایندهای متالورژیکی 123021  66
فتحی حبشی 

 نشرکتاب
000/120 

 000/340 صدرنژاد امیرکبیر فرآیندهای سینتیکی در مهندسی مواد و متالورژیکی 112803  67

 000/220 احمدمنشی ـ ارکان انجماد فلزات 11878  68
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 000/290 برهانی ـ سمنان فرآیندهای انجماد 132490  69

 مبانی انجماد کورتز 139601  71
شاهوردی ـ تربیت 

 مدرس
000/84 

 000/180 نصوحیان ـ ارکان فرآوری انجماد )انجماد پیشرفته( 126175  71

 سوالین ترمودینامیک جامدات 139602  72
فرازیی ـ جهاد 

 اصفهان
000/150 

 ترمودینامیک جامدات 121118  73
علمداری ـ جهاد 

 امیرکبیر
000/260 

 000/250 پناهی ـ فدک حق کاربرد روش بدون شبکه در مکانیک جامدات 139603  74

 000/70 اکرامی ـ شریف هال ها ابجایینمتالورژی مکانیکی )آشنایی با  113784  75

 000/280 آزادی ـ سمنان های نازک تکنیکهای نوین ایجاد پوشش 131691  76

77  133239 
های فلزی نوین مبتنی بر روشهای حالت جامد  موف

 و متالورژی پودر
 000/110 نصیر خرسند ـ خواجه

 000/150 قربانیان آلومینیوم و آلیاژهای آن 116201  78

 000/140 فدک –بینشی  فوالدسازی 123861  79

 000/180 کرم ـ فدک اله فوالدهای زنگ نزن دوپلکس 139604  81

 000/320 مرعشی ـ آزاده (1متالورژی کاربردی فوالدها ) 13116  81

 000/140 مرعشی ـ آزاده (1الورژی کاربردی فوالدها )مت 11015  82

83  137072 
شناسایی و انتخاب فوالد و چدن )راهنمای 

 کاربردی کلید فوالد(
 000/160 خامئی ـ امیرکبیر

 000/85 آبادی رضا مسن آهنگری 117089  84

 000/200 طهماسبی، آزاده آلومینیوم 10797  85

 000/135 میرکبیربابائی ـ جهاد ا سوپر آلیاژها 133771  86

 000/140 برهانی ـ سمنان فرآیند نیمه جامد آلیاژها 133999  87

 000/120 تعویزی ـ شریف فلزات استراتژیک 139605  88

 1گری پیشرفته جلد  ریخته 10691  89
سیدعلی  –کمبل 

 بوترابی
000/125 

 000/53 سیدعلی بوترابی -کمبل 2گری پیشرفته جلد  ریخته 10807  91

 000/120 آزاده-حجازی گری فلزات غیرآهنی ریخته 10750  91

 000/100 رجایی-کرمی-عابدی اصول تکنولوژی ریخته گری 110404  92
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 گری فرآیندهای پیشرفته ریخته 125215  93
 –هاشمی  –عمادی 

 صنعتی اصفهان
000/113 

 000/75 رجایی-مرعشی-عابدی اصول ریخته گری فلزات 120728  94

 000/200 اردستانی، جهاد حلوائی، گری لیاژهای ریختهگری و آ تکنولوژی ریخته 135315  95

 گری روشهای پیشرفته ریخته 129863  96
حلوائی، پیماندار، 

 مرکزنشر
000/270 

 000/160 رجایی -وحید-عابدی ریخته گری آلیاژ های آهنی 110534  97

 000/170 حجازی گری انجماد و اصول ریخته 114899  98

 000/200 آزاده-زیحجا گری اطلس عیوب ریخته 114173  99

 000/190 مهدی ظهور دهی فلزات شکل 113628  111

 000/162 تویسرکانی دهی فلزات شکل 114503  111

 000/200 میرکی ـ ناقوس دهی فلزات شکل 139606  112

 000/180 شریف-افضلی شکل دادن فلزات کدل 10137  113

 000/300 شریف-نظری –پور عاصم دهی فلزات ها و مکانیک شکل روش 128924  114

 000/170 کامیاب ـ دایره دانش دهی ورقها مکانیک شکل 137720  115

 های فلزی پذیری ورق شکل 128926  116
 –طاهر  –ایرانی 

 شریف
000/100 

 000/85 شریف -قربانی (1پوشش دادن فلزات ) 10262  117

 000/35 شریف -قربانی (2پوشش دادن فلزات ) 118317  118

 000/120 تابنشر ک -سیدین حل شکل دادن فلزات 128717  119

 های فلزی دهی ورق مکانیک شکل 134725  111
پور، ملکیان،  حسین

 شهیدرجایی
000/250 

 000/170 فردوسی –زبرجد  دهی فلزات شکل 19455  111

 شکل پذیری فلزات 127904  112
 مهرداد آقایی
 خواجه نصیر

000/185 

 000/120 طراح-ولی نژاد شکل دادن اصول مهندسی قالب فلزی 11899  113

 000/180 سمنان-عمادالدین شکل پذیری و کارپذیری فلزات 123397  114

 000/145 چرتکه-فرجی مکانیک شکل دهی ورق های فلزی 125302  115

 000/370 ساعتچی مهندسی خوردگی فونتانا 10657  116

 000/260 فدک –نظرنیا  کاتدی-حفاظت  135318  117
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 000/180 فردوس –موید  ترمودینامیک و سینتیک علم خوردگی 135319  118

 الکتروشیمی خوردگی پیرون 121728  119
 –ریاحی  –گلعذار 

 صنعتی اصفهان
000/120 

 000/150 ارکان –گلعذار  های بازرسی و نظارت بر خوردگی روش 115966  121

 مبانی خورگی فلزات و آلیاژها 133368  121
شعبانی ـ 

 جهادامیرکبیر
000/195 

 000/135 ارکان –گلعذار  خوردگی میکروبی 132113  122

 000/120 طراح/ عامل خوردگی انتخاب مواد و جوشکاری 115045  123

124  11380 
ساختار، خواص و کاربرد آلیاژهای مهندسی ویلیام 

 اسمیت
 000/400 شریف–ریحانی –اکرامی

 000/180 شریف –تهرانی  متالورژی فلزات غیرآهنی 123964  125

126  132119 
های تولید و ساخت یکپارچه به  اتوماسیون، سامانه

 1انه کمک رای
 –صفوی

 اصفهان صنعتی
000/110 

127  132120 
های تولید و ساخت یکپارچه به  اتوماسیون، سامانه

 2کمک رایانه 
صنعتی  –صفوی 

 اصفهان
000/110 

 000/750 ارکان –ساعتچی  کلید فوالد 10781  128

 000/360 آییژ –خضرایی  –پورتر  های فازی در فلزات و آلیاژها استحاله 127890  129

 000/250 پورتد، افضلی، مرکزنشر ستحالۀ فازها در فلزات و آلیاژهاا 114507  131

 000/89 چرتکه-الله-کارگر آبکاری در مقیاس نانو/اول 121163  131

 000/140 چرتکه-الله-کارگر آبکاری در مقیاس نانو/دوم 115160  132

 000/120 جعفر آقاجانی آبکاری نیکل 115475  133

 000/110 طراح مهندسی آبکاری فلزات 10710  134

 000/120 فرهمند ،نصیری، مجدنیا آبکاری فلزات لیتل 111882  135

 آبکاری تزئینی فلزات گرانبها 120849  136
-شفیعی مهریار

 علمیران
000/200 

 000/50 کامکار پوشش الکترودی 117270  137

 متالورژی پودر 129117  138
جرمن، ناهیدیان، 

 فردوس مشهد
000/100 

 000/28 اله عالی حجت د، خواصپوششهای الیه نازک، کاربر 11907  139

 های دما باال   باس پوشش 139245  141
شایگانی ـ پژوهشگر 

 صنعت نفت
000/250 
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 000/210 بینش های پوشش دادن تکنیک 113156  141

 000/45 آیالر -علی مرادی های روانکاری سیستم 122754  142

 000/65 یاعلوم پو -ملک زاده فرد اصول طراحی یاتاقان و تئوری روغنکاری 111212  143

 000/210 مدرسان ارشد خواص فیزیکی مواد 113042  144

 000/170 مدرسان ارشد خواص مکانیکی مواد 121148  145

 000/540 مدرسان شیمی فیزیک و ترمودینامیک 112899  146

 000/320 مدرسان مجموعه سواالت مواد 117149  147

 000/210 آزاده استحاله فازها 1راهیان ارشد مواد  110376  148

 000/200 آزاده خواص مکانیکی 2راهیان ارشد مواد  111609  149

 000/120 آزاده )گرایش سرامیک( 3راهیان ارشد مواد  112523  151

 000/110 آزاده )متالوژی صنعتی( 4راهیان ارشد مواد  112524  151

 000/57 آزاده )متالوژی استخراجی( 5راهیان ارشد مواد  113436  152

 000/75 آزاده ن تخصصیزبا 6راهیان ارشد مواد  112525  153

154  122241 
 راهیان ارشد مواد بانک سئواالت
 مجموعه کلیدی مهندسی مواد

 000/150 آزاده

 000/220 جهش –سرشت  پاک شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد 112949  155

 000/300 جهش -نادری خواص فیزیکی مواد 12512  156

 000/180 جهش –لیمویی  خواص مکانیکی مواد 12513  157
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 000/200 قلی زاده ساختمان گسسته 11699  1

 000/200 قلی زاده حل ساختمان گسسته قلی زاده 117608  2

 000/100 پویش اندیشه حل ساختمان گسسته قلی زاده 120189  3

 000/330 جانسون با/ قلزم ساختمان گسسته 10187  4

 000/200 شریف-افشار-بیات ستهساختمان گس 113479  5

 000/150 رایانه وحیدی، علوم های گسسته ساختمان 112239  6

 000/250 ای هو/ سالخورده کامپایلر 10432  7

 000/100 جعفر نژاد قمی کامپایلر    ای هو 11952  8

 000/160 پرات/ سالخورده نویسی زبانهای برنامه 11458  9

 000/89 دتمر/ هاشم مشحون 80× 86ریزپردازنده زبانهای اسمبلی و معماری  115372  11

 000/240 سرافراز-رشیدی طراحی و پیاده سازی برنامه نویسی 127866  11

 000/330 شیخ بهایی-همایونپور ریزپردازنده و زبان اسمبلی 127638  12

 نویسی زبان اسمبلی برنامه 10403  13
 -ایبل/ سالخورده

 دلداری
000/140 

 زبان اسمبلی نویسی به برنامه 11096  14
جعفرنژاد قمی 

 رایانه علوم
000/280 

 000/120 نام مزیدی/ سپید  80× 86زبان اسمبلی  10427  15

 000/330 سیدرضی زبان ماشین و اسمبلی 11027  16

 000/280 سالخورده 7مهندسی نرم افزار پرسمن ویراست  110106  17

 000/190 صفار-افست مهندسی نرم افزار پرسمن 114455  18

 000/420 جعفرنژاد قمی جلد اول پرسمن 7مهندسی نرم افزار ویراست  120291  19

 000/120 جعفرنژاد قمی جلد دوم پرسمن 7مهندسی نرم افزار ویراست  126213  21

 000/350 جعفرنژاد قمی مهندسی نرم افزار  سامرویل 112356  21

 000/440 پارسا افزار مهندسی نرم 10275  22

 لیل سیستم(مهندسی نرم افزار)تح 129044  23
درخشان  -قربانیان
 ادیبان روز -صفوی

000/270 

 افزار مهندسی امنیت نرم 135093  24
آلن، سپیدنام 

 رایانه علوم
000/250 

 000/750 هدایت فرـ دیباگران افزار مبانی مهندسی نرم 111056  25

http://www.simayedanesh.ir/
http://www.simayedanesh.ir/


 کامپیوتر سیمای دانشسیمای دانش                              
 

 
 

 

 93 66966114-5تلفن:           66464779تلفکس:              . 318پالک  -فروردین 12ابتدای خیابان  -خیابان انقالب

w
w

w
.Sim

aye
D

an
e

sh
.ir

 
 

ف
دی

ر
 

 قیمت )ریال( مولف/مترجم نام کتاب کد

 000/100 رایانه قمی ـ علوم افزاری هیوز های نرم مدیریت پروژه 124473  26

 000/150 باالن، صفار بی افزار های نرم ش کاربردی تحلیل نیازمندیرو 125060  27

 000/185 کیان -لینز/ صرافزاده ها و ماشین ای بر نظریه زبان مقدمه 10555  28

 ها و ماشین ای بر نظریه زبان مقدمه 116125  29
-لینز/ صادق زاده

 خراسان
000/150 

 000/130 کیان -صرافزاده ها و ماشین لینز حل نظریه زبان 112577  31

31  131637 
تشریح جامع مسائل نظریه زبان ماشین پیتر لینز 

 5ویراست 
 000/160 آترا-عدایی -صالحی

 2و ماشین ها ویرایش   نظریه زبان 125056  32
 فردین شاپوری

 علوم رایانه
000/350 

33  111120 
و ماشین ها پیتر لینز   مقدمه ای بر نظریه زبان

 4ویراست 
 -شکری -یمقانی

 سیمای دانش -ریجواه
500/49 

 000/150 صفایی ـ نوپردازان مسئله نظریه زبانها و ماشینها 1000 111747  34

 000/215 ضرغام اسدی نظریه زبان و ماشین 113811  35

 000/150 لینز، تنها، نص اتامنظریه زبانها و اتو 118478  36

 000/280 رایانه لینز، قمی، علوم ها و ماشینها نظریه زبان 135094  37

 000/300 آتاما ژوری مفاهیم سیستم عامل سیلبرشاتس 11953  38

 000/475 ناقوس -روحی مفاهیم سیستم عامل سیلبرشاتس 121692  39

 000/280 نیاز  -اصغری مفاهیم سیستم عامل سیلبر شاتس 121931  41

41  120162 
عامل سیلبر های  مفاهیم و اصول طراحی سیستم

 شاتس
 000/450 جعفرنژاد قمی

 مفاهیم ومبانی سیستم عامل 129041  42
-سیلبر شاتس
 سیدرضی

000/380 

 000/400 حسین پدرام سیستم عامل استالینگ قرمز 10648  43

 000/225 پدرام ـ شیخ بهایی سیستمهای عامل آبی استالینگ 119120  44

 حل سیستمهای عامل 131105  45
استالینگز، فرامرزی 

 کوشا
000/125 

 000/125 ادیبان -یری اقدمنص آزمایشگاه سیستم عامل 132074  46

 طراحی و پیاده سازی سیستم عامل تنبام 112101  47
ابوالفضل طرقی 

 حقیقیت
000/250 

48  132073 
مهندسی سیستم عالم ویندوز و برنامه نویسی 

 سیستمی
 -محمد گلشاهی

 دیباگران
000/375 
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 000/250 ای تننبام/ گرمه های کامپیوتری سیستم 116282  49

 000/105 شیخ ـ خواجه نصیر آل ای ایانهعاملهای ر 115078  51

 000/290 پور، نص زارع باوم سیستمهای توزیعی   تن 113550  51

 000/290 رایانه قمی، علوم باوم سیستمهای توزیع شده   تن 110613  52

 000/250 رسانه حقیقت، پارس باوم سیستمهای توزیع شده    تن 112101  53

 000/185 قلزمریچی/  cنویسی   زبان برنامه 10006  54

 000/420 دیتل/ قلزم 1برنامه بنویسیم جلد  cچگونه با  120665  55

 000/260 قلزم -دیتل 2برنامه بنویسیم جلد  Cچگونه با  121813  56

 000/290 نص -زارع پور 8دیتل  ویراست  Cچطور برنامه بنویسیم  132072  57

 000/180 پاشایی -دیتل برنامه بنویسیم Cچگونه با  11982  58

 000/230 علیرضا رحیمی به همراه فلوچارت Cحل تمرین  12269  59

 000/350 جعفرنژاد قمی Cبرنامه نویسی به زبان  11258  61

 000/400 کیان -افست -دیتل برنامه بنویسید Cچگونه با  112547  61

 000/250 اصفهان –داورپناه  Cمبانی کامپیوتر و برنامه نویسی  125346  62

 Cبه زبان  نویسی برنامه 116043  63
آبادی  علی
 پایه علوم گسترش

000/280 

 000/120 ابریشمی، جهاد کاربردی مرجع علمی Cنویسی به زبان  برنامه 124817  64

 000/420 راد ـ دیباگران یوسفی Cنویسی به زبان  مبانی کامپیوتر و برنامه 134266  65

 000/150 شیبانی، ساکو Cنویسی  برنامه 135095  66

 000/260 نجفی، دیباگران ویژه میکروکنترلرها Cنویسی به زبان  برنامه 134260  67

 000/550 دیتل/قلزم 1برنامه بنویسیم   ++Cچگونه با 112320  68

 000/380 دیتل/قلزم 2برنامه بنویسیم   ++Cچگونه با 114234  69

 000/280 هربرت شیلد/جباریه ++Cبرنامه نویسی  111240  71

 م فلوچارت با الگوریت ++Cتمرینهای  115057  71
غالمرضا رحیمی 

 )افشین(
000/215 

 000/180 لی فور/قلزم ++Cبرنامه نویسی شی گرا 10004  72

 000/400 ناقوس-انصاری برنامه بنویسیم دیتل  ++Cچگونه با 116306  73

 000/350 جعفرنژاد قمی ++Cبرنامه نویسی  111308  74
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 000/340 صاحب الزمانی دیتل ++Cبرنامه نویسی  12151  75

 000/350 آیالر-پاشایی برنامه بنویسیم دیتل ++Cچگونه با  129043  76

77  125068 C++ 000/145 نشرکتاب-وحیدی بدون اشک 

 ++Cبرنامه نویسی شی گرا بزبان  110180  78
خواجه  -فرشاد ترابی

 نصیر
000/125 

79  122879 
 ++Cبرنامه نویسی شی گرا بزبان 

 )مسائل حل شده و مثال کاربردی(

خواجه  -فرشاد ترابی
 نصیر

000/170 

 000/340 دیل، معینی، تهران ++Cنویسی و حل مسأله با  برنامه 11020  81

 000/220 دانش فرمنش، حریم ++Cنویسی به زبان  آموزش ساده و کاربردی برنامه 135097  81

 000/270 آوا -میانجی پیشرفته –مقدماتی  ++Cنویسی  برنامه 125659  82

 حل کامل آنهابا  ++Cبرنامه  600 139607  83
آوری  نژاد ـ فن عباس

 نوین
000/400 

 000/700 پاشایی، آیالر برنامه بنویسیم ++Cو  Cچگونه با  135098  84

 000/140 شیبانی، ساکو ++Cنویسی  برنامه 135099  85

 000/125 دانش مهدوی، نبض ++Cنویسی  آموزش کاربردی برنامه 135100  86

 000/570 کوشا 9دیتل ویرایش  ++Cافست  134762  87

 000/225 آیالر -درویش Archi CAD13طراحی سه بعدی نقشه ساختمانی 115709  88

 word 2016آموزش گام به گام  132069  89
 -سپیده ذاکری
 دیباگران

000/150 

 word 2016آموزش گام به گام نرم افزار  132070  91
شفیعی  -روح االمینی

 ناقوس -بافتی 
000/110 

 000/400 دهکردی ـ کیان word2016خودآموز تصویری  115222  91

 000/95 شعبابی ـ نبض دانش word2016آموزش کاربردی  139608  92

 000/100 نگر آتی ،سادات لواسانی word 2016آموزش گام به گام  132071  93

 000/495 قنبر، کیان Excel 2016مرجع کامل  135112  94

 000/250 کیان –قنبر  Excelها و توابع  فرمول 132126  95

 000/350 کیان –کرمی  Excel 2016خودآموز تصویری  115220  96

 000/200/1 یعسوبی ـ پندارپارس Excel 2016مرجع کامل  135427  97

 000/145 عبدی ـ نبض دانش  Excel 2016آموزش تصویری  139609  98

 000/275 عبدی ـ نبض دانش در حسابداری Excel2016آموزش تصویری کاربرد  139610  99

http://www.simayedanesh.ir/
http://www.simayedanesh.ir/


 سیمای دانش  کامپیوتر                 
 

 

 

 

 96 66966114-5تلفن:           66464779تلفکس:          .  318پالک  -فروردین 12ابتدای خیابان  -خیابان انقالب

w
w

w
.Sim

aye
D

an
e

sh
.ir

 

ف
دی

ر
 

 قیمت )ریال( مولف/مترجم نام کتاب کد

 000/300 احمدی پرتوـ دیباگران 2016موزش گام به گام اکسل آ 139611  111

 000/129 لواسانی ـ آیالر Excel 2016آموزش گام به گام  136822  111

 000/440 ذاکری ـ دیباگران 2019آموزش گام به گام اکسل  139612  112

 000/195 یعسوبی ـ پندارپارس  Excel2016مرجع کامل توابع و فرمولهای  133015  113

 000/98 زاده ـ ناقوس بهبهانی در حسابداری Excel 2016کاربرد  121087  114

 در حسابداری و مدیریت Excelکاربرد  115937  115
معدنچی زاج ـ 

 دیباگران
000/620 

 ریزی و کنترل پروژه کاربرد اکسل در برنامه 139613  116
شریعتی ارانی ـ 

 دیباگران
000/220 

 000/650 صادقی ـ چالش گذاری در اکسل مدلسازی مالی و سرمایه 139614  117

 000/690 یعسوبی، پندارپارس ACCESS2016مرجع کامل  133599  118

 000/350 مرسلی، کیان ACCESS2016خودآموز تصویری  135114  119

 2016آموزش گام به گام اکسل  12570  111
افتخاری دوست ـ 

 دیباگران
000/170 

 000/80 لواسانی ـ آیالر 2016گام اکسس  آموزش گام به 112609  111

 000/350 حسینی، کیان PowerPoint 2016خودآموز تصویری  135115  112

 000/100 لواسانی ـ آیالر 2016آموزش گام به گام پاورپوینت  118529  113

114  129432 Microsoft office 2016 000/360 نگر لواسانی، آتی 

 000/290 ادیبان – بیگ حسین نویسی تحت وب برنامه 135127  115

 000/350 نژاد ـ کیان خاتمی office 2016خودآموز تصویری  116560  116

 000/485 آبادی، کیان شیخی مرجع کامل طراحی صفحات وب 129055  117

 ,PHPمرجع کامل طراحی وب سایت با جاوا،  128649  118

Mysql 
 000/850 آبادی ـ کیان شیخی

 000/190 ـ دیباگران راهندی طراحی صفحات وب پیشرفته 139615  119

 000/130 نصیر نژاد، خواجه قدسی مبانی وب معنایی 121827  121

 000/375 صالحان ـ ناقوس وب معنایی 132129  121

 000/230 قلم رضایی، مهرگان HTML& css3.0آموزش گام به گام  115228  122

 000/220 عبدالعلی، ناقوس در قالب پروژه HTML&css3آموزش  119915  123

 000/325 فاتحی، کیان HTMLو  CS6جع کاربردی مر 133095  124

 000/240 طالبی ـ دیباگران )از پایه تا پیشرفته( CSS3و  HTML5آموزش  126483  125
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 000/480 بهروزراد، پندارپارس ASP.NET MVC5.2مرجع  135117  126

 000/300 قمی –جعفرنژاد  ASP.NETآموزش گام به گام  135125  127

 000/400 جعفرنژاد قمی PHPآموزش گام به گام  116568  128

 000/495 مرسلی ـ کیان با مثالهای متنوع و کاربردی PHPآموزش جامع  139616  129

 000/340 نگر آتی -علیپور word pressهای کاربردی وب با  ساخت برنامه 135128  131

 000/90 مخبری ـ دیباگران های مدیریت یادگیری در وردپرس ایجاد سیستم 136142  131

 000/350 قنبری ـ دیباگران وزش کاربردی وردپرسآم 114631  132

 000/560 پندارپارس –یزدانی  windows server2016مرجع آموزش  135130  133

 000/395 کیان –اشرفی  الفبای کامپیوتر 13096  134

 000/350 کیان –اشرفی  windows 10آموزش تصویری  129962  135

 000/150 اگرانمجرد ـ دیب windows 10آموزش گام به گام  134278  136

137  129962 Windows 10 000/150 محمودی ـ کیان 

 000/170 سها –شعبانی  فرد کامپیوتر آموزش منحصربه 135132  138

 آموزش گام به گام و تصویری کامپیوتر 139633  139
نصرآبادی ـ نبض 

 دانش
000/98 

 اپراتوری و تعمیرات پرینترها 133637  141
معصومی، مقیمی، 

 دیباگران
000/220 

 000/168 حق جو 1کاربردی  -بانک اطالعات علمی 10478  141

 000/230 حق جو 2کاربردی  -بانک اطالعات علمی 114817  142

 000/350 روحانی رانکوهی 1ها  مفاهیم بنیادی پایگاه داده 114109  143

 000/250 روحانی رانکوهی 2مفاهیم بنیادی پایگاه داده 12105  144

  مفاهیم پایگاه داده پیشرفته 132068  145
 لطفی -سیلبرشاتس

 ناقوس
000/290 

 000/300 نیازدانش –احمدی  های عظیم های داده پیشرفته برای داده پایگاه 133545  146

 ها اصول و طراحی پایگاه داده 111586  147
جهاد  –ساهاکیان 

 اصفهان
000/120 

 000/700 آها –مالباقر  پایگاه داده 135101  148

 000/200 ـ سیما پورابراهیم هفت در هفت آموزش 138234  149

 1مفاهیم سیستم پایگاه داده جلد  13035  151
 -سیلبرشاتس

 جعفرنژادقمی
000/220 
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 2مفاهیم سیستم پایگاه داده جلد  132058  151
 -سیلبرشاتس

 جعفرنژادقمی
000/250 

 000/140 روحانی رانکوهی شیوه ارائه مطلب 113442  152

 000/169 صفابخش ـ امیرکبیر پژوهش و ارائه مهندسی 118654  153

 000/80 امیرکبیر -سعید شیری شیوه ارائه مطالب علمی و فنی 121227  154

 000/143 فاضل زرندی  1فناوری اطالعات برای مدیریت  119452  155

 900/129 فاضل زرندی  2فناوری اطالعات برای مدیریت  123576  156

 000/150 فتحیان مبانی فناوری اطالعات 114738  157

 عاتمبانی فناوری اطال 119357  158
 -علیرضا مقدسی

 آستان
000/180 

 مبانی و مدیریت فناوری اطالعات 114738  159
فتحیان ـ علم و 

 صنعت
000/170 

 000/270 شلمانی ـ ناقوس افزاری های نرم فناوری اطالعات سازمانی و سیستم 132585  161

 000/85 بازآیی ـ شهرآب آوری اطالعات و ارتباطات ابزارهای فن 133077  161

 ریت خدمات فناوری اطالعاتمدی 129046  162
itsm 

 000/200 ادیبان روز-جهانی

 000/380 چرتکه-علیرضارضایی مبانی فناوری اطالعات 117768  163

 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 129884  164
حسن  -ساناز کتابی

 ادیبان روز -جعفریه
000/145 

 مدیریت فناوری اطالعات 129905  165
 اعظم محمدزاده

 ادیبان روز
000/145 

166  132067 
)مفاهیم اولیه  مدیریت جامع فناوری و اطالعات

 (2و1های اطالعات جلد  مدیریت منابع و سامانه
 پوژن ضیایی -کرچار

 تهران
000/400 

 دستنامه مدیریت فناوری اطالعات 131733  167
عالمه  -رودساز

 طباطبایی
000/200 

168  118166 
 مدیریت فناوری اطالعات

 در سازمان()کاربرد فناوری اطالعات 
 -علی باختری
 دیباگران

000/145 

 خدمات ارزش افزوده در فناوری اطالعات 129907  169
 صفوی -احمدی نژاد

 ادیبان روز
000/140 

 000/240 ناقوس –مصطفوی  ای بر فناوری اطالعات مقدمه 115477  171

 مدیریت فناوری اطالعات سبز 135102  171
رضا، رادفر، 

 وفرهنگی علمی
000/180 
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 000/190 نگر آتی –موالناپور  مدیریت استراتژیک فناوری اطالعات 121626  172

 000/700 کیا، آها سعیدی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 126146  173

 000/160 شیبانی، ساکو مبانی کامپیوتر و فناوری اطالعات 135103  174

 000/180 تهران –جعفرنژاد  مدیریت فناوری مدرن 126546  175

 000/180 عابد -عباسی  SPSS 22 داده هاتحلیل  119412  176

 000/340 فروزش-اکبر رضایی SPSS افزار ها به کمک نرم تحلیل داده 120209  177

 000/200 فوژان-مجید کفاشی درپژوهش اجتماعی spssکاربرد نرم افزار 129047  178

179  129040 Spss IBM برای آمار مقدماتی 
-رحیم فوکردی

 نشرکتاب
000/200 

افزار  ناپارامتریک و روش پژوهش با نرمآمار  131726  181
SPSs20 

 000/140 عالمه –حسینی 

 000/195 تیسا –غیاثوند  ها در تحلیل داده SPSSافزار  کاربرد و آمار نرم 112971  181

 000/17 نشرنی –نایبی  SPSSبرنامه کامپیوتری آمار در علوم اجتماعی  132066  182

 000/150 منصور مؤمنی SPSSهای آماری با استفاده از  تحلیل 115547  183

 000/420 دوران -آبادی علی SPSSهای روانشناسی با برنامه  تحلیل داده 119255  184

185  132063 SPSS23 000/298 پویاگران –نصیری  تحلیل آماری 

 000/260 دیباگرن –اسماعیلیان  SPSS22راهنمای جامع  135128  186

187  120030 SPSS   000/165 سرافراز –کاکاوند 

 000/120 افشانی ـ یزد SPSSآموزش کاربردی  123084  188

 000/430 اصفهانی ـ دیباگران SPSSهای کاربردی با  طرح آزمایش 139634  189

 000/295 داتیس ـ کیان SPSS24های آماری با  تحلیل داده 133065  191

 SPSSتحلیل آماری پیشرفته با  139635  191
سبحانی فرد ـ امام 

 صادق
000/330 

192  135130 
تفسیر آزمونهای آماری تک متغیره و  تحلیل و

 SPSSچندمتغیره با 
 000/240 دانشگاه آزاد –اشلقی 

 000/250 تایماز –میرزاده  SPSSافزار  تجزیه و تحلیل آماری با نرم 132064  193

 000/290 پندارپارس –یعسوبی  SPSSها با  آموزش شماتیک آنالیز داده 132065  194

  SPSSافزار  استفاده از نرمتحلیل آمار کاربردی با  135133  195
هوشمند  -پناه حق

 تدبیر
000/300 

 000/150 محمود صالح 90فرترن  112463  196
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 000/275 ناقوس -چاپمن 95/90کتاب آموزشی فرترن  121940  197

 95/90نویسی به زبان فرترن  برنامه 11104  198
 -موسوی ندوش

 امیرکبیر
000/110 

 000/170 سمنان-ائی فررض برنامه نویسی به زبان فرترن 122034  199

 000/150 جهاد –مشعل  95/2003آشنایی با فرترن  112293  211

 000/375 امیری، کرمی، کیان minitaکنترل کیفیت و تحلیل آماری با  134924  211

 000/160 کیان -امیری Minitab 16کنترل کیفیت آماری  113855  212

213  114097 
 طراحی و معماری کامپیوتر پترسون

 5ویراست
 000/240 خراسان-امسپیدن

 000/390 پنرسون، ملکیان، نص معماری و سازمان کامپیوتر طراحی، 117961  214

 000/300 نیازدانش-هوشمند طراحی و معماری کامپیوتر پترسون 129048  215

 000/200 سپید نام معماری کامپیوتر مانو 10435  216

 000/225 رضی معماری کامپیوتر مانو 10544  217

 000/80 فروزش-فتحی امپیوتر مانوحل معماری ک 12463  218

 000/70 سیمرغ-پورکرمی حل معماری کامپیوتر مانو 119012  219

 000/240 سپیدنام طراحی و معماری کامپیوتر 114097  211

 معماری کامپیوتر پیشرفته 132062  211
نیا،  فتحی، سعیدی
 نشرعلوم

000/450 

 000/295 قاسم زاده راهنمای جامع شبکه 110465  212

 000/200 بهرام پاشایی +Networkهنمای مطلق را 121941  213

 000/400 شهرام سبحانی  +Networkماکروسافت  114566  214

215  132240 NETWORK+  000/700 ناقوس –انصاری 

 Network+ 1مرجع کامل  133292  216
 –مقدم  صابری
 رایانه علوم

000/180 

 Network+ 2مرجع کامل  133295  217
 –مقدم  صابری
 رایانه علوم

000/250 

 000/180 نص –هوشیاری  نت ورک + 116250  218

 000/180 دیباگران –نیازخانی  +Networkهای کامپیوتری  اصول و مبانی شبکه 127516  219

 شبکه  های بی ای بر روش مقدمه 11378  221
خواجه  -صباغ یزدی

 نصیر
000/80 
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 000/150 آیالر -جباریه های محلی کامپیوتری و کارگاه شبکه 111281  221

222  135125 
های  برای شبکه OPNETراهنمای کاربردی 
 سازی کامپیوتر شبیه

 000/400 رمضانی –کبیری 

 000/145 پندارپارس –مقدادی  OPNETافزار  آزمایشهای شبکه با نرم 133248  223

 000/80 قدیس -پورمینا OPNETسازی شبکه  آموزش جامع شبیه 121942  224

225  125879 
آموزش تخصصی شبیه سازی شبکه های 

 opnetیوتریکامپ
 000/210 کیان-کرباسی-آقائی

 000/120 آیالر -بهرام پاشایی یم سیسکوس  های بی شبکه 121939  226

 000/175 امیرکبیر –معتمدی  WSNسیم  های حسگر بی شبکه 128123  227

 سیم های حسگر بی شبکه 124537  228
 –یغمایی مقدم 

 قدس آستان
000/79 

 000/140 کوشا –زاده  تقی سیم های بی طراحی و ساخت شبکه 133067  229

 000/180 نیاز -دهستانی های کامپیوتری و ارتباطی کاملترین مرجع شبکه 121804  231

 های کامپیوتری شبکه 124447  231
حاج  -کراوس

 ها رسولی
000/270 

 000/250 کیان–شیرمحمدی  1کراوس  6های کامپیوتری  شبکه 132242  232

 000/150 کیان–محمدی شیر 2کراوس  6های کامپیوتری  شبکه 132243  233

 کراوس 1شبکه های کامپیوتری  10151  234
 مطهری-ایمانی

 نیاز دانش
000/200 

 000/180 نص-زارعپور-ملکیان 6کراوس ویراست 1شبکه های کامپیوتری  119421  235

236  116689 
تشریح جامع شبکه های کامپیوتری کراوس 

 5ویراست 
 000/90 کوشا-لشگری

237  129052 
کامپیوتری کراوس  تشریح جامع شبکه های

 6ویراست 
 000/40 کوشا-لشگری

 000/230 نص-زارعپور-ملکیان 5تننبام ویراست  1شبکه های کامپیوتری 114819  238

 000/190 نص-زارعپور-ملکیان 5تننبام ویراست  2شبکه های کامپیوتری 121641  239

 000/350 جعفرنژاد قمی 1های کامپیوتری تاننبام  شبکه 112209  241

 000/120 جعفرنژاد قمی 2های کامپیوتری تاننبام  کهشب 121030  241

 000/90 کوشا-لشکری تشریح کامل شبکه های کامپیوتری تننبام 117772  242

 000/250 نص-ملکیان نفوذگری درشبکه وروشهای مقابله 113549  243

 000/170 خواجه نصیر-قاسمی مبانی تحلیلی شیکه های کامپیوتری 125307  244
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 000/280 نیاز-اصغری باطی کارسیاشیکه های ارت 119783  245

 000/240 نیاز-اصغری شبکه های بی سیم 121806  246

 000/195 کوشا-لشکری اصول امنیت شبکه استالینگز 123987  247

 000/360 قمی –استالینگز  مبانی امنیت شبکه 11743  248

 معماری امنیت شبکه 11941  249
 –ملکیان  –کانوری 

 نص
000/250 

 یری در شبکه کامپیوتریامنیت و نفوذپذ 132245  251
بهرمانی  –استرآبادی 

 فدک
000/200 

 000/200 نص –ملکیان  ها امنیت داده 11663  251

 های امنیت شبکه کامپیوتری مهندسی سیاست 135120  252
مدیری، میالنی، 

 مهرگان قلم
000/200 

253  135121 
های کامپیوتری و  مسأله حل شده شبکه 3000

 انتقال داده
 سپیدنام –استالینگز 

 نوپردازان
000/400 

 های کامپیوتری ها و شبکه انتقال داده 10220  254
سپیدنام  –استالینگز 
 رایانه علوم

000/170 

 های کامپیوتری و انتقال داده حل تمرین شبکه 135122  255
 –استالینگز 

 زاده ناقوس مقدس
000/125 

 000/250 آییژ –صفایی  ها انتقال داده 115277  256

 000/280 آیالر –زاده  صادق ل کوچکهای سلو شبکه 135123  257

 000/250 ناقوس –الهی  آوری شبکه فن 10708  258

 000/280 نص –ملکیان  های کامپیوتری ها و شبکه ارزیابی کارآیی سیستم 135109  259

 000/300 رایانه علوم –مؤتمنی  های پتری انواع و کاربردها شبکه 135112  261

 000/430 یباگراند –پورنقی  LTEهای  امنیت شبکه 132246  261

 000/285 آونددانش –جاوید  For Dummiesطراحی شبکه  135115  262

 000/300 ری، شریفانی، نیازاصغ های نهفته ای بر سیستم مقدمه 132244  263

های شبکه با استفاده از  نگاه عمیق بر بسته 133228  264
wireshark 

 000/150 جوکار، پندارپارس

 سازی پیادهاینترنت اشیاء مفاهیم و  135117  265
پور  طالبی، طالب
 دیباگران

000/240 

 000/200 رمن، قدیس اینترنت اشیاء 133591  266

 000/230 نیا، دیباگران ایزدی اینترنت اشیاء و مدل صنعتی آن 135118  267
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 وب اشیاء 135119  268
قیصری  –موالناپور 
 نگر آتی

000/340 

 000/200 نشرعلوم –داوری  CIEHهکرهای قانونمند  124931  269

 000/170 سرکانی، موحد، کیان های اجتماعی راهنمای کاربران شبکه 135104  271

 000/340 اسماعیلی ـ نیاز های اجتماعی تحلیل شبکه 137127  271

 000/150 فخری ـ علوم رایانه های اجتماعی و نسل نوین بازاریابی شبکه 135106  272

 000/250 اسکندری ـ عالمه های بیزی شبکه 133800  273

 000/500 قمی ـ علوم رایانه Node.jsمرجع کامل  139636  274

 000/280 ملکیان ـ نص اصول مهندسی اینترنت 113677  275

 000/100 قمی ـ علوم رایانه اصول مهندسی اینترنت 119420  276

 000/185 یاسینی ـ ناقوس SE02017سازی موتورهای جستجو  یادگیری بهینه 136110  277

 دکترای سئو 139637  278
شریعتمداری ـ 

 یباگراند
000/460 

 ها های اجتماعی آنالیز و ارزش شبکه 135106  279
زاده  فخری، حسین

 رایانه علوم
000/120 

 000/700 نراقی، ناقوس آموزش میکروتیک 129581  281

 000/480 نیا، نشرعلوم گرگین CCIEروتینگ و سوئیچینگ  133258  281

 000/150 انشهریاری، بازیار، کی MTCREآموزش کاربردی میکروتیک  132928  282

 000/190 شهریاری، بازیار، کیان MTCNAآموزش کاربردی میکروتیک  132929  283

 000/300 دهکردی SQL Serverآموزش  119178  284

 000/395 شیر، کیان ضحی SQL Server 2016آموزش کاربردی  114475  285

 000/200 جعفرنژاد قمی  SQL Serverآموزش گام به گام  110535  286

 000/300 برکند، ناقوس SQL 2016نویسی به زبان  امههنر برن 135104  287

 000/220 ایشکاء، سها Corel DRAW X7مرجع  132140  288

 000/395 محمودی ـ کیان CorelDRAW2017خودآموز تصویری  138312  289

 000/510 مسعود شباهنگ کورل دراو 110548  291

 000/275 هرویتز/ قلزم ++Cها در  ساختمان داده 10005  291

 000/160 هرویتز/ علیخانزاده ++Cها در  ساختمان داده 11190  292

 000/120 هرویتز/ علیخانزاده cساختمان داده در  10422  293
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 000/80 لیپ شوتز/ قلزم ها اصول ساختمان داده 110580  294

 000/250 جعفرنژاد قمی ++Cساختمان داده در  112208  295

 000/270 جعفرنژاد قمی Cساختمان داده در  112030  296

 000/100 جعفرنژاد قمی #Cساختمان داده در  120087  297

 000/100 دانش نصراهلل، سیمای ها ساختمان داده 129955  298

 000/450 دیتل/ پاشایی برنامه بنویسیم C# 2012چگونه با ویژوال  118020  299

 000/350 صفار -جعفری c#. NET 2010آموزش گام به گام  121943  311

 000/250 آیالر -جباریه #cس نوی مرجع کامل برنامه 121944  311

 000/190 آیالر -پاشایی c#. NET 2010نویسی موازی با  برنامه 121945  312

 000/850 دیتل، انصاری، ناقوس 2012برنامه بنویسیم   C# Visualچگونه با  114463  313

 1ج #Cگرا  نوسی شی مرجع آموزش برنامه 135106  314
قنبری، جوادی، 

 دیباگران
000/450 

 #Visual Cاهنمای جامع ر 135108  315
شارپ، رضایی  جان

 قلم مهرگان
000/480 

 000/350 جعفرنژاد قمی #Cنوسی به زبان  برنامه 112642  316

 با حل کامل آنها #Cبرنامه  650 139638  317
آوری  نژاد ـ فن عباس

 نوین
000/450 

 #Cنویسی  آموزش گام به گام برنامه 139639  318
آوری  نژاد ـ فن عباس

 نوین
000/570 

 000/220 قربانیان، ادیبان گرا نوسی شی برنامه 129873  319

 000/310 کارلو، جلیلی مونت ای سازی رایانه شبیه 115613  311

 000/350 عابدی، مهرجد افزار لومریکال سازی ادوات نوری با نرم شبیه 132165  311

 000/230 نصیر رحمانی، خواجه Geant4آموزش ابزار مونت کارلوی  129331  312

 سازی و روش مونت کارلو شبیه 131289  313
فتحی و اجارگاه، 

 گیالن
000/170 

 000/450 مهلوجی پیشامد -های گسسته سازی سیستم شبیه 10513  314

 000/690 عظیمی ـ دانشگاه آزاد سازی عامل بنیان معرفی مدلهای شبیه 134227  315

316  139640 
سازی به همراه آموزش  سازی از طریق شبیه بهینه

 سازی شبیهافزار  جامع نرم
 000/185 عظیمی ـ آزاد قزوین

 000/200 آیالر-شریعتی نیاسر GROMASشبیه سازی دینامیک مولکولی با  129054  317
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 000/590 آرا ـ دیباگران رزم Lammpsسازی دینامیک مولکولی با  شبیه 133744  318

319  139641 
افزار  سازی دینامیک مولکولی با نرم شبیه

 متریالزاستودیو
 000/530 گرانموسوی ـ دیبا

 000/325 کارگر ـ ناقوس N-S2افزار  راهنمای جامع نرم 133062  321

 000/155 قریشی ـ نشرعلوم NS-3راهنمای مقدماتی  133062  321

 000/260 خ.نصیر-آقایی سازی کامپیوتری شبیه 119668  322

 000/580 شباهنگ CS5فتوشاپ  10263  323

 000/300 امید باوی ccآموزش تصویری فتوشاپ  115384  324

 Photoshop CS6آموزش  117404  325
 -جمال بوالحسنی

 ناقوس
000/200 

 000/570 تقی بیک ـ آفرنگ photosop ccکالس درس  139643  326

 000/380 پورـ دیباگران عطیف آموزش جامع فتوشاپ سه بعدی 132162  327

 000/200 فراهانی ـ دیباگران آموزش فتوشاپ پیشرفته 139644  328

 000/395 محمودی، کیان Photoshop ccری خودآموز تصوی 134083  329

 000/300 شعبانی، سها Photoshop ccمرجع کامل  114469  331

 000/600 پور، دیباگران هعطی Photoshop ccمرجع کاربردی  118685  331

 Photoshop cc 2017مرجع  132474  332
اسماعیلی هدی، 

 پندارپارس
000/3400 

 000/200 غالمرضا خلیق Photoshop cs6کار گرافیک  راینه 111122  333

 000/225 غنچه، ناقوس ای های چندرسانه اصول سیستم 135109  334

 000/420 فرد، نشرعلوم عباس ای های چندرسانه اصول سیستم 126459  335

 000/230 طهرانی، ناقوس Adobe In Design cs6آموزش جامع  135111  336

 000/425 محمودی ـ کیان Adobe indesignccخودآموز تصویری  139645  337

 000/500 شباهنگ ـ روزنه CS6ایندیزاین  110714  338

 000/270 آوا -قلزم کورمن 1ها  الگوریتم 120767  339

 000/220 آوا -قلزم کورمن 2ها  الگوریتم 121771  341

 000/225 زاده، کوشا شبان ها ای بر الگوریتم حل مقدمه 135084  341

 های تکاملی الگوریتم 121946  342
علم و  -شاه حسینی

 عتصن
000/100 
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 000/150 نیاز-صنیعی آباده الگوریتم های تکاملی و محاسبات زیستی 122037  343

 000/230 امیرکبیر-تشکری نظریه الگوریتمی و کاربردی گرافها 127896  344

 000/350 فاطمی-محمدقدسی داده ساختارها ومبانی الگوریتم 12262  345

 000/240 فاطمی-محمدقدسی ها ریتممسئله چندگزینه ای داده ساختارهاو الگو600 117671  346

 000/95 نص-مریخ بیات الگوریتم های بهینه سازی 127107  347

 000/120 ارکان-شهریاررسولی الگوریتم هاو فلوچارت  115955  348

 000/135 علوم پویا-صفوی بهینه سازی بر پایه الگوریتم های فرا ابتکاری 114960  349

351  125394 
م تعیین موقعیت تئوری الگوریتم های کاربرد سیست

 جهانی
 موسویان-حسینعلی

 خواجه نصیر
000/270 

 000/90 سمنان-قدوسیان روش های بهینه سازی فرابتکاری در مهندسی 123395  351

 000/300 زرندی، نیاز دانش های فرا ابتکاری طراحی و کاربردها الگوریتم 135088  352

 000/360 شقی، شریفع های فراابتکاری ها و طراحی روش تحلیل الگوریتم 135091  353

 000/210 یقینی، جهاد امیرکبیر سازی فراابتکاری های بهینه الگوریتم 12448  354

 000/160 قدس زاده، آستان نقیب ها طراحی الگوریتم 11812  355

 000/200 قمی ـ علوم رایانه ها نیپولیتان طراحی الگوریتم 111309  356

 000/100 رایانه پور ـ علوم راهیماب ها رهیافت حل مسئله در طراحی الگوریتم 132163  357

 000/290 وحیدی ـ علوم رایانه های موازی اَبَل طراحی و تحلیل الگوریتم 125808  358

 1سازی ج هوش محاسباتی و الگوریتم های بهینه 132158  359
زاده ـ علوم  ابراهیم

 رایانه
000/270 

 000/280 جوادی ـ علوم رایانه ای بر پردازش موازی پرهامی مقدمه 131815  361

 1ها با رویکرد خالقانه ج آشنایی با الگوریتم 139646  361
محمدی ـ دانش 

 پژوهان
000/210 

 2آشنایی با الگوریتم ها با رویکرد خالقانه ج 139647  362
محمدی ـ دانش 

 پژوهان
000/280 

 000/80 شریف-البرزی الگوریتم ژنتیک 114407  363

 000/180 آوا -کافمن/ قلزم نویسی با جاوا برنامه 120549  364

 000/350 دیتل/ پاشایی راهنمای جامع جاوا 110525  365

 000/575 قاسمی، کیان مرجع کامل جاوا هربرت شیلد 135086  366

 000/490 پوراحمد، پندارپارس نوسی جاوا آموزش برنامه 112987  367

http://www.simayedanesh.ir/
http://www.simayedanesh.ir/


 کامپیوتر سیمای دانشسیمای دانش                              
 

 
 

 

 107 66966114-5تلفن:           66464779تلفکس:              . 318پالک  -فروردین 12ابتدای خیابان  -خیابان انقالب

w
w

w
.Sim

aye
D

an
e

sh
.ir

 
 

ف
دی

ر
 

 قیمت )ریال( مولف/مترجم نام کتاب کد

 نویسی به زبان جاوا برنامه 112987  368
جعفرنژاد قمی، 

 رایانه علوم
000/450 

 گام جاوا اسکریپ به امآموزش گ 124958  369
  جعفرنژاد قمی،

 رایانه علوم
000/320 

 000/215 نشر علوم -صدیقی J2EEنویسی  برنامه 117924  371

 000/210 قنبری ـ دیباگران توسعه دهنده وب با جاوا اسکریپت 139648  371

 000/300 نژاد ـ دانشیران علیجان نویسی جاوا آموزش تصویری زبان برنامه 132157  372

 000/175 پاشایی ـ آیالر نویسی اینترنت چیزها با جاوا اسکریپت برنامه 133666  373

 برنامه( 600حل مسائل جاوا )حل  139649  374
نژاد ـ فن آوری  عباس

 نوین
000/515 

 000/290 کیان -هاشمی JavaScriptآموزش گام به گام  115648  375

 000/200 کیان -سنگابی JQueryمرجع کامل  110857  376

 000/40 فراست -باقرپور MS Project 2007زش آمو 116024  377

 000/100 رضوانی -باقرپور MSPریزی و کنترل پروژه  برنامه 120068  378

 نویسی کنترل پروژه عمرانی با برنامه 121936  379
 MS Project 

 000/140 فرشاد نجومی

 000/225 پرور، کیان سبزه MSP 2016آموزش گام به گام  116511  381

 000/160 نژاد، عابد احمدیان MSP 2016یع آموزش سر 113350  381

 000/890 راد ـ دیباگران خرمی  MSP2013راهنمای جامع  124827  382

 000/275 راحتی، دانشگاه سجاد راسل 1هوش مصنوعی ج  114387  383

 000/240 قدس راحتی، آستان راسل 2هوش مصنوعی ج  117910  384

 راسل 1هوش مصنوعی ج 12607  385
حاج  -راسل
 نیاز -ها رسولی

000/290 

 000/280 ها . نیاز رسولی راسل 2هوش مصنوعی ج 127126  386

 000/390 منهاج 1مبانی شبکۀ عصبی 10896  387

 000/150 کوشا-شبان زاده تشریح جامع مسائل هوش مصنوعی راسل 121816  388

 000/160 ملک ـ خواجه نصیر ای ملکانی هوش محدوده 133044  389

 های عصبی شبکه 111641  391
لم و ع -غضنفری

 صنعت
000/80 

391  127441 
شبکه های عصبی و کنترل کننده های عصبی 

 پیشرفته
-جعفری-تشنه لب

 خواجه نصیر
000/235 
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 000/300 کیان-مصطفی کیا طراحی شبکه های عصبی 119645  392

 000/60 شریف-البرزی اشنایی با شبکه های عصبی 11325  393

 000/250 نص-ویسی مبانی شبکه های عصبی فاست 121072  394

 000/280 غضنفری های خبره اصول سیستم 110035  395

 000/290 مرسلی، پندارپارس های خبره اصول سیستم 133215  396

 000/240 محبتی ـ دیباگران های خبره فازی سازی سیستم آموزش کاربردی پیاده 134551  397

 000/90 مهرجردی ـ مهرجرد های خبره روش ساخت سیستم 139650  398

 2کاوی   داده 121394  399
 -جمال شهرابی

 امیرکبیر
000/200 

 کاوی پیشرفته الگوریتم  داده 121934  411
 -جمال شهرابی

 امیرکبیر
000/220 

 000/170 علم و صنعت -غضنفری کاوی کشف دانش  داده 117093  411

 000/280 نیاز -نیعیص کاوی کاربردی  داده 121803  412

 000/260 آیالر-باالفر داده کاوی مفاهیم و تکنیک ها 124581  413

 000/400 اسماعیلی ـ نیاز ها داده کاوی مفاهیم و تکنیک 124397  414

 000/295 کیان-کیوان پور مباحث پیشرفته در داده کاوی 124755  415

 داده کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم افزار 121325  416
ملک -علیزاده

 خواجه نصیر-محمدی
000/215 

 000/200 تهران -حیدری هان 1داده کاوی ج  130589  417

 000/200 تهران –حیدری  هان 2داده کاوی ج 130590  418

 000/420 اسماعیلی، دیباگران ها و داده کاوی انبار داده 132133  419

 000/200 امیرکبیر -میرحسنی ها تحلیل پوشش داده 117634  411

 000/110 نشر کتاب -مهرگان ها تحلیل پوشش داده 121933  411

 000/250 دانش امینی، سیمای پیس لری   Rهای  دستورالعمل 133193  412

 000/250 مرادی، کیان Rکاوی کاربردی با  داده 135088  413

414  135089 R 000/450 نگر اسماعیلی، آتی در عمل 

415  129857 
 Rهای کاربردی در  تحلیل سریهای زمانی با برنامه

 جاناتان
 000/255 مشکانی ـ مرکزنشر

 Rتحلیل رگرسیون خطی با  139651  416
علمی مهابادی ـ 

 پارسیان
000/345 
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 000/150 پهلوانی ـ جهاد  Rنویسی در  تجزیه آماری و رنامه 139652  417

 Rمحاسبات آماری با  139653  418
مرادی ـ علمی 

 پارسیان
000/300 

 000/435 امینی ـ علمی پارسیان Rتحلیل رگرسیون پیشرفته با  139654  419

 000/340 باگرانخانی، دی ای بزرگ برنارد ماره کاربرد داده 135091  421

 000/100 روحانی، نیاز های عظیم داده تحلیل 132131  421

 000/450 نگر اسماعیلی ـ آتی کاوش دادگان انبوه 133057  422

 000/250 دیباگران –خایانی  دنیای متفاوت کالن داده و چارچوب هروپ 135095  423

 000/300 فتحی ـ نشرعلوم Rیادگیری ماشین مبتنی با  136282  424

 000/300 البرزی ـ شریف یادگیری ماشین 135414  425

 000/140 پارویی ـ فدک های یادگیری ماشین پرسش و پاسخ 136281  426

 000/200 پورامینی ـ ناقوس مبانی یادگیری ماشین 131071  427

 000/650 ترکیان ـ نیاز متن کاوی نگرش یادگیری ماشین چاروسی 139146  428

429  112329 ICDL XP 2007 000/200 موسوی -سبزعلی گل سطح یک 

431  112330 ICDL XP 2007  000/200 موسوی -سبزعلی گل سطح دو 

 ICDL 2016کاربر  139193  431
سیدعلی موسوی ـ 

 صفار
000/680 

 000/600 کوهستانی ـ دیباگران مهارتهای کاربردی کامپیوتر )سطح یک( 133273  432

 000/600 یباگرانکوهستانی ـ د 2019مهارتهای کاربردی کامپیوتر )سطح دو(  133272  433

 000/200 خلیق ICDL XP 1رایانه کار درجۀ  112549  434

 000/180 خلیق ICDL XP 2رایانه کار درجۀ  112550  435

 000/150 خلیق 1کاربر نرم افزار اداری  119925  436

 000/120 خلیق 2کاربر نرم افزار اداری  120338  437

 000/150 سبزعلی گل -موسوی 1کاربر نرم افزار اداری  119708  438

 000/100 سبزعلی گل -موسوی 2کاربر نرم افزار اداری  11521  439

 000/150 خلیق 1کاربر رایانه جلد  119744  441

 000/120 خلیق 2کاربر رایانه جلد  120262  441

 000/150 سبزعلی گل -موسوی 1کاربر رایانه جلد  119706  442

 000/150 سبزعلی گل -موسوی 2کاربر رایانه جلد  122716  443
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 000/260 پوران یوسفی ارشد معماری کامپیوتر 110385  444

 000/80 پوران/ سهرابی ها ارشد پایگاه داده 113630  445

 000/400 پارسه –پور  کیوان ارشد پایگاه داده 127794  446

 000/430 راهیان ارشد 1ها جلد  پایگاه داده 135612  447

 000/440 راهیان ارشد 2ها جلد  پایگاه داده 117794  448

 000/380 سهرابی ـ پوران های پیشرفته پایگاه داده 139655  449

 000/240 فر ـ پوران خلیلی ها بانک سواالت آزمون پایگاه داده 110708  451

 ارشد پایگاه داده 111943  451
مقسمی، 

 پایه علوم گسترش
000/220 

 000/290 پوران/ یوسفی ارشد طراحی الگوریتم 126639  452

 ارشد طراحی الگوریتم 114291  453
گسترش  –مقسمی 

 پایه علوم
000/300 

 000/280 نصیر-سیدجوادی ارشد طراحی الگوریتم 126568  454

 000/195 نصیر-ابراهیمی مقدم  ارشد ساختمان داده ها و الگوریتم 122127  455

 000/390 یوسفی ـ پوران ها و الگوریتم بانک سواالت ساختمان داده 128159  456

 ها ارشد ساختمان داده 112218  457
مقسمی، 

 پایه علوم رشگست
000/320 

 000/280 پوران –یوسفی  ها ارشد ساختمان داده 113591  458

 000/280 یوسفی، پوران افزار ارشد مهندسی نرم 213591  459

 000/240 پوران-فردین شاپوری طراحی وساخت کامپایلر 118412  461

 000/280 شاپوری ـ پوران بانک سواالت طراحی و ساخت کامپایلرها 131040  461

 000/85 پوران/ سهرابی ها ارشد نظریه زبان و ماشین 113683  462

 000/100 آزاده راهیان ارشد نظریه زبان و ماشین 11122  463

 000/260 پوران/ مهدیه شادی ارشد هوش مصنوعی 113607  464

 راهیان ارشد هوش مصنوعی 111767  465
خلیلی خو  -عبدی پور

 راهیان -
000/400 

 000/280 نصیر-یهشام فیل ارشد هوش مصنوعی 121061  466

 000/270 پوران/ رحمانی های کامپیوتری ارشد شبکه 113576  467

 000/290 پوران/ یوسفی ارشد مدار منطقی 110386  468
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 000/320 نصیر-اجاللی ارشد مدارهای منطقی 127738  469

 000/230 گسترش-مقسمی  633ارشد مهندسی نرم افزار 116799  471

 000/160 پوران-تیموری ارشد مهندسی نرم افزار 113676  471

 000/400 زنجانی، پارسه افزار ارشد مهندسی نرم 127791  472

 000/620 راهیان ارشد مهندسی نرم افزار 117793  473

 000/220 پوران/ طیبی ارشد سیستم عامل 113684  474

 000/260 رحمانی، پوران های عامل پیشرفته ارشد سیستم 132248  475

 000/450 رسهحقیقت، پا های عامل ارشد سیستم 124974  476

 000/440 یوسفی ـ پوران ریاضی گسسته و مبانی ترکیبات 132948  477

 000/670 راهیان ارشد ریاضیات گسسته 113664  478

 000/150 طادی . ادیبان 504ترین مرجع زبان ارشد و دکتری  جامع 129939  479

 000/260 فر ـ پوران خلیلی زبان تخصصی در مهندسی کامپیوتر 113571  481

 000/300 آزاده -خلیلی فر اهیان ارشد زبان تخصصی کامپیوترر 121672  481

 000/145 نیاز -ها حاج رسولی ارشد زبان عمومی کامپیوتر 121800  482

 000/120 آزاده راهیان مدارهای الکتریکی کامپیوتر 115052  483

 000/260 مزینی ـ پوران الکترونیک دیجیتال 112076  484

 000/320 پوران -خلیلیان سازی های برنامه انسازی زب ارشد طراحی و پیاده 113589  485

 000/360 یوسفی، پوران (90-96های جامع ارشد مهندسی کامپیوتر ) آزمون 111970  486
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 000/285 بهزاد/ مرکز نشر توماس 1/1حساب دیفرانسیل و انتگرال  12158  1

 000/240 بهزاد/ مرکز نشر توماس 2/1انتگرال حساب دیفرانسیل و  13065  2

 000/260 بهزاد/ مرکز نشر توماس 2حساب دیفرانسیل و انتگرال  13123  3

 000/150 اعظمی توماس 1/1متمم دیفرانسیل و انتگرال  115493  4

 000/115 اعظمی توماس 2/1متمم دیفرانسیل و انتگرال  115494  5

 000/140 اعظمی توماس 2 متمم دیفرانسیل و انتگرال 115495  6

 000/230 فرزین حاج جمشیدی توماس 1/1حساب دیفرانسیل و انتگرال  10380  7

 000/190 فرزین حاج جمشیدی توماس 2/1حساب دیفرانسیل و انتگرال  11388  8

 000/190 فرزین حاج جمشیدی توماس 2حساب دیفرانسیل و انتگرال  11199  9

 000/180 فرزین حاج جمشیدی توماس 1/1تگرال حل حساب دیفرانسیل و ان 112119  11

 000/180 فرزین حاج جمشیدی توماس 2/1حل حساب دیفرانسیل و انتگرال  111782  11

 000/150 فرزین حاج جمشیدی توماس 2حل حساب دیفرانسیل و انتگرال  112509  12

13  133715 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی 

 قسمت اول 1توماس ج 
 000/280 یشاهی، نیازنورعل

14  133749 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی 

 قسمت دوم 1توماس ج 
 000/300 نورعلیشاهی، نیاز

15  123997 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی 

  2توماس ج 
 000/350 نورعلیشاهی، نیاز

 12توماس ویراست  1حساب دیفرانسیل و انتگرال  128769  16
 –رضازاده -خاتمی
 آبادی خاتون -یوسفی

000/350 

 12توماس ویراست  2حساب دیفرانسیل و انتگرال  132276  17
 –رضازاده -خاتمی
 آبادی خاتون -یوسفی

000/280 

 000/300 شریف ،کاظمی 1توماس قسمت اول ج  12حساب دیفرانسیل و انتگرال  124497  18

19  12606 
ول توماس قسمت ا 12حساب دیفرانسیل و انتگرال 

 2ج 
 –سیامک کاظمی 

 شریف
000/260 

21  137550 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی 

 14ویرایش  1قسمت  1توماس ج
حاجی جمشیدی ـ 

 صفار
000/400 

 000/170 زاده عالم لیتهلد 1حساب دیفرانسیل و انتگرال  11731  21

 000/170 زاده عالم لیتهلد 2حساب دیفرانسیل و انتگرال  11732  22

 000/180 زاده عالم لیتهلد 3حساب دیفرانسیل و انتگرال  11733  23
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24  123863 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی 

 1لیتهله جلد 
 000/220 نیاز –زاده  عالم

25  124329 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی 

 2لیتهله جلد 
 000/200 نیاز –زاده  عالم

26  132280 
سیل و انتگرال با هندسه تحلیلی حساب دیفران

 3لیتهله جلد 
 000/250 نیاز –زاده  عالم

 000/220 بهزاد/ مرکز نشر لیتهلد 1ق  1حساب دیفرانسیل و انتگرال ج  110057  27

 000/150 بهزاد/ مرکز نشر لیتهلد 2ق  1حساب دیفرانسیل و انتگرال ج  13128  28

 000/210 بهزاد/ مرکز نشر یتهلدل 1ق  2حساب دیفرانسیل و انتگرال ج  110440  29

 000/205 بهزاد/ مرکز نشر لیتهلد 2ق  2حساب دیفرانسیل و انتگرال ج  110441  31

 000/125 کاظمی/ فاطمی لیتهلد 1ق  1حساب دیفرانسیل و انتگرال ج  110057  31

 000/138 کاظمی/ فاطمی لیتهلد 2ق  1حساب دیفرانسیل و انتگرال ج  13128  32

 000/129 کاظمی/ فاطمی 1لیتهلد ق  1دیفرانسیل و انتگرال ج حساب  123229  33

 000/180 سیمرغ-محسنیان لیتهلد1ق1حل حساب دیفرانسیل وانتگرال ج 112373  34

 000/200 سیمرغ-محسنیان لیتهلد2ق1حل حساب دیفرانسیل وانتگرال ج 113718  35

 000/200 سیمرغ-محسنیان لیتهلد1ق2حل حساب دیفرانسیل وانتگرال ج 113719  36

 000/200 سیمرغ-محسنیان لیتهلد2ق2حل حساب دیفرانسیل وانتگرال ج 114919  37

 000/220 زاده سیلورمن/ عالم 1حساب دیفرانسیل و انتگرال  111629  38

 000/210 زاده سیلورمن/ عالم 2حساب دیفرانسیل و انتگرال  111630  39

 000/180 زاده سیلورمن/ عالم 3حساب دیفرانسیل و انتگرال  111321  41

 000/280 ققنوس –زاده  عالم سیلورمن 1حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال  111433  41

 000/280 ققنوس –زاده  عالم سیلورمن 2حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال  111561  42

 000/280 ققنوس –زاده  عالم سیلورمن 3حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال  111333  43

 000/400 شریف-زاده عالم آدامز 1ساب دیفرانسیل و انتگرال ح 120174  44

 000/350 زاده عالم آدامز 2حساب دیفرانسیل و انتگرال  118148  45

 000/230 نگارنده-عالم زاده آدامز 1حل حساب دیفرانسیل وانتگرال 122439  46

 000/230 نگارنده-عالم زاده آدامز 2حل حساب دیفرانسیل وانتگرال 128376  47

 000/70 مداحی/ سیمای دانش مروری بر مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال 114657  48

 آدامز 1حساب دیفرانسیل و انتگرال  112934  49
 –قلندرزاده -طباطبایی

 آینده دانش
000/450 
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 آدامز 1حساب دیفرانسیل و انتگرال  132254  51
 –قلندرزاده -طباطبایی

 آینده دانش
000/350 

51  116525 
 1سائل حساب دیفرانسیل و انتگرال تشریح کامل م

 آدامز
 -علمی –گلگویی 

 آینده دانش
000/320 

52  11550 
 2تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال 

 آدامز
علمی آینده  -گلگویی

 دانش
000/350 

 000/300 فاطمی -حمیدی استوارت 1/1حساب دیفرانسیل وانتگرال  120214  53

 000/380 فاطمی -حمیدی استوارت 2/1گرال حساب دیفرانسیل وانت 120179  54

 000/370 فاطمی -حمیدی 2حساب دیفرانسیل وانتگرال جلد  120215  55

56  127617 
 1استوارت جلد  7حساب دیفرانسیل و انتگرال 
 قسمت اول

 000/270 نیاز –زاده  عالم

57  127615 
 1استوارت جلد  7حساب دیفرانسیل و انتگرال 
 قسمت دوم

 000/320 زنیا –زاده  عالم

 000/350 نیاز –زاده  عالم 2استوارت جلد  7حساب دیفرانسیل و انتگرال  130736  58

59  123462 
تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال 

 قسمت اول 1جلد 
حمزۀ علوم  -استوارت

 ایران
000/290 

61  125100 
تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال 

 قسمت دوم 1جلد 
سبزپوش  -تاستوار

 علوم ایران
000/390 

 1حساب دیفرانسیل و انتگرال ج  132255  61
راد  محمدی-آپوستل

 نیاز
000/130 

 000/300 زاده نیاز عالم-آپوستل 2حساب دیفرانسیل و انتگرال ج  131671  62

 1حساب دیفرانسیل و انتگرال ج 112772  63
ذکائی  –آپوستل 

 مرکزنشر
000/220 

 2و انتگرال ج حساب دیفرانسیل  10344  64
ذکائی  –آپوستل 

 مرکزنشر
000/198 

 1حساب دیفرانسیل و انتگرال ج  10471  65
زاده  عرب –نیکوکار 

 آزاده
000/200 

 2حساب دیفرانسیل و انتگرال ج  10472  66
زاده  عرب –نیکوکار 

 آزاده
000/190 

 000/70 زاده آزاده عرب –نیکوکار  1حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال ج 112085  67

 2حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال ج 121714  68
زاده  عرب -نیکوکار

 آزاده
000/90 

 000/360 فاطمی –شهشهانی  1حساب دیفرانسیل و انتگرال ج 118451  69
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 000/380 فاطمی –شهشهانی  2حساب دیفرانسیل و انتگرال ج  120216  71

 000/180 هرانت –باباخانی  1حساب دیفرانسیل و انتگرال ج 124195  71

 000/140 چیان کرایه ریاضی مقدماتی 118573  72

 000/150 اول و آخر –قدرتی  ریاضیات مقدماتی 126390  73

 000/160 نگار پرست، دانش ایمان ریاضیات مقدماتی 124559  74

 000/185 مارون/ پاریاب 1ریاضی عمومی  10558  75

 000/185 مارون/ پاریاب 2ریاضی عمومی  10592  76

 مارون 1حل ریاضی عمومی  11937  77
صفی شاهی فرد، علوم 

 پویا
000/110 

 مارون 2حل ریاضی عمومی  112021  78
صفی شاهی فرد، علوم 

 پویا
000/115 

 ریاضی عمومی 128789  79
محمودی  –میاندرق 
 هیمه –

000/180 

 2ریاضی عمومی  132256  81
میاندرق  –محمودی 
 هیمه –

000/140 

 000/170 چیان کرایه 1ریاضی عمومی  119275  81

 000/170 چیان کرایه 1ج 2ریاضی عمومی  11712  82

 000/150 کرایه چیان 2ج 2ریاضی عمومی  124077  83

 000/180 حسین فرامرزی 1ریاضی عمومی  112177  84

 000/180 حسین فرامرزی 2ریاضی عمومی  121848  85

 000/160 شیدفر 1ریاضی عمومی  10282  86

 000/150 شیدفر 2ریاضی عمومی  10283  87

 000/120 کرمعلی ـ شرح 2ریاضی عمومی  111180  88

 000/320 پورکاظمی ـ نشرنی 1ریاضیات عمومی و کاربردهای آن ج 11737  89

 000/440 پورکاظمی ـ نشرنی 2ریاضیات عمومی و کاربردهای آن ج 11701  91

 000/320 صافی ـ سمنان 1ریاضی عمومی  137328  91

 693کارشناس  1ریاضی عمومی  125756  92
گسترش  –نیکوکار 

 پایه علوم
000/320 

 692( 1راهنمای حل مسائل ریاضی عمومی ) 132257  93
گسترش  –نیکوکار 

 پایه علوم
000/260 
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94  113050 
( کاردانی به 1درس و کنکور ریاضی عمومی )

 236کارشناسی 
گسترش  –نیکوکار 

 پایه علوم
000/240 

 ی( کاردانی به کارشناس2ریاضی عمومی ) 113051  95
نیکوکار، 

 پایه علوم گسترش
000/210 

 181ریاضی عمومی مقطع کاردانی  113267  96
نیکوکار، گسترش 

 پایه علوم
000/240 

 261حل ریاضی عمومی کاردانی  112073  97
نیکوکار، گسترش 

 پایه علوم
000/120 

 (1مسائل برگزیده ریاضی عمومی ) 132258  98
 –گودرزی  –انوری 

 هیمه
000/280 

 (2ئل برگزیده ریاضی عمومی )مسا 132259  99
 –غالمیان  –خاتمی 

 هیمه
000/250 

 000/250 حسن اشرف ریاضیات کاربردی 127920  111

 ریاضی مهندسی 114005  111
-ساروی-شفیعی

 امیرکبیر
000/170 

 000/180 حاج جمشیدی ریاضی مهندسی 10433  112

 000/85 صفار-حاج جمشیدی حل ریاضی مهندسی 118813  113

 000/150 شیدفر دسی قرمزریاضی مهن 10286  114

 ریاضیات مهندسی 129871  115
ادیبان  –زاده  عراقی

 روز
000/100 

 000/320 تهران –راشد محصل  ریاضیات مهندسی 124419  116

 672ریاضیات مهندسی  132260  117
عزیزی  –نیکوکار 
 پایه علوم گسترش

000/180 

 (675حل ریاضیات مهندسی ) 137455  118
نیکوکار ـ 

 پایه علوم گسترش
000/140 

 000/180 اصفهانی –طائری  ریاضی مهندسی 124932  119

 000/150 نص ،بیات مریخ ،افشار رهیافت حل مسأله ریاضیات مهندسی 121461  111

 000/350 کاظمی وایلی 2ریاضیات مهندسی پیشرفته  12196  111

 000/300 کاظمی وایلی 1ریاضیات مهندسی پیشرفته  12462  112

 000/170 شیدفر رفتهریاضیات مهندسی پیش 111989  113

 1ریاضیات مهندسی پیشرفته  114050  114
 کرویت زیک/ 

 مرکز نشر
000/350 
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 2ریاضیات مهندسی پیشرفته  112590  115
 کرویت زیک/ 

 مرکز نشر
000/160 

 2ریاضی مهندسی پیشرفته  113997  116
 –کرویت سیگ 

 دانش آینده –عرفانی 
000/350 

 ریاضیات مهندسی کاربردی 127355  117
-رازانی-ژادهاشمی ن

 امیرکبیر
000/129 

 ریاضیات پیشرفته و کاربرد آن در مهندسی روسازی 126274  118
-ذاکری-مقدس نژاد

 امیرکبیر
000/210 

 000/260 فرامرزی ریاضیات مهندسی پیشرفته 126043  119

 000/200 ماهرخ مقصودی حل ریاضی مهندسی پیشرفته کرویت زیگ 10771  121

 000/135 شاهرخ پرستنده 2ته کرویت زیگحل ریاضی مهندسی پیشرف 118703  121

122  124789 
 2تشریح مسائل ریاضی مهندسی پیشرفته ج 

 ویرایش جدید
 000/200 برآیند پویش –کرمی 

 000/300 صفار –فر  یعقوبی 2تشریح کامل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته ج 12775  123

 000/140 شیدفر ریاضی مهندسی -ریاضیات عالی مهندسی 110645  124

 000/180 امیرکبیر-مرادی ریاضیات عالی مهندسی 114757  125

 000/200 سعید-صیرفیان-نورزاد ریاضیات عالی مهندسی 123813  126

 000/170 جاودان فرد –نورانی  ریاضیات عالی در مهندسی عمران 123280  127

 ریاضیات عالی مهندسی 131675  128
 –دولتشاهی پیروز 

 گوتنبرگ
000/160 

 000/170 خواجه نصیر-شاهانی سی پیشرفتهریاضیات مهند 110051  129

 000/150 نیکوکار ریاضیات پایه 10521  131

 000/60 آزاده-نیکو کار حل ریاضیات پایه 10758  131

 ریاضیات پیش دانشگاهی 114609  132
 -محسن آوجی

 سرافراز
000/85 

 000/120 شیدفر ریاضیات پیش دانشگاهی 10101  133

 403ت جبرانی( دانشگاهی )ریاضیا ریاضیات پیش 119614  134
 –آبادی  خاتون

 پایه علوم گسترش
000/130 

135  12755 
حسابداری -)مدیریت 107دانشگاهی  ریاضیات پیش

 اقتصاد( –
ابراهیمی  –نیکوکار 

 پایه علوم گسترش
000/200 

136  12871 
دانشگاهی  راهنمای حل ریاضیات پیش

 اقتصاد( –حسابداری  –)مدیریت 130
 –نیکوکار 

 پایه علوم گسترش
000/150 
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137  111124 
 –دانشگاهی )فنی مهندسی  ریاضیات پیش

 پایه( علوم
 -نیکوکار

 پایه علوم گسترش
000/250 

138  111933 
راهنمای حل مسائل ریاضیات پیش دانشگاهی 

 100پایه(  )فنی مهندسی و علوم
گلگویی  –نیکوکار 

 پایه علوم گسترش
000/100 

 دانشگاهی )ریاضیات جبرانی( ریاضیات پیش 13228  139
 –آبادی  خاتون
 هیمه –نیا  اسماعیل

000/190 

 000/280 پورقاضی آرفکن 1روش های ریاضی در فیزیک  110442  141

 000/170 مرکزنشر-پورقاضی آرفکن 2ریاضی در فیزیک  110513  141

 1های ریاضی در فیزیک ج تشریح مسائل روش 132262  142
 –افشارمنش 
 سهادانش

000/170 

 000/150 سهادانش –توکلیان  2ریاضی در فیزیک جهای  تشریح مسائل روش 132263  143

 000/90 سهادانش –زاده  تقی 3های ریاضی در فیزیک ج تشریح مسائل روش 132264  144

 000/160 اسکویی آرفکن 1حل ریاضی در فیزیک  112668  145

 000/140 اسکویی آرفکن 2حل ریاضی در فیزیک  111342  146

 ها و مسائل آنالیز ریاضی تمرین 112799  147
 –دیدوویچ 

 امیرکبیر -شهریاری
000/270 

 000/370 حمیدی، فاطمی مبانی آنالیز ریاضی   گوردون 135080  148

 000/180 عالم زاده آنالیز ریاضی آپوستل 13042  149

 000/350 زاده عالم اصول آنالیز ریاضی رودین 110443  151

 000/152 علیزاده-رودین 1حل مسائل آنالیز ریاضی  117583  151

 000/220 علیزاده-رودین 2ل مسائل آنالیز ریاضی ح 117141  152

 آنالیز عددی 110434  153
 –زاده  عالم –بوردن 

 ققنوس
000/330 

 000/280 نصیر ذاکی، خواجه مبانی آنالیز عددی 133238  154

 000/160 بابلیان، فاطمی مبانی آنالیز عددی 124199  155

 ای بر آنالیز عددی مقدمه 114636  156
 –وحیدی  –استوئر 

 رایانه علوم
000/170 

 000/65 آتان-توتونیان 1آنالیز عددی  113736  157

 000/54 توتونیان 2آنالیز عددی  113778  158

 رهیافت حل مسأله در آنالیز عددی پیشرفته 128331  159
 –وحیدی  –استوئر 

 رایانه علوم
000/80 
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 راهنمای مسائل آنالیز عددی 126230  161
نامجو  –استوئر 

 نشرکتاب
000/160 

161  123493 
مبانی آنالیز عددی )برای دانشجویان علوم و 

 مهندسی(
فردوسی  –چیان  کرایه

 مشهد
000/120 

 000/250 شریف –شریعتی  ریاضیات عددی 128559  162

 نظریه مقدماتی اعداد 120747  163
منتخب  –برتن 

 مرکزنشر دانشگاهی
000/170 

 000/250 زاده ـ علوم نوین عالم آنالیز تابعی   رودین 12212  164

 000/200 دیزجی ـ تهران آنالیز تابعی کاربردی 136912  165

 000/260 زاده عالم آنالیز حقیقی و مختلط رودین 117081  166

 حل مسائل آنالیز حقیقی 120701  167
ایزد دوستدار  –رویدن 

 تهران –
000/220 

 000/360 ممقانی، مرکزنشر آشنایی با آنالیز حقیقی   استول 135081  168

 حقیقی اصول آنالیز 111034  169
 –زعفرانی  –بارتل 

 مرکزنشر
000/205 

 000/240 حصارکی ـ شریف آنالیز حقیقی 134199  171

 000/390 رضوانی ـ پوران اصول آنالیز حقیقی 114272  171

 000/360 رضوانی ـ پوران حل اصول آنالیز حقیقی 114414  172

 000/150 امیر کبیر-واعظ پور آنالیز حقیقی 119133  173

 000/180 فرشیدی منجبر خطی هاف 13071  174

 000/200 نگارنده-عالم زاده جبر خطی هافمن 124130  175

 مسائل و حل مسائل جبرخطی هافمن 11889  176
-خسروانی مقدم

 نشرکتاب
000/89 

 000/90 گسترش علوم پایه 222حل جبر خطی هافمن 112614  177

 000/180 درفشه ـ مرکزنشر جبر خطی  کواک 139550  178

 جبر خطی 117136  179
 – شوتزپلی

 نوپردازان -آبادی حسن
000/350 

 000/120 گیالن ،عباسی ،فریدبرگ جبر خطی 127563  181

 جبر خطی 11734  181
آبادی  حسن –اونان 

 مرکزنشر
000/160 

 000/110 دانش زاده/ سیمای عالم آشنایی با جبر مجرد نیکلسون 10010  182
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 000/60 زاده، شریف عالم جبر مجرد   هراشتاین 12100  183

 000/250 علوم پویا -بابک سعیدی جبر مجرد هراشتاینحل  10832  184

 000/270 امیرکبیر-خسروی جبر مجرد باتاچاریا 120239  185

 000/300 مشهد توتونیان، فردوسی داتا   1جبر خطی عددی و کاربردها ج 125513  186

 000/120 توتونیان، فردوسی مشهد داتا    2جبر خطی عددی و کاربردها ج 125173  187

 000/250 تهران –درفشه  1بر جج 121472  188

 000/200 تهران –درفشه  2جبر ج 135300  189

 000/230 تهران –درفشه  3جبر ج 135301  191

 000/75 بهمن مهری محاسبات عددی 10229  191

 های محاسبات عددی روش 139551  192
دلیرروی فرد ـ خواجه 

 نصیر
000/480 

 000/250 مهری ـ آییژ محاسبات عددی 118027  193

 000/250 فرامرزی ـ کام آفر محاسبات عددی 138050  194

 000/140 چیان کرایه محاسبات عددی 113779  195

 000/200 چیان کرایه حل محاسبات عددی 120191  196

 000/90 بهروز قلی زاده های محاسبات عددی روش 111359  197

 000/240 علم وصنعت-بابلیان محاسبات عددی 10537  198

 102محاسبات عددی کد  10138  199
گسترش -ارنیکوک

 علوم پایه
000/250 

 269راهنمای حل محاسبات عددی 112393  211
گسترش -نیکوکار

 علوم پایه
000/220 

 محاسبات عددی 132268  211
 –یاتی  دوکی

 تایماز-زاده حسن
000/180 

 روشهای محاسبات عددی میتوز 125649  212
توتونیان، فردوسی 

 مشهد
000/185 

 000/100 محمدی، شرح ملک محاسبات عددی 135082  213

 000/180 پوریاک، جهاد Matlabمحاسبات عددی با  115858  214

 000/90 هیمه –پورقینانی  Matlabمحاسبات عددی با  132269  215

 000/180 لیبرمن -آصف وزیری 1ریزی خطی  برنامه 116783  216

 000/150 لیبرمن -هیبلر 2ریزی ریاضی  برنامه 12294  217
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 000/130 دیسجا -آریانژاد ریزی خطی برنامه 10361  218

 LPریزی خطی آریانژاد  حل برنامه 117653  219
-حمیدرضا نظری

 فرهمند
000/180 

 000/70 اصغرپور ریزی خطی برنامه 110267  211

211  10998 
 1ای ج های شبکه ریزی خطی و جریان برنامه

 ویراست چهارم
 –خرم  –بازارا 

 نشرکتاب
000/140 

212  121057 
 2ای ج های شبکه ریزی خطی و جریان برنامه

 12تا  7ویراست چهارم فصل 
 –خرم  –بازارا 

 نشرکتاب
000/150 

213  10614 
ویراست  1ریزی خطی ج راهنمای مسائل برنامه

 چهارم
-سرشت زاهدی، بازارا 

 نشرکتاب
000/160 

 ریزی خطی فازی آشنایی با برنامه 139552  214
عظیمی ـ فردوسی 

 مشهد
000/90 

 000/110 میرکبیرسیفی ـ ا ریزی خطی پیشرفته برنامه 130989  215

 000/150 امیری ـ شریف ریزی خطی و غیرخطی  لوئبرگه برنامه 12110  216

 000/280 اصغرپور ـ تهران ریزی غیرخطی )نامقید( برنامه 128099  217

 000/150 ترابی ـ تهران ریزی ریاضی فازی برنامه 136091  218

 000/180 اصغرپور های چند معیاره گیری تصمیم 110684  219

 میم گیری چندمعیاره فازیتص 125957  221
سیمای -روانشادنیا

 دانش
000/300 

 000/290 آذر ـ مهربان عادل ره فازیاگیری چندمعی تصمیم 135181  221

 000/250 امیری ـ کیان گیری چندمعیاره تصمیم 132323  222

 000/200 سجادی -آریانژاد 2تحقیق در عملیات  12239  223

 000/370 عادل آذر تحقیق در عملیات 117311  224

 000/260 پوران –تبریز  عالم تحقیق در عملیات )از مقدماتی تا پیشرفته( 120339  225

 000/220 اصغرپور تحقیق در عملیات پیشرفته 121897  226

 000/180 شهرآشوب -حمیدی تحقیق در عملیات پیشرفته 132274  227

 000/140 امام حسین -آجورلو تحقیق در عملیات 117100  228

 000/200 محقر ـ تهران انش تحقیق در عملیاتمبانی فلسفی د 130682  229

 تحقیق در عملیات نرم 124019  231
آذر ـ مدیریت  عادل

 صنعتی
000/300 

 تحقیق در عملیات جلد اول 132270  231
آ.طه.  حمدی

 فیروزآبادی
000/300 
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 000/270 مرکزنشر-طلوع آشنایی با تحقیق درعملیات حمدی طه 112948  232

233  122077 
 تحقیق درعملیات حل مسائل آشنایی با 

 8حمدی طه به ویرایش 
 000/300 وارش -کسمایی

 000/60 حسین یاوری پژوهش عملیاتی 120948  234

 000/240 مهرگان پژوهش عملیاتی 13029  235

 000/140 نشرکتاب-مهرگان راهنمای مسائل پژوهش عملیاتی 126060  236

 000/150 مهرگان مفاهیم و نکات پژوهش عملیات 10906  237

 000/160 مهرگان وهش عملیاتی پیشرفتهپژ 114775  238

 000/300 نشرکتاب –مهرگان  مبانی نظری تحقیق در عملیات 132271  239

 000/140 مومنی مباحث نوین تحقیق در عملیات 116350  241

 000/90 مومنی افزارهای تحقیق در عملیات نرم 132272  241

 000/250 نیکوکار معادالت دیفرانسیل 10470  242

 000/170 نیکوکار ت دیفرانسیلحل معادال 10554  243

 000/190 چیان کرایه معادالت دیفرانسیل 110435  244

 000/180 سپاهان چیان متمم معادالت دیفرانسیل کرایه 116773  245

 000/180 حاج جمشیدی معادالت دیفرانسیل معمولی 10377  246

 000/65 سمنان –شاغولی  معادالت دیفرانسیل معمولی 122031  247

 دیفرانسیل با مشتقات جزئی معادالت 131209  248
 –اکبری  –زاده  تقی

 گیالن
000/100 

249  132250 
ای بر معادالت دیفرانسیل تصادفی و  مقدمه

 کاربردهای آن
هوشمند  –رضائیان 

 تدبیر
000/165 

 000/220 بیژن طاهری معادالت دیفرانسیل 110875  251

251  130555 
خودآموز و تشریح کامل مسائل معادالت دیفرانسیل 

 ی()طائر
چنعانی ـ پویش 

 اندیشه
000/350 

 000/75 کرمعلی، قهرمانی، شرح معادالت دیفرانسیل 132251  252

 معادالت دیفرانسیل 132252  253
عزیزی  –یوسفی 

 هیمه
000/160 

 000/260 وفنی زاده ـ علمی عالم بویس 1معادالت دیفرانسیل مقدماتی ج 112053  254

 بویس 2معادالت دیفرانسیل مقدماتی ج 111924  255
زاده ـ علمی و  عالم

 فنی
000/330 
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 بویس 1معادالت دیفرانسیل معمولی  12092  256
-شمس سلطانپور

 م.نشر
000/260 

 000/180 سیمرغ-فریعقوبی  2قسمت  1حل معادالت دیفرانسیل جلد  112839  257

 000/200 یعقوبی فر  1قسمت  1حل معادالت دیفرانسیل جلد  113170  258

259  110111 
مقدماتی و مسئله ملی مقدار معادالت دیفرانسیل 

 بویس 1مرزی ج
 000/420 زنگنه، فاطمی

 000/135 م. نشر-اکبر بابایی معادالت دیفرانسیل سیمونز 110306  261

 حل معادالت دیفرانسیل سیمونز 117481  261
-مجید کریمیان

 شهرآب
000/148 

 000/148 امیرکبیر-ادیبی معادالت وانتگرال 110838  262

 000/160 شریف-حصارکی دیفرانسیل عادی نظریه معادالت 128556  263

 معادالت دیفرانسیل 124213  264
سیمای -اسمعیل نیا

 دانش
000/190 

 000/200 حصارکی ـ شریف معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی 137976  265

 000/150 فرامرزی معادالت دیفرانسیل 10407  266

 000/120 بهبودیان آمار و احتمال مقدماتی 10136  267

 آمار و احتمال بهبودیان حل 12170  268
-محسن محسنیان

 سیمرغ
000/150 

 48000 سپاهان متمم آمار و احتمال بهبودیان 115113  269

 000/155 مشکانی، مرکزنشر ووناکت 1آمار مقدماتی ج 117134  271

 000/140 مشکانی، مرکزنشر ووناکت 1آمار مقدماتی ج 111265  271

 000/180 فرامرزی آمار و احتماالت مهندسی 132253  272

 000/200 نعمت الهی آمار و احتماالت مهندسی 10376  273

 000/145 شرح –الهی  نعمت هایی در آمار و احتمال مسئله 129499  274

 000/350 مشکانی ـ فاطمی آمار و احتمال مهندسی 132231  275

 ولپآمار و احتمال مهندسی و علوم  وال 120672  276
خرم ـ  اسماعیل

 نشرکتاب
000/380 

 000/220 مهلوجی/ مرکز نشر مهندسی لیبرمنآمار  12157  277

 حل آمار مهندسی لیبرمن 118959  278
دانش  -مهلوجی

 پارسیان
000/220 

 000/102 شیدفر آمار و احتماالت مهندسی 119259  279
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 آمار و احتمال در مهندسی و علوم 112997  281
هاشمی پرست/ 

 نصیر خواجه
000/490 

 مسائل آمار و احتمال مهندسی 119844  281
ی پرست/ هاشم

 نصیر خواجه
000/90 

 احتماالت و آمار کاربردی 10395  282
 -والپول/ ذهیبیون

 آریانژاد
000/245 

 000/100 والپول/ ناقوس حل احتماالت و آمار کاربردی 123655  283

 000/250 عمیدی، مرکزنشر نتر    1آمار کاربردی ج 118092  284

 000/145 عمیدی، مرکزنشر نتر    2آمار کاربردی ج 115366  285

 000/210 رضاخواه، امیرکبیر آمار و احتماالت کاربردی 121932  286

 000/220 آییژ –بازرگان الری  ای آمار و احتمال مفاهیم پایه 119240  287

 000/180 زالی ـ تهران ای بر احتماالت و آمار  هنری مقدمه 128855  288

 000/380 زاده ـ آییژ عبداهلل مفاهیم کاربردی آمار و احتماالت 11437  289

 آمار و احتماالت 120507  291
رضایی ـ جهاد 

 اصفهان
000/225 

 000/160 تهران –منصورفر  های آماری روش 112794  291

 000/250 الهی، عالمه نعمت های آماری روش 123796  292

 000/250 نیکوکار/ عربزاده آمار و احتماالت کاربردی 10494  293

 000/90 نیکوکار حل آمار و احتماالت کاربردی 115470  294

 000/400 شاهکار شریف –قهرمانی  مبانی احتمال 11446  295

 راهنمای حل مسائل مبانی احتمال 125979  296
نیا  بزرگ –قهرمانی 

 شریف
000/280 

 000/240 پناهی، نشرکتاب شلدون راس  8مبانی احتمال ویراست  130668  297

 000/68 اترک حل مبانی احتمال راس 116233  298

 000/350 بهایی پارسیان ـ شیخ ون راسمبانی احتمال شلد 11574  299

 000/160 پارسیان مبانی احتمال و آمار 115794  311

 000/185 پارسیان مبانی آمار ریاضی 116310  311

 000/160 طحان حل آمار ریاضی پارسیان 117942  312

 000/180 جان فروند/ مرکز نشر آمار ریاضی و کاربرد های آن 12091  313

 000/80 سپاهان فروند 1متمم آمار ریاضی  120698  314
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 000/90 سپاهان فروند 2متمم آمار ریاضی  120699  315

 000/280 همدانی -پارسیان مبانی احتمال شلدون راس 11574  316

 1های ج آمار اصول و روش 132287  317
میکائیلی  –باتاچاریا 

 ارکان
000/98 

 2ها ج آمار اصول و روش 129108  318
میکائیلی  –باتاچاریا 

 ارکان
000/110 

 000/300 اخوان نیاکی نظریه احتمال و کاربرد آن 10343  319

 000/300 اخوان نیاکی حل نظریه احتمال و کاربرد آن 114509  311

 7ویرایش  1آمار برای مدیریت ج 111600  311
 –سعدی  –اردستانی 

 آیالر
000/270 

 000/300 سعدی آیالر –اردستانی  7ویرایش  2آمار برای مدیریت ج 114860  312

 000/225 مهربان –جندقی  مار مدیریتآ 132290  313

 189آمار و کاربرد آن در مدیریت ج اول  11594  314
 –مومنی  –آذر  عادل

 سمت
000/155 

315  117576 
 2آمار و کاربرد آن در مدیریت )تحلیل آماری( ج

 274ویراست سوم 
 –مومنی  –آذر  عادل

 سمت
000/210 

316  119150 
 1ج تشریح مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت

 2ویرایش 
مومنی  –آذر  عادل

 بازتاب
000/115 

 2تشریح مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت ج 126852  317
مومنی  –آذر  عادل

 بازتاب
000/132 

 135( 1آمار و کاربرد آن در مدیریت ) 11441  318
 –نیکوکار 

 پایه علوم گسترش
000/220 

 112آمار و کاربرد آن در مدیریت جدوم  11442  319
 – نیکوکار

 پایه علوم گسترش
000/220 

321  110609 
اول  راهنمای حل آمار و کاربرد آن در مدیریت ج

184 
 –نیکوکار 

 پایه علوم گسترش
000/170 

321  12837 
دوم  راهنمای حل آمار و کاربرد آن در مدیریت ج

117 
 –نیکوکار 

 پایه علوم گسترش
000/120 

 000/130 هیمه ،غالمیان ،رجبی آمار و احتمال 132292  322

 بینی و کنترل( های زمانی )پیش تحلیل سری 132295  323
مشکانی  -پی.باکس

 شریف
000/400 

324  131066 
های زمانی دبلیو )روشهای یک  تحلیل سری

 متغیری و چندمتغیری(
نیرومند ـ فردوسی 

 مشهد
000/300 
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 های زمانی مالی تحلیل سری 139553  325
فرنوش ـ علم و 

 صنعت
000/450 

 000/180 اخوان نیاکی ـ شریف لیل رگرسیونتجزیه و تح 139554  326

 000/110 تقی آساد ـ جهاد تحلیل رگرسیون کاربردی 139556  327

 000/105 رضائی ـ اصفهان ای بر تحلیل رگرسیون کاربردی مقدمه 124933  328

 000/240 شرح –بامنی مقدم  تحلیل آماری 124608  329

 1حل و تشریح مسائل تحلیل آماری ج 125000  331
 –تشگاه اسمعیلی آ

 شرح
000/75 

 تحلیل آماری پیشرفته 124783  331
 –صالحی صدقیانی 

 نشرهستان-ابراهیمی
000/200 

332  124783 
راهنمای تحلیل آماری پیشرفته )نکات کلیدی، 

 ها( مسائل و راه حل
 -صدقیانی –ابراهیمی 

 هستان
000/200 

 تحلیل آماری 125585  333
زاده ـ جهاد  شکرچی

 اصفهان
000/140 

 مدلهای خطی برای آمار  رنجبر 134771  334
آذرنوش ـ فردوسی 

 مشهد
000/380 

 000/390 پورکریمی ـ تهران SPSSافزار  آمار کاربردی در پژوهش رفتاری با نرم 12974  335

 فرآیندهای تصادفی 110159  336
 –شلدون راس 

 مرکزنشر-اله پاشا عین
000/180 

 000/160 امیرکبیر –میرحسنی  ریزی تصادفی برنامه 128124  337

 000/500 شاندیز -پاپولیس 2و1احتمال متغیرهای تصادفی فرآیندهای اتفاقی 110907  338

 1احتمال، متغیرها و فرآیندهای تصادفی ج 124617  339
 –دیانی -پاپولیس

 نص
000/200 

 2احتمال، متغیرها، و فرآیندهای تصادفی ج 124737  341
 –دیانی -پاپولیس

 نص
000/200 

341  135083 
ادفی و فرآیندهای تصادفی احتمال، متغیرهای تص

 پاپولیس
بازرگان الری، 

 نوپردازان
000/600 

342  119861 
حل احتمال، متغیرهای تصادفی و فرآیندهای 

 تصادفی پاپولیس
 000/120 غیاثی، اشینا

 000/200 شاهکار، شریف شنایی با فرآیندهای تصادفی چینالرآ 120172  343

 000/250 کردنوری، جهاد یفرآیندهای تصادفی کاربردی ماریو لفبر 135084  344

 000/150 امینی، فردوسی مشهد ای بر فرآیندهای تصادفی جونز مقدمه 135085  345
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 000/300 زاده، عالمه بادامچی بندی تصادفی پنیسکی ای بر مدل مقدمه 131774  346

 000/220 چرچیل متغیرهای مختلط و کاربردهای آن 12416  347

 000/180 زاده، نگارنده عالم چرچیل  متغیرهای مختلط و کاربردهای آن 114408  348

 000/90 چرچیل حل متغیرهای مختلط و کاربردهای آن 114313  349

 فرهنگ ریاضی قلزم 13077  351
زاده  حسین ابراهیم

 قلزم
000/200 

 فرهنگ ریاضی و کامپیوتر قلزم 10007  351
زاده  حسین ابراهیم

 قلزم
000/52 

 000/240 شیارمک گروهیل/ دان فرهنگ تشریحی ریاضیات 112965  352

 000/390 عمران مهدیان، سری 1ریاضی عمومی ارشد  122176  353

 000/310 عمران مهدیان، سری 2ریاضی عمومی  119837  354

 000/230 نیکوکار 2ارشد ریاضی  10517  355

 000/230 نیکوکار 5ارشد ریاضی مهندسی 10520  356

 000/95 آزاده 3راهیان ارشد ریاضی مهندسی  12932  357

 000/260 پوران -حاج جمشیدی د ریاضی مهندسی ارش 110392  358

 000/350 کریمی/ نصیر 1ارشد ریاضی مهندسی  117688  359

 000/350 نصیر –کریمی  2ریاضیات مهندسی ج-دکتری-ارشد 11207  361

 000/190 پژوهش یوسفی/ پوران ارشد معادالت دیفرانسیل 113562  361

 000/310 عمران سری -مهدیان معادالت دیفرانسیل 122508  362

 000/140 جمشیدی/ پوران ارشد معادالت دیفرانسیل 110390  363

 000/290 نیکوکار ارشد معادالت دیفرانسیل 10518  364

 000/190 کریمی/ نصیر 1ارشد معادالت دیفرانسیل  120165  365

 000/290 کریمی/ نصیر 2ارشد معادالت  124791  366

 000/150 نیکوکار ارشد آمار و احتمال مهندسی 10519  367

 000/110 آزاده راهیان ارشد آمار و احتمال مهندسی 114832  368

 ارشد آمار و احتمال )مدیریت، حسابداری( 120199  369
وحید انصاری/ 

 دانش سیمای
000/130 
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 250/ 000 صفار 1جلد  2011حل مبانی هالیدی  112510  1

 هالیدی 10است ویر 1مبانی فیزیک  125107  2
خوش -خوش بین

 نیاز -نظر
000/280 

 هالیدی 10ویراست  1حل مبانی فیزیک  126286  3
خوش -خوش بین

 نیاز -نظر
000/320 

 000/250 صفار-نصرتی-جلیلیان هالیدی 10ویراست  1مبانی فیزیک  124355  4

 000/250 صفار-نصرتی-جلیلیان هالیدی 10ویراست  1حل مبانی فیزیک  126116  5

 000/410 مبتکران-بهار هالیدی 10ویراست  1مبانی فیزیک  123896  6

 000/340 مبتکران-بهار هالیدی 10ویراست  1حل مبانی فیزیک  124449  7

 هالیدی 10ویراست  2مبانی فیزیک  115983  8
-بهار-گلستانیان

 مبتکران
000/270 

 000/170 مبتکران-بهار هالیدی 10ویراست  2حل مبانی فیزیک  116449  9

 000/250 صفار-نصرتی-جلیلیان هالیدی 10ویراست  2مبانی فیزیک  125666  11

 000/200 صفار-نصرتی-جلیلیان هالیدی 10ویراست  2حل مبانی فیزیک  127042  11

 هالیدی 10ویراست  2مبانی فیزیک  125342  12
خوش -خوش بین

 نیاز-نظر
000/280 

 هالیدی 10ویراست  2حل مبانی فیزیک  126327  13
خوش -ینخوش ب

 نیاز-نظر
000/300 

 هالیدی 10ویراست  3مبانی فیزیک  113880  14
-بهار-گلستانیان

 مبتکران
000/420 

 هالیدی 10ویراست  3حل مبانی فیزیک  114056  15
-بهار-گلستانیان

 مبتکران
000/270 

16  112876 
 1جلد  9ویرایش  2011مبانی فیزیک هالیدی 

 مکانیک گرما
 250/ 000 جلیلیان نصرتی

 350/ 000 گوهربار مکانیک گرما 1ج 2008مبانی فیزیک هالیدی  116208  17

 200/ 000 نظر خوشبین خوش مغناطیس 2ج  2009مبانی فیزیک هالیدی  119175  18

 000/75 علوم پویا 5ویراست  1جلد  2008حل مبانی فیزیک هالیدی  116991  19

 5ویراست  1فیزیک هالیدی  10348  21
پاشایی/ مرکز  -رهبر

 نشر
000 /235 

 5ویراست  2فیزیک هالیدی  10110  21
پاشایی/ مرکز  -رهبر

 نشر
000 /130 

 145/ 000 راد/ مرکز نشر پاشایی 5ویراست  3فیزیک هالیدی  10350  22
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 150/ 000 وارش 5ویراست  1حل فیزیک هالیدی  117374  23

 000/350 بین ـ نیاز خوش 10هالیدی ویرایش  3مبانی فیزیک جلد  134173  24

 000/400 گلستانیان ـ مبتکران 10هالیدی ویرایش  4مبانی فیزیک جلد  139534  25

 000/180 گلستانیان ـ مبتکران 10هالیدی ویرایش  4حل مبانی فیزیک ج 139535  26

 000/260 االسالمی شیخ فیزیک کوانتومی گاسیروویچ 118306  27

 000/220 نما-آریایی فیزیک کوانتومی گاسیروویچ 111228  28

 000/150 آراکس-هاشمی ریح کامل مسائل فیزیک کوانتومی گاسیروویچتش 122302  29

 حل فیزیک کوانتومی 11543  31
علوم  -گاسیرو ویچ
 پویا

000/150 

 000/280 تهران-علیمحمدی مکانیک کوانتومی مدرن ساکورایی 11869  31

 000/250 نیاز، مشفق، علیمحمدی مکانیک کوانتومی مدرن ساکورایی 129061  32

 000/150 نیاز مکانیک کوانتومی مدرن ساکورایی حل 129062  33

 000/150 ییاسکو ییمدرن ساکورا یکوانتوم کیحل مکان 116628  34

 000/155 آراکس ییساکورا یکوانتوم کیحل مکان 117242  35

 مدرن یکوانتوم کیمکان 11179  36
 -یقادر -ییساکورا

 یدشت
000/250 

 کوانتوم کیمکان 130529  37
 – انیشمیابر

 رنصی خواجه
000/280 

 مدرن یکوانتوم کیکامل مسائل مکان حیتشر 132309  38
 ملکی – ییساکورا

 دانش ندهیآ
000/250 

 210 /000 آراکس -یوسفی 2010 یزتل 1 یکوانتوم کیمکان 120543  39

 155 /000 آراکس -یوسفی یزتل 2 یکوانتوم کیمکان 120725  41

 000/235 ازین -یاورع یزتیل یکوانتوم کیمکان 121805  41

 000/180 نیاز-سپهری-بهتاج زتلی یکوانتوم کیحل مکان 115706  42

 000/135 ایعلوم پو -ییاسکو 1جلد  یزتیل یکوانتوم کیحل مکان 116286  43

 مکانیک کوانتومی جلد اول 127273  44
-فرهاد مسعودی
 خواجه نصیر

000/290 

 000/270 نشرکتاب –مشفق  آشنایی با مکانیک کوانتومی گریفیث 120910  45

 250 /000 آراکس -جکسون 1 کیکالس کینامیالکترود 117470  46

 000/290 آراکس -یهاشم 2جکسون  نامیکیالکترو د 11221  47
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48  129246 
خودآموز حل تشریحی الکترودینامیک کالسیک 

 جکسون
 000/270 آراکس –هاشمی 

 000/210 نیاز-بهتاج الکترو دینامیک کالسیک جکسون 122096  49

 000/200 نیاز-بهتاج ینامیک کالسیک جکسونحل الکترو د 125144  51

 230 /000 جکسون کیکالس کینامیحل الکترود 118995  51

 208 /000 فرمان نیحس تسیفیگر کیبا الکترودینام ییآشنا 117237  52

 000/250 نیاز-بهتاج تسیفیمقدمه ای به الکترو دینامیک گر 126287  53

 000/180 وپردازانزاده ن خسروی حل الکترودینامیک گریفیث 131057  54

 کینامیبا الکترود ییجامع مسائل آشنا حیتشر 125459  55
 یموسو -تسینیفریگ

 کوشا
000/150 

 000/180 مرکزنشر-رهبر ژهیمن نیکر دیجد کیزیف 110510  56

 000/420 ابوکاظمی ـ نوپردازان فیزیک نوین کرین 139536  57

 000/150 ابوکاظمی ـ نوپردازان حل فیزیک نوین کرین 132312  58

 000/490 وفایی ـ جاودان خرد فیزیک نوین کرین 131053  59

 000/320 یمرکز نشر دانشگاه سلز نینو کیزیف 127336  61

 000/90 ایعلوم پو -ییاسکو سلز نینو کیزیحل ف 118184  61

 نینو کیزیف یها حل مسئله یراهنما 132312  62
 ابوکاظمی – نیکر

 نوپردازان
000/150 

 245 /000 مرکزنشر -یسپهر کلپنر کیبا مکان ییآشنا 10601  63

 000/230 جعفری، فاطمی 1آشنایی با مکانیک کلپنر ج 135068  64

 000/270 جعفری، فاطمی 2آشنایی با مکانیک کلپنر ج 135069  65

 کیبا مکان ییکامل مسائل آشنا حیو تشر لیتحل 130678  66
 ییاسکو -زپکل

 ایپو علوم
000/130 

 کیسکال کیبر مکان یا مقدمه 122067  67
 بهتاج – نیمور

 ازین -ینلجبی
000/300 

 کیکالس کیبا مکان ییآشنا 112115  68
 – یگودرز-ایآر

 مشهد فردوسی
000/370 

69  114200 
 -کیکالس کیمکان 1 کیزیکتاب ف

 سیالکترومغناط

 یمایس -یشکر
 دانش

000/ 70 

 کوانتوم کیمکان -مدرن کیزیف 2 کیزیکتاب ف 115042  71
 یمایس -یشکر

 دانش
000/ 55 
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 400 /000 انقالب دیام -ییاسکو هیدوسو کیزیفرهنگ جامع ف 118038  71

 کیزیف هیفرهنگ دوسو 115522  72
 -نشیب رضایعل

 اریدانش
000/ 240 

 140 /000 یموتاب تیهدا هیدوسو کیزیفرهنگ جامع ف 110396  73

 نازک یها هیال یآور و فن کیزیف 119096  74
خواجه  -افضل زاده
 رینص

000/90 

 000/380 وفایی ـ گوتنبرگ پیاد فیزیکالم 137739  75

 000/260 مرکز نشر -سوولتو زریاصول ل 115367  76

 زریل کیالکترون 120171  77
-مروج – نیورد تامس

 فشری
000/200 

 000/100 انکی – یقناعت زریل کیمسائل الکترون حیتشر 132310  78

 000/106 چرتکه – ییآقا به زبان ساده زریل 123465  79

 000/150 علیائی ـ رجائی لیزر مهندسی 135886  81

 000/100 بهجت ـ یزد لیزر اصول و کاربردها 11978  81

 فیزیک لیزر 139516  82
نژادی ـ  علیان

 د.سمنان
000/550 

 000/135 مرکز نشر -لیکت حالت جامد کیزیبا ف ییآشنا 111185  83

 8 راستیحالت جامد و کیزیبر ف یا مقدمه 113065  84
 قربانی – تلیک

 نگار دانش
000/116 

 حالت جامد کیزیجامع مسائل ف حیتشر 132311  85
 – یرامی – تلیک

 کوشا – فارسانی
000/125 

 1ماده چگال ج کیزیف 110651  86
 خانلری –اشکرافت 
 نگار دانش

000/300 

 2ماده چگال ج کیزیف 121750  87
 خانلری –اشکرافت 
 نگار دانش

000/250 

 000/200 نما -زاده ملک فولز لیتحل کیمکان 10193  88

 یلیتحل کیمکان 11738  89
 یصرقی –فاولز 

 مرکزنشر
000/250 

 000/120 ناقوس -یگیب یعلم فولز لیتحل کیحل مکان 119387  91

 یآمار کینامیترمود 125545  91
 – یکوار مک
 مرکزنشر -رجبعلی

000/220 

 000/150 فروزش -یدینو یمک کوار یآمار کیحل مکان 10382  92

http://www.simayedanesh.ir/
http://www.simayedanesh.ir/


 دانش سیمای  فیزیک                 
 

 

 

 

 136 66966114-5تلفن:           66464779تلفکس:          .  318پالک  -فروردین 12ابتدای خیابان  -خیابان انقالب

w
w

w
.Sim

aye
D

an
e

sh
.ir

 

ف
دی

ر
 

 قیمت )ریال( مولف/مترجم نام کتاب کد

 مکانیک آماری گالزر 127979  93
مرادی ـ فردوسی 

 مشهد
000/42 

 اصول ژنومیک آماری  سو 139537  94
حسینی ـ فردوسی 

 مشهد
000/290 

 000/350 مبتکران -بهار یستیعلوم ز یبرا کیزیف 10044  95

 000/160 نیاز -بهتاج مکانیک آماری پاتریا 123864  96

 000/190 وفایی، جاودان خرد مکانیک آماری  پتریا 119761  97

 000/250 نیاز-میرفندرسکی دینامیک و مکانیک آماری گراینرترمو  111584  98

 000/130 مرکزنشر-فرج زاده فیزیک آماری رایف 115933  99

 000/300 اشعری، مرکزنشر مبانی فیزیک آماری و گرمایی رایف 112258  111

 000/460 امیرکبیر-حبیبی فیزیک پالسما وانرژی گداخت هسته ای 129059  111

 و گداخت پالسما کیزیف 132313  112
 –مفخم  یرینص

 نشرعلوم
000/200 

113  12162 
آشنایی با فیزیک پالسما و همجوش کنترل شده  

 چن
 000/180 مهدویان، مرکزنشر

 1ج مبانی فتو نیک  125308  114
خواجه -ابریشمیان

 نصیر
000/350 

 000/150 امیرکبیر-کاتوزیان 1ج فتونیک 129060  115

 000/280 امیرکبیر –کاتوزیان  2فتونیک ج 131492  116

 000/150 زمانی ـ نیاز فوتونیک ـ مبانی و کاربردها 135521  117

 000/150 علیائی ـ رجائی ای بر فوتونیک مقدمه 130753  118

 آشنایی با اپتیک پدروتی 118099  119
-شیخ السالمی
 مرکزنشر

000/285 

 000/200 صبور-مربوطی 1ج حل مسائل آشنایی با اپتیک پدروتی 126254  111

 000/200 مربوطی ـ صبور پدروتی  2ئل آشنایی با اپتیک جحل مسا 126254  111

 اپتیکی غیرخطی  بوید 139538  112
عطاران ـ فردوسی 

 مشهد
000/320 

 000/220 ابوکاظمی، مرکزنشر کرین  1ای ج آشنایی با فیزیک هسته 116072  113

 000/180 مرکزنشر -میرفخرایی کرین  2ای ج آشنایی با فیزیک هسته 114197  114

 000/125 مرکزنشر -مدرس ای کوهن مفاهیم فیزیک هسته 135072  115
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 000/280 غالمزاده ـ یزد ای و ذرات ای بر فیزیک هسته مقدمه 124012  116

 000/330 ابوکاظمی ـ نوپردازان ای فیزیک راکتور هسته 139539  117

 رهوفیای ما مبانی فیزیک هسته 121924  118
رحیمی ـ فردوسی 

 مشهد
000/170 

 مسأله حل شده 707( 1ی )فیزیک عموم 131621  119
 –روزبهی 

 دانش سروش
000/245 

 ایرودف  1مسائل فیزیک عمومی ج 139540  121
پورـ  متقی
 پژوهان دانش

000/300 

 ایرودف  2مسائل فیزیک عمومی ج 139541  121
پورـ  متقی
 پژوهان دانش

000/330 

 000/100 پویا نوری، علوم فیزیک عمومی 135077  122

 417یک( فیزیک پایه )مکان 118440  123
گسترش  -رمضانی

 پایه علوم
000/180 

 802دانشگاهی  فیزیک پیش 133996  124
گسترش  –رمضانی 

 پایه علوم
000/140 

 000/330 فتاحی ـ گوتنبرگ فیزیک در چند دقیقه 136623  125

 000/115 آقائی ـ آذر های فیزیک سرگرمی 121696  126

 انگیزی فیزیک با وسایل دور ریز آزمایشهای شگفت 136529  127
زاده ـ  میکائیل

 نصیربصیر
000/159 

 000/560 فیمدرسان شر 3و  2، 1 هیپا کیزیفارشد  120900  128

 000/420 فیمدرسان شر کیزیمجموعه سواالت فارشد  117123  129

 000/420 فیمدرسان شر 2و  1کوانتوم  کیمکانارشد  12149  131

 000/300 فیمدرسان شر 2و  1 کیزیف یاضیرارشد  112727  131

 000/220 فیمدرسان شر 2و  1 کیکالس کیمکانارشد  113727  132

 000/195 فیمدرسان شر کیزیف یزبان تخصصارشد  121533  133

 000/550 فیمدرسان شر کیزیف سیالکترومغناطارشد  127240  134

 000/140 پوران – یانیب کیزیو ژئوف کیزیف یزبان تخصصارشد  118136  135

 000/260 نپورا – یانیب یکوانتوم کیمکانارشد  117659  136
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 000/250 مرکزنشر -پورجوادی مورتیمر 1شیمی عمومی  10351  1

 000/80 طوسی -پورجوادی مورتیمر 2شیمی عمومی  12103 ظ 2

 000/190 عیسی یاوری مورتیمر 1شیمی عمومی  10034  3

 000/180 عیسی یاوری مورتیمر 2شیمی عمومی  10035  4

 000/150 بهزادی مورتیمر 1حل شیمی عمومی  10030  5

 000/100 بهزادی مورتیمر 2حل شیمی عمومی  126280  6

 1اصول شیمی عمومی ج  110362  7
صادقی  –سیلبربرگ 

 نوپردازان
000/400 

 2اصول شیمی عمومی ج 10827  8
صادقی  –سیلبربرگ 

 نوپردازان
000/200 

 1شیمی عمومی جتشریح کامل مسائل اصول  115778  9
صادقی  –سیلبربرگ 

 نوپردازان
000/260 

 2تشریح کامل مسائل اصول شیمی عمومی ج 11062  11
صادقی  –سیلبربرگ 

 نوپردازان
000/270 

 000/180 پارسافر های مهندسی شیمی عمومی برای رشته 110886  11

 000/125 هاشمی براون 1شیمی عمومی  11862  12

 لشیمی تجزیه کمی جلد او 123348  13
انصافی  –هریس 

 اصفهان
000/186 

 شیمی تجزیه کمی جلد دوم 11360  14
انصافی  –هریس 

 اصفهان
000/133 

 000/320 شاپورگان ـ فاطمی اصول شیمی تجزیه و روش حل مسائل آن 139544  15

 000/250 سالجقه اسکوگ 1اصول تجزیۀ دستگاهی  13124  16

 000/125 سالجقه اسکوگ 2اصول تجزیۀ دستگاهی  13070  17

 000/75 علوم پویا -پارچه باف اسکوگ 1حل اصول تجزیه دستگاهی  110529  18

 000/50 علوم پویا -پارچه باف اسکوگ 2حل اصول تجزیه دستگاهی  12827  19

 000/405 سالجقه اسکوگ وست 1مبانی شیمی تجزیه  12098  21

 000/380 سالجقه اسکوگ وست 2مبانی شیمی تجزیه  12099  21

 9اسکوگ وست ویراست  1یمی تجزیه مبانی ش 128174  22
شمیرانی، محرابی، 

 رایانه علوم
000/370 

 000/220 علمی وفنی 1حل مبانی شیمی تجزیه اسکوگ وست 118696  23
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 000/140 مرادی-مداحی تشریح کامل سواالت مبانی شیمی تجزیه اسکوگ 127753  24

 000/45 یوسفی اسکوگ وست 1حل مبانی شیمی تجزیه  112730  25

 000/150 شیرزاده اسکوگ وست 2حل مبانی شیمی تجزیه  120467  26

 000/200 عیسی یاوری مورسیون بوید 1شیمی آلی  10031  27

 000/200 عیسی یاوری مورسیون بوید 2شیمی آلی  10032  28

 000/180 عیسی یاوری مورسیون بوید 3شیمی آلی  10033  29

 000/90 عیسی یاوری مورسیون بوید 1حل شیمی آلی  10027  31

 000/140 عیسی یاوری مورسیون بوید 2حل شیمی آلی  10028  31

 000/100 عیسی یاوری مورسیون بوید 3حل شیمی آلی  10029  32

 000/600 هاشمی شیمی آلی بیلی 117490  33

 قسمت اول 1شیمی آلی پیشرفته ج 118652  34
هروی  –کری 

 نگار دانش
000/380 

 قسمت دوم 1شیمی آلی پیشرفته ج 111352  35
هروی  -کری

 نگار دانش
000/270 

 2شیمی آلی پیشرفته ج 12230  36
هروی  -کری

 نگار دانش
000/400 

37  139545 
تشریح کامل مسائل شیمی آلی پیشرفته )کتاب 

 اول( کری
 000/220 نگار هروی ـ دانش

 000/190 نوآور -حمیه قاسمی حل شیمی آلی پیشرفته کری 121975  38

 1شیمی آلی ج 110562  39
ی یاور –موری  مک

 نوپردازان
000/350 

 2شیمی آلی ج 111565  41
یاوری  –موری  مک

 نوپردازان
000/380 

 3شیمی آلی ج 117274  41
یاوری  –موری  مک

 نوپردازان
000/380 

 000/400 آییژ –یاوری  کرمی   1شیمی آلی ج 135157  42

 000/430 آییژ –یاوری  کرمی   2شیمی آلی ج 135158  43

 1راهنما شیمی آلی ج 122799  44
یاوری  –موری  مک

 نوپردازان
000/230 

 2راهنما شیمی آلی ج 120730  45
یاوری  –موری  مک

 نوپردازان
000/220 
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 3راهنما شیمی آلی ج 117274  46
یاوری  –موری  مک

 نوپردازان
000/350 

 مبانی شیمی آلی 112692  47
یاوری  –موری  مک

 نوپردازان
000/400 

 یراهنما و حل مسائل مبانی شیمی آل 113860  48
یاوری  –موری  مک

 نوپردازان
000/280 

 7ساختار و کاربرد ویرایش  1شیمی آلی  113197  49
صادقی -ولهارد

 نوپردازان
000/400 

 2شیمی آلی  120559  51
صادقی -ولهارد

 نوپردازان
000/380 

 3شیمی آلی  118043  51
صادقی -ولهارد

 نوپردازان
000/350 

 1تشریح کامل مسائل شیمی آلی  114159  52
صادقی -دولهار

 نوپردازان
000/260 

 2تشریح کامل مسائل شیمی آلی  122310  53
صادقی -ولهارد

 نوپردازان
000/220 

 3تشریح کامل مسائل شیمی آلی  114066  54
صادقی -ولهارد

 نوپردازان
000/350 

 000/100 دباغ ـ اصفهان مبانی شیمی آلی 118514  55

 000/44 سعیدی ـ اصفهان شیمی آلی ـ اساس زیست 113833  56

 000/240 اسالمپور، فاطمی (   لواین1شیمی فیزیک ) 115943  57

 000/350 اسالمپور، فاطمی (   لواین2شیمی فیزیک ) 115944  58

 000/145 اسالمپور، فاطمی (   لواین3شیمی فیزیک ) 115945  59

 000/100 غالمی، کوشا (   لواین1حل شیمی فیزیک ) 115099  61

 000/125 غالمی، کوشا واین(   ل2حل شیمی فیزیک ) 11554  61

 000/360 وفنی اسالمپور، علمی (  لواین1شیمی کوانتومی ) 116557  62

 000/105 وفنی اسالمپور، علمی (  لواین2شیمی کوانتومی ) 125507  63

 000/220 وفنی اسالمپور، علمی حل مسائل شیمی کوانتومی  لواین 116508  64

 000/290 وفنی میجلیلی، عل اتکینز   3شیمی فیزیک  117115  65

 000/310 سهرابی -همیل بالو اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی 10858  66

 000/140 سهرابی -همیل بالو حل اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی 10859  67
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68  113911 
 اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی

 1و  2شیمی  
 -پورمند -همیل بالو

 سلطانعلی
000/500 

69  113912 
حل اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی 

 1و 2
 -پورمند -همیل بالو

 سلطانعلی
000/300 

 000/400 کوشا-هاشمی  حل شیمی فیزیک اتکینز 135837  71

 000/180 اصفهانی ـ مرکزنشر آلبرتی 1شیمی فیزیک جلد  112054  71

 000/150 اصفهانی ـ مرکزنشر آلبرتی 2شیمی فیزیک جلد  112055  72

 000/80 اصفهانی ـ مرکزنشر آلبرتی 3شیمی فیزیک  111290  73

 000/220 خدادای ـ مرکزنشر بارو 1شیمی فیزیک جلد  118196  74

 000/120 خدادای ـ مرکزنشر بارو 2شیمی فیزیک جلد  128325  75

76  12957 
اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی 

 8ویراست 
 پورمند -همیل بالو

 اندیشه گوهربار
000/450 

77  128413 
حل اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی 

 8ویراست 
 پورمند -همیل بالو

 اندیشه گوهربار
000/270 

 000/000/1 رحمتی ـ تهران اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی 139020  78

 000/110 سهرابی لونشپیل 1های شیمیایی  مهندسی واکنش 115356  79

 000/270 سهرابی لونشپیل 2های شیمیایی  شمهندسی واکن 114563  81

 000/185 سهرابی طراحی راکتورهای شیمیایی لونشپیل 10226  81

 000/115 امیرکبیر-محمدی راهنمای حل مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی 114562  82

 000/200 سیدین ـ پارسیا 1حل تشریحی مسائل راکتورهای شیمیایی جلد  110849  83

 000/170 سیدین ـ پارسیا 2ی مسائل راکتورهای شیمیایی جلد حل تشریح 110850  84

 000/700 خسروی، شریف های شیمیایی فولگر مهندسسی واکنش 128208  85

 000/150 آشینا حل ترمودینامیک مهندسی شیمی 120370  86

 000/130 خراط -نیک آذر 1کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی  10886  87

 000/60 خراط -نیک آذر 1مهندسی شیمی  حل کاربرد ریاضیات در 10887  88

 000/300 خراط -نیک آذر 2و  1بخش  2کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی  115919  89

با  2حل تشریحی ریاضیات در مهندسی شیمی  118010  91
MATLAB 

 000/175 خراط -نیک آذر

 000/138 رفیع زاده کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی پلیمر 10870  91

 000/90 امیرکبیر-رفیع زاده راهنمای حل مسائل کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی 113686  92
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93  121977 
های عددی در مهندسی شیمی به  کاربرد روش

 همراه مثال حل شده
 000/78 کیان -شهره فاطمی

 000/120 گودرزنیا-کاپل کنترل فرآیند 118296  94

 000/130 سلطانعلی -کاپل حل کنترل فرآیند 116229  95

 000/100 گوهربار -سیبورگ حل دینامیک و کنترل فرآیند 121885  96

 000/200 نیک آذر مبانی کنترل فرآیند در مهندسی شیمی 10860  97

 000/120 نیک آذر حل مبانی کنترل فرآیند در مهندسی شیمی 10869  98

 000/300 ایرج ناصر، نص کنترل فرآیندهای شیمی 120046  99

 های شیمیاییاصول مقدماتی فرایند 125159  111
فلدر، پورسعید، 

 مرکزنشر
000/300 

 000/110 سیبورگ/ جها نصیری دینامیک و کنترل فرآیند 119931  111

 000/145 رفیع زاده دینامیک و کنترل فرآیند 118003  112

 000/87 امیرکبیر-رفیع زاده راهنما حل مسائل دینامیک وکنترل فرآیندها 110678  113

 000/140 خواجه نصیر-فاتحی دسیستم های کنترل فرآین 115614  114

 000/400 سلطانعلی -دونالد ناور های فرآیندی تحلیل و کنترل سیستم 120224  115

 000/110 صفار -شریفی ای به سنتز آلی نوین مقدمه 12139  116

 000/60 صفار -شریفی ای به سنتز آلی نوین حل مقدمه 121978  117

 1ترمو دینامیک مهندسی شیمی  10230  118
 اسمیت ون نس/

 کلباسی
000/140 

 2ترمودینامیک مهندسی شیمی  10231  119
اسمیت ون نس/ 

 کلباسی
000/100 

 165/ 000 اسمیت ون نس حل ترمودینامیک مهندسی شیمی 114352  111

 1ترمو دینامیک مهندسی شیمی  116198  111
اسمیت ون نس/ 

 سلطانعلی
000/250 

 2ترمو دینامیک مهندسی شیمی  117703  112
اسمیت ون نس/ 

 لیسلطانع
000/200 

 1حل ترمودینامیک مهندسی شیمی  118602  113
اسمیت ون نس/ 

 سلطانعلی
000/180 

 2حل ترمودینامیک مهندسی شیمی  119794  114
اسمیت ون نس/ 

 سلطانعلی
000 /150 

 68/ 000 اسمیت ون نس 7حل ترمودینامیک مهندسی شیمی ویرایش  11624  115
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 یالس -ترمودینامیک مولکولی تعادالت فازی 120820  116
 -سلطانعلی -پرازنیس

 گوهربار
000/450 

 سیال -حل ترمودینامیک مولکولی تعادالت فازی 121418  117
 -سلطانعلی -پرازنیس

 گوهربار
000/100 

118  121948 
های  رهیافت حل ترمودینامیک مولکولی تعادل

 سیال -فاز
 000/160 نوآور -پرازنیس

 000/320 کاغذچی -سهرابی انتقال جرم تریبال 10881  119

 000/300 جهاد –بهمنیار  انتقال جرم 115360  121

 000/280 فردوسی –شاهسوند  مبانی طراحی فرآیندهای انتقال جرم 135136  121

 000/115 امیرکبیر-عبدوس راهنمای حل مسائل انتقال جرم تریبال 129080  122

 90/ 000 خدوسیداکرمی حل انتقال جرم تریبال 12611  123

 152/ 000 کش امیریچال مفاهیم انتقال جرم 120455  124

 000/80 چالکش امیری حل مفاهیم انتقال جرم 116104  125

 000/430 آرون ـ تهران انتقال جرم پیشرفته 132449  126

 اصول و کاربرد انرژی خورشیدی 117615  127
علم -حاج سقطی
 وصنعت

000/140 

 مشارکت منابع تجدیدپذیر در بازار برق 132317  128
مهدی  –مدالس 
 شریف –احسان 

000/500 

 000/149 نصیربصیر –محمدی  های خورشیدی پروژه 134271  129

 000/79 چرتکه –هنربخش  های ساده الکترونیکی با سلول خورشیدی پروژه 134407  131

 000/65 نصیربصیر –توحیدی  راهنمای ساده نصب تجهیزات خورشیدی 134820  131

 000/500 عمران علم –طبرسا  های انرژی تجدیدپذیر فراساحل سازه 135137  132

 000/250 دیباگران –دل  رحم های تجدیدپذیر انرژی 135138  133

 منابع انرژی تجدیدپذیر 132838  134
 –جهانی  –فقیهی 

 سهادانش
000/400 

 000/340 سرا اندیشه –غالمعلی  TRANSYSهای انرژی  سازی سیستم شبیه 135139  135

136  135140 
های قدرت  های تجدیدپذیر و کارایی سیستم انرژی

 کیالکتری
 000/300 نیاز –افجرای 

 000/200 نشرعلوم –شیخی  های انرژی تجدیدپذیر طراحی سیستم 135141  137

 000/175 دیباگران –یالی  قره 1صفر تا صد انرژی خورشیدی جلد  135142  138
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 000/230 دیباگران –یالی  قره 2صفر تا صد انرژی خورشیدی جلد  135143  139

 000/260 یالی ـ دیباگران قره جلد سومصفر تا صد انرژی خورشیدی  139546  141

 000/350 تهران –پرتوی  ها نو انرزی 121471  141

 تبدیل مستقیم انرژی 129079  142
-وهابی-حسینی

 امیرکبیر
000/230 

 000/155 چرتکه-درخشان انرژی های تجدید پذیر  112351  143

 000/120 چرتکه-پیش باز انرژی خورشیدی برای خانه شما 117820  144

 000/135 چرتکه-محمدی کلکتور خورشیدی 124455  145

 000/95 چرتکه-محمدی سیستم های فوتوولئاتیک)سیستم برق خورشیدی( 128291  146

 000/99 چرتکه-مالیی راهنمای انرژی خورشیدی 122106  147

 000/110 چرتکه-محمدی انرژی باد 124456  148

149  132319 
تا  ACنیروگاه بادی فراساحل از فرآیند انتقال 

 بکه ساحلیاتصال به ش
 000/250 نیاز –ای  افجه

 000/189 چرتکه-هنربخش سیستم های برق خورشیدی 122136  151

 000/173 چرتکه-بانی شرکا مبانی سلول های خورشیدی  122634  151

 حفاظ سازی تابش 119839  152
حسین -وهابی-بیات

 زاده
000/140 

 000/150 ریفش-هاشمی نژاد سامانه انرژی های تجدید پذیر برق خورشیدی 129078  153

 000/320 خواجه نصیر-صبور انرژی جایگزین 122407  154

 000/120 آیالر –کریمی  ها نگرشی نوین بر معیزی انرژی در ساختمان 132320  155

 000/200 قدیس –رنجبر  های بادی سیستم الکتریکی کنترل و بازدهی در توربین 131135  156

 تمانکاربرد انرژی خورشیدی در طراحی نمای ساخ 132322  157
 –ای  سادات میره

 دیباگران
000/250 

 طراحی سیستم برق خورشیدی مقیاس بزرگ 132324  158
خدارحمی  –گورکیان 
 قدیس –

000/250 

 1مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی ج 126619  159
 -طاهری –جان دافیه 

 نوآور
000/270 

 2مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی ج 129620  161
خلجی  –دافیه  جان

 نوآور-یاسد
000/230 

 30/ 000 بهروز احمدی ای کاربرد انرژی هسته 115011  161
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 000/65 آیالر -قهرودی های برق خورشیدی آشنایی با اصول سیستم 121947  162

 000/80 خواجه نصیر -آقانجفی انرژی تشعشع خورشیدی پیشرفته 115239  163

 000/45 سیدصدر کاهش مصرف انرژی در ساختمان 119269  164

 000/149 چرتکه -جهرمی پروژه کاربردی انرژی خورشیدی 50 11938  165

166  135382 
اندازی پشت بام خورشیدی   خودآموز نصب و راه

 سولیوان
 000/125 توحیدی ـ نصیربصیر

 000/239 جعفری ـ نصیربصیر های تولید انرژی خانگی  پروژه 136928  167

 سلولهای خورشیدی 139547  168
محمدنژاد ـ علم و 

 صنعت
000/150 

 000/150 بیگی ـ واژگان خرد سلولهای خورشیدی نقطه کوانتومی 139548  169

 000/125 جعفری ـ نصیربصیر راهنمای تولید انرژی خانگی 136930  171

 000/149 جهرمی ـ چرتکه پروژه کاربردی با انرژی خورشیدی 50 11938  171

 000/300 بمانیان ـ طهان شهر خورشیدی و های نو انرژی 119824  172

173  139549 
لتائیک با وهای فتو اهنمای جامع طراحی نیروگاهر

 PVSYSTافزار  نرم
 000/300 قهرودی ـ آیالر

 000/65 توحیدی ـ نصیر بصیر راهنمای ساده نصب تجهیزات خورشیدی 134820  174

 000/55 کارگر ـ آراد پنلهای فتوولتائیک 110078  175

 000/150 منصور ـ سها نیروگاه خورشیدی 132831  176

 000/125 نظری ـ سها های فتوولتائیک تمسیس 132793  177

 000/120 طراح -بیرانونه ای یا انرژی پاک مبانی تکنولوژی انرژی هسته 115034  178

 000/69 امیرکبیر -عارف آذر های پلیمری )آلیاژها( مخلوط 121981  179

 000/60 نژاد جعفری ها پلیمری عناصر پایه در فناوری نانو کامپوزیت 118105  181

 000/440 حدادی اصل 1ولوژی پلیمرها ج تکن 10892  181

 000/230 حدادی اصل 2های پلیمریزاسیون ج  واکنش 10902  182

 320/ 000 حدادی اصل 3های پلیمریزاسیون ج  روش 112719  183

 000/170 حدادی اصل 4طراحی راکتورهای پلیمری ج  117087  184

 000/90 یرامیرکب-حدادی اصل حل مسائل مبانی مهندسی پلیمریزاسیون 127871  185

 000/140 ناصر محمدی شیمی فیزیک پلیمرها 117086  186

 000/90 شریف شیمی پلیمر عملی 10638  187
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 پلیمرهای مصنوعی 132325  188
 –خراسانی  –فلدمن 

 پژوهشگاه صنعت نفت
000/250 

 000/155 جهادامیرکبیر –نعمتی  آنالیز و شناسایی کیفی و کمی پلیمرها 117612  189

 000/220 جهادامیرکبیر –نعمتی  انش پلیمرها و اصطالحات بنیادیآشنایی با د 133770  191

 های پلیمری نانو کامپوزیت 133769  191
جهاد  –زاهدی 

 امیرکبیر
000/180 

 000/360 امرایی ـ امیرکبیر نانو ساختارهای پلیمری 137412  192

 000/45 امیرکبیر-عبدوس آزمایشگاه شیمی پلیمر 129076  193

 000/154 امیرکبیر –بهرامی  تهیه آزمایشگاهی پلیمرها های پیشرفته روش 129190  194

 کاربرد پلیمرها در پزشکی 120656  195
 –اعظمی  –ربیعی 

 امیرکبیر -بنکدار
000/140 

 000/72 چرتکه -ملکیان خواص و مشخصات پلیمرها 119130  196

 000/160 شریعتی نیاـ امیرکبیر پلیمرهای معدنی و آلی فلزی 127737  197

 000/150 مطهری ـ تهران یزیکی و مکانیکی پلیمرهاخواص ف 125341  198

 000/100 فریدون ـ سمنان های پلیمری ای بر فوم مقدمه 123388  199

 000/90 نجفی ـ امیرکبیر های کنترل شده ـ زنده پلیمریزاسیون 124189  211

 000/170 احمدجو ـ جهاد 1راهنمای پلی اتیلن  139555  211

 000/220 و ـ جهاداحمدج 2راهنمای پلی اتیلن  139557  212

 PCRای پلیمر از  واکنش زنجیره 135144  213
 –میرزایی  –زرینی 

 آییژ –الهیان 
000/200 

 000/80 امیرکبیر-نادری رئولوژی 119498  214

 رئولوژی و سیاالت غیرنیوتنی 135145  215
 –طغرایی 

 اندیشه پویش
000/150 

 000/140 امیرکبیر-حدادی اصل پلیمرهای رسانا 129075  216

 000/120 امیرکبیر –آرانی  فرآورش الستیک 113886  217

 تغییر شکل پالستیک در مواد نانو کریستال 129077  218
 عرب-کتابچی

 امیرکبیر
000/120 

 000/145 عادل زاده 1های مخازن نفت و گاز  خواص سنگ 116458  219

 000/127 عادل زاده 2های مخازن نفت و گاز  خواص سنگ 116459  211

 000/80 آوا -زاده  ابراهیم فاریاصول مهندسی ح 117454  211
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 000/250 آوا -بهزاد اسیری اصول مهندسی حفاری 121823  212

 000/100 آوا -شهری مهندسی گل حفاری 121962  213

 000/90 ستایش -عالی نسب تجهیزات دکل حفاری 110363  214

 000/120 آوا-قادری-شهری سیمان حفاری و عملیات سیمان کاری 123443  215

 000/250 آوا-اسیری یشرفتهحفاری پ 126631  216

 000/100 آوا-سلیمانی اصول مقدماتی مهندسی حفاری نفت  129074  217

 000/125 آوا-مهردادیان دکل حفاری دورانی وملحقات آن 129073  218

 تکنولوژی حفاری به زبان ساده 132331  219
 –دوروکس 
 آوا -سیدصالحی

000/190 

 000/170 صنعت نفت ،هرسینی و گازهای نفت  آشنایی با عملیات حفاری چاه 132326  221

 حفاری انحرافی پیشرفته 132329  221
 -سرباز حسینی

 ستایش
000/380 

 000/162 ستایش –نیا  موحدی دار حفاری جهت 132327  222

 سازی حفاری بهینه 135146  223
 –کثیر  آل –حسینی 

 ستایش
000/320 

 مهندسی حفاری کاربردی 135147  224
 –طواف  –شاهوند 
 ستایش –بهمنی 

000/450 

225  135148 
های اکتشافی نفت و  مدیریت پسماند حفاری در چاه

 گاز
بهشتی  –فر  گلستانی
 فرهمند –

000/150 

 000/440 ستایش –زاده  عادل اصول مهندسی حفاری 115558  226

 000/340 آوا-عادل زاده 1مهندسی حفاری کاربردی ج  129081  227

 000/370 واآ-عادل زاده 2مهندسی حفاری کاربردی ج  129082  228

 000/200 نورید ـ آییژ نکته کلیدی برای کارکنان دستگاه حفاری 100 139558  229

 000/130 سعیدی ـ آوا اصول و محاسبات مهندسی حفاری پیشرفته 132543  231

 000/100 سلیمانی ـ آوا اصول مقدماتی مهندسی حفاری نفت 129074  231

 000/170 ریاضتی ـ جهاد لینگاستاندارد طراحی و اجزاء به روش میکروتون 139427  232

 000/210 حسینی ـ ستایش های حفای مهندسی مته 139560  233

 000/320 موذنی مهندسی حفاری 129083  234

 000/250 ستایش –نظری  اصول مهندسی سیاالت حفاری 132299  235
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 000/525 آدرسی ـ روزنه مدیریت پروژه در صنایع نفت و گاز 138280  236

 000/330 آوا-عادل زاده هندسی پاالیشاصول ومحاسبات م 115440  237

 000/300 آوا-حسینی مهندسی بهره برداری نفت  121824  238

 000/160 مرکزنشر-مهدی بصیر ش نفت گرییپاال 118358  239

 000/130 فرهمند-بهبهانی  مبانی رسوب هیدرو کربن درصنعت نفت 129072  241

 000/120 آوا-امیری مقدمه ای به مهندسی نفت  129066  241

 000/235 راه نوین-عادل زاده اصول ایمنی در صنعت نفت گازوپتروشیمی 129065  242

 000/200 آیالر –کریمی  ایمنی در صنعت نفت و گاز 135149  243

 های چندفازی گیری جریان اندازه 135150  244
رشیدی  –صفری 

 امیرکبیر
000/139 

 000/65 آوا-یعقوبیان نفت از پیدایش تا پاالیش 129064  245

 000/350 راه نوین-عادل زاده بانی مهندسی بهره برداری نفت و گازم 129063  246

 000/300 آوا -علی حسینی برداری نفت مهندسی بهره 121824  247

 برداری مخازن هیدروکربوری های بهره سیستم 132303  248
 –اکونومیدس 

 ستایش –جان  آهن
000/300 

 000/84 ستایش –نوروزی  برداری مهندسی بهره 132305  249

 000/168 ستایش -زاده عادل 1برداری و تولید  اصول مهندسی بهره 115563  251

 000/248 ستایش -زاده عادل 2برداری و تولید  اصول مهندسی بهره 117316  251

 000/385 ستایش -زاده عادل 3برداری و تولید  اصول مهندسی بهره 119361  252

 برداری مخازن هیدروکربوری مهندسی بهره 132306  253
 –دی آبا حجی-حسن

 ستایش
000/280 

 برداری نفت و گاز طبیعی مهندسی بهره 132306  254
آبادی  حجی -الیتر

 ستایش
000/200 

 برداری اصول مهندسی بهره 132307  255
 –العسگری  قاسم

 ستایش
000/185 

 000/330 گوبویان، خاکسار، ستایش برداری مخازن هیدروکربوری مهندسی بهره 132308  256

 000/350 آوا-حسینی در لوله هاجریان دو فازی  129068  257

 000/92 امیرکبیر-قاسمی اصول شبیه سازی مخازن هیدروکربنی 118998  258

 سازی مخازن نفتی شبیه 129624  259
منتظری  –مرادی 

 آوا –قزوینی 
000/280 
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 000/100 علم و صنعت -صادقی سازی مخزن شبیه 121959  261

 000/120 ستایش -مسیحی نیسازی مخازن هیدروکرب اصول مدلسازی و شبیه 121954  261

 خواص سنگ و سیال مخازن هیدروکربنی 116868  262
 -عمادی –برهانی 

 جهاد
000/250 

263  122079 Pvt 000/220 گوهربار-سلطانعلی و رفتارهای فازی سیاالت مخازن نفتی 

264  135151 Pvt 000/300 آوا –مرام  نیک -دانش و رفتار فازی سیاالت هیدروکربنی مخزن 

 دار ازن کربناته و شکافمخ 135152  265
نژاد، کاکائی،  کرم

 صانعی
000/250 

 ای در مخازن نفت و گاز طراحی جداگرهای لرزه 132293  266
 -خسروشاهی

 عمران علم
000/200 

 000/350 آوا –العسگری  قاسم تحلیل و تفسیر نمودارهای چاه 131555  267

 فشار،حجم، دما ورفتار فازی سیاالت مخازن 129069  268
-یجعفر-مرادی

 ستایش
000/220 

 حل فشار،حجم، دما ورفتار فازی سیاالت مخازن  129070  269
-جعفری-مرادی

 ستایش
000/110 

 000/115 امیرکبیر-مسیحی تحلیل اماری برای مشخصه سازی مخازن 129071  271

 000/100 آوا -عادل زاده خالصه درس خواص سیاالت مخازن نفت و گاز 121963  271

سازی مخازن نفت و گاز  بیهافزار ش آموزش نرم 121964  272
CMG 

 000/250 آوا -افسری

 آسفالتین و واکس 121965  273
 -ریاضی خراط

 ستایش
000/100 

 000/180 آوا -حسینی مبانی عملیات اسیدکاری 121966  274

275  121967 
در  FAST, Pansystemآموزش گام به گام 

 آزمایی چاه
 000/160 آوا -عادل زاده

 000/148 ستایش -خاکسار ( طارق احمد1اصول مهندسی مخزن ) 121968  276

 (2اصول مهندسی مخزن ) 115348  277
عاشوری  -طارق احمد

 ستایش –
000/185 

 000/220 ستایش -منصورآبادی در چاه آزمایی Saphir 8 Topazeمرجع آموزشی  012197  278

 های مخازن ها و سنگ خواص سیال 126590  279
 –طارق احمد 

 ستایش –عسگری 
000/320 

 000/120 ستایش -سیدی حاجی خواص سنگ مخازن هیدروکربوری 132335  281

 000/160 ستایش –خاکسار  های متخلخل اصول جریان سیاالت چندفازی در محیط 132332  281
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 000/92 ستایش –فریدونی  آزمایشگاه خواص سنگ و سیال مخزن 132333  282

 های مخازن نفت و گاز خواص سنگ 132334  283
 –محمدصالحی 

 ستایش
000/250 

284  126590 
خواص سنگ و جریان سیال در مخازن 

 هیدروکربوری
 –طارق احمد 

 ستایش –زاده  هاللی
000/148 

 مطالعات یکپارچه مخزن 130547  285
دانایی  –کوزنتینو 

 شریف
000/250 

 000/250 آییژ -العسگری قاسم از چاه اکتشافی تا فرآیندهای صنعت نفت 132328  286

 000/220 ستایش -مک کین ازن هیدروکربنیاصول مطالعه یکپارچه مخ 121969  287

 000/250 ستایش -مک کین خواص سیاالت مخازن هیدروکربنی 121956  288

 000/142 ستایش -مک کین حل خواص سیاالت مخازن هیدروکربنی 121957  289

 000/220 قاسم العسگری اصول مهندسی مخازن هیدروکربنی 121958  291

 000/300 آییژ –صدارت  زن نفت و گازخواص و رفتار فازی سیاالت مخا 126600  291

 مرجع کامل مهندسی مخازن نفت و گاز 132330  292
قبادی  –طارق احمد 

 صنعت نفت
000/300 

 000/95 تهران -خسروی شیمی نفت 121955  293

 طراحی شکاف هیدرولیکی در مهندسی نفت 132300  294
 –نیا  حبیب –یاحق 

 ستایش
000/130 

295  132301 
ف هیدرولیکی در مخازن آنالیز رشد و توسعه شکا

 دار شکاف
 000/115 آوا –طاهری شکیب 

آموزش نرم افزار خواص سیاالت نفت و گاز  911686  296
winprop 

 000/100 آوا -زاده عادل

 000/220 ستایش -زاده عادل اصول جریان سیاالت دو فازی 117317  297

 000/220 ستایش -العسگری قاسم نگاری پیشرفته چاه 115241  298

 000/250 ستایش -العسگری قاسم اصول پتروفیزیک 115270  299

 000/248 ستایش -العسگری قاسم پیمایی اصول چاه 112664  311

 000/185 ستایش -مهدی امیری چاه آزمایی جان لی 115300  311

 000/220 آوا –زاده  عادل 1اصول چاه آزمایی در مخازن نفت و گاز ج 121960  312

  2فت و گاز جاصول چاه آزمایی در مخازن ن 121960  313

ASPEN HYSYS 
 000/230 آوا –زاده  عادل

 000/148 ستایش امیری –بوردارو  چاه آزمایی 121620  314
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 000/148 ستایش –بخش  روح نگاری اصول چاه 132261  315

 000/135 امیرکبیر –تدینی  چاه آزمایی نوین در مخازن نفت و گاز 131551  316

 000/600 ستایش –برازجانی  طرح تکمیل چاه 131841  317

 000/148 ستایش –برازجانی  های میادین نفتی و گازی اسیدکاری در چاه 131556  318

 000/250 ستایش –گلپایگانی  های نفت و گاز مدیریت بحران در فوران چاه 131557  319

 000/84 ستایش -آزاده حجت اصول ژئوالکتریک کاربردی 121953  311

311  121952 
نفت،  راهنمای جامع مهندسی نفت زمین شناسی

 اکتشاف، حفاری
 000/185 آوا -احمد سجادیان

 000/100 ستایش -محمد مالیری آسفالتین در صنعت نفت 121951  312

 000/150 عمران علم –بهادری  ای در مخازن نفت و گاز طراحی جداگر لرزه 132293  313

 000/120 آییژ –بهبهانی  مبانی فرآوری و انتقال گاز طبیعی 132292  314

 000/110 تهران -سنجابی 1و فناوری نفت، گاز، پتروشیمی شیمی  121950  315

 کاربرد مکانیک سنگ در مهندسی نفت 132295  316
 –خاکسار منشاء 

 ستایش
000/142 

 000/150 ستایش –حسینی  انگلیسی برای مهندسان نفت 132296  317

 طراحی تجهیزات فرآیندی 122263  318
 –فرد  مهدی رازی
 سرا اندیشه

000/500 

319  125697 
برداری از تجهیزات نفت گاز و  حی و بهرهطرا

 پتروشیمی
 000/320 سرا اندیشه –مولوی 

 000/100 نوآور –میرشریفی  طراحی فونداسیون و سازۀ تجهیزات و تأسیسات نفتی 12058  321

 000/250 ستایش –بهادری  کنترل آلودگی در واحدهای نفت گاز و پتروشیمی 126052  321

322  132298 
های حفاظت کاتدی جهت  راهنمای طراحی سیستم

 گازرسانی به صنایع
 000/160 فرهمند –جعفرزاده 

 000/280 سرا اندیشه –فرد  رازی PROMAXسازی فرآیندهای پاالیشگاهی با  شبیه 127442  323

324  132266 
 –سازی فرآیندهای نفت گاز  مرجع کامل شبیه

 ASPenplusپتروشیمی با 
 000/550 دیباگران –صفوی 

 ASPenسازی در مهندسی شیمی با  یهاصول شب 132267  325

plus 
 000/350 سرا اندیشه –عمویی 

 ASPenسازی فرآیندهای پایا  مرجع کامل شبیه 132272  326

Hysys 
 000/280 سرا اندیشه –باغمیشه 

 000/320 دانش نگارنده –اکبری  Hysysترین مرجع کاربردی  کامل 122016  327
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328  135161 
، گاز و سازی و طراحی فرآیندهای نفت شبیه

 ASPen Plusشیمیایی 

کوهستانیان، صادقی، 
 کلهری، جهاد

000/270 

سازی فرآیندهای نفت، گاز و پتروشیمی  شبیه 127149  329
ASPEN HYSYS 

 000/380 سرا اندیشه –احسانی 

331  139565 
سازی فرآیندهای شیمیایی نفت و گاز  شبیه

 ASPENHYSgSVBافزار  بانرم
 000/550 رحمانی خواجه ـ مثبت

افزار  سازی مخزن با استفاده از نرم شبیه 135162  331
ECLIPSE 100 

فرد،  ابراهیمی، رحمانی
 جهاد

000/215 

 000/350 گلستان ـ مثبت ECLIPSE 1008Petrelگام  آموزش گام به 139571  332

 PROSPERافزار  مرجع آموزش نرم 135163  333
چی، مهدیانی  خامه

 ستایش
000/250 

 Drilling officeافزار  آموزش نرم 132276  334
 –داروئی  –دشتی 

 ستایش
000/162 

 000/120 ستایش –فضلی  Geologافزار  مرجع آموزش نرم 123610  335

 GEOLOGافزار  مرجع کامل و کاربردی نرم 139573  336
مقصودی اکبری ـ 

 مثبت
000/400 

 000/185 ستایش –ذوالفقاری  log lotافزار  آموزش کاربردی نرم 132277  337

یر جامع نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از تفس 132279  338
Geolog 

 000/270 آوا –طالقانی 

 HAzopارزیابی کمی و کیفی ریسک  114573  339
 –عبدالحمیدزاده 

 سرا اندیشه
000/140 

 PVTi ،Eclipse logridافزار  مرجع آموزشی نرم 132280  341

office 
 000/320 ستایش –دستی 

 000/330 ستایش –خاکسار  orilling officeافزار  مرجع آموزش تصویری نرم 132282  341

 000/65 آوا –شجاعی  افزار اکلیپس راهنمای کار با نرم 132286  342

 000/185 ستایش –اقدم  Eclipseسازی مخزن با استفاده از  شبیه 132340  343

 000/320 ستایش -رنجبر petrelافزار  مرجع آموزش نرم 132285  344

345  132284 
های درون چاهی نفت و گاز و  طراحی رشته لوله

 اتصاالت آن
زادگان  نوری -رحمن
 نگار ایده –

000/300 

 از یاد برداشت نفت 121158  346
 -ریاض خراط
 نهردانش

000/255 

 000/200 شریعتی ـ ستایش ازدیاد برداشت کاربردی نفت سنگین 139575  347

 000/450 خراط ـ ستایش 1ازدیاد برداشت نفت جلد  139576  348
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 000/600 خراط ـ ستایش 2ازدیاد برداشت نفت جلد  139578  349

 000/265 نگار هروی ـ دانش تروسیکلی جولهشیمی  130622  351

351  135164 
ریزی میدانی و  ازدیاد برداشت نفت برنامه

 راهبردهای توسعه
عباسی، آریانزاده، 

 پور، قدیس تقی
000/250 

 000/160 ، جهادراشدی، حبیبی فرآیند ازدیاد برداشت میکروبی نفت 135165  352

 000/350 بهبهانی، کیان، آییژ فرآیندهای جداسازی غشایی 135166  353

 فناوری غشایی و کاربردهای آن 125167  354
مقدسی، رجبی، 
 حسینی، کیان

000/495 

 000/320 غایی، سلیمی، جهاد تکنولوژی غشاء و کاربردهای آن 135168  355

 اصول بنیانی فناوری غشایی 135169  356
 مقدسی، رجبی،
 حسینی، کیان

000/350 

 000/210 امانی، فرهمند فناوری پیل سوختی پلیمری 135171  357

 های سوختی میکربی پیل 135172  358
مسعودی، پژوهشکده 

 نفت
000/150 

 شیمی هتروسیکل 125641  359
فر،  شفیعی، فرزام

 فر، تهران حامدی
000/320 

 حل مسائل شیمی هتروسیکل 125264  361
امیری، ضیایی، 

 سرا اندیشه
000/90 

361  135155 
مواد پرانرژی )منفجره، پیشرانه، پیروتکنیک( 

 ها پیشرانه
 000/200 حسین امام –دهنوی 

362  135156 
مواد پر انرژی )منفجره، پیشرانه، پیرتکنیک( مواد 

 منفجره
چی،  دهنوی، کبیرت

 حسین امام
000/350 

 000/100 نصیر زمانی، خواجه (1ای بر مکانیک انفجار )   مقدمه 122636  363

 000/150 نصیر زمانی، خواجه (2ای بر مکانیک انفجار )   مقدمه 123907  364

 000/185 نصیر زمانی، خواجه (3ای بر مکانیک انفجار )   مقدمه 112402  365

 دینامیک گازها 121949  366
 -نادر منتظرین

 امیرکبیر
000/110 

 دینامیک گازها 112153  367
 –عالم رجبی  –جان 

 اصفهان
000/173 

 تشریح کامل مسائل دینامیک گازها 132288  368
 –محمدی  –جان 

 آییژ
000/230 

 000/210 تهران –ابوالحمد  انتقال( –فرآوری  -گاز طبیعی )تولید 132290  369
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 000/100 کامکار حاللها 110911  371

 000/120 عیسی یاوری کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی فیلد 114061  371

 000/590 شهرآب-منکال سنجی در شیمی آلی حل طیف 116707  372

373  10358 
مغناطیسی یک  441مبانی طیف سنجی رزونانس 

 و دو بعدی
گسترش علوم -توکل

 پایه
000/200 

 000/210 پور، مرکزنشر هوالس، حسن طیف سنجی مولکولی 114751  374

 000/130 نشر به –اسالمپور  سنجی مولکولی مبانی طیف 10458  375

 نگرشی بر طیف سنجی 115994  376
ن موثق، پاویا، برهم
 وفنی علمی

000/600 

 طیف سنجی امپدانس لوویچ 139583  377
خسروی ـ دانشگاه 

 اصفهان
000/150 

 2D NMRسنجی پیشرفته  طیف 132400  378
علیپور،  –فیلد 

 پویا علوم
000/340 

 پاسخنامه طیف سنجی پیشرفته 132399  379
علیپور  –فیلد 

 پویا علوم
000/360 

 000/300 تهران –فیعی ش سنجی کروماتوگرافی و طیف 132283  381

 کروماتوگرافی گاز و مایع در شیمی تجزیه اسمیت 135153  381
ارباب زوار، یزدی، 

 فردوسی
000/115 

 کروماتوگرافی مایع بالی رایی باال 134384  382
فر،  شفیعی، فرزام

 فر، تهران حامدی
000/320 

 000/180 پوران/ سمیع پور ارشد انتقال حرارت 110400  383

 000/160 پوران/ عابدین یمی فیزیکارشد ش 118545  384

 000/49 پوران/ کیهانی ارشد کنترل فرآیند 118546  385

 000/690 احمدی ـ پوران ارشد سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی 118374  386

 000/440 محمدنژاد ـ پوران 1شیمی معدنی  110401  387

 000/390 محمدنژاد ـ پوران 2شیمی معدنی  118504  388

 000/300 عبدی، اسالملو، آزاده 1ان ارشد عملیات واحد راهی 114067  389

 000/290 عبدی، اسالملو، آزاده 2راهیان ارشد عملیات واحد  132896  391

 000/270 آزاده راهیان ارشد انتقال جرم 114831  391

 000/300 آزاده -خداکرمی راهیان ارشد انتقال حرارت 124510  392
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 000/300 دهآزا 1راهیان ارشد ترمودینامیک  113477  393

 000/340 آزاده 2راهیان ارشد ترمودینامیک  11301  394

 000/320 آزاده راهیان ارشد مکانیک سیاالت مهندسی شیمی 115365  395

 000/250 آزاده راهیان ارشد زبان تخصصی مهندسی شیمی 115924  396

 000/250 آزاده 1راهیان ارشد ریاضیات کاربردی و عددی  120826  397

 000/350 آزاده 2شد ریاضیات کاربردی و عددی راهیان ار 114830  398

 000/150 آزاده راهیان ارشد کنترل فرآیند 114829  399

 000/350 خداکرمی، راهیان ارشد سینتیک و طراحی راکتورها شیمیایی 115820  411

 000/260 آزاده-فالح  -یوسفی راهیان ارشد شیمی آلی 114668  411

 000/330 آزاده -رادرضائی  1راهیان ارشد شیمی تجزیه 110297  412

 000/110 آزاده راهیان ارشد شیمی معدنی 111194  413

 000/300 آزاده 4راهیان ارشد شیمی فیزیک 111192  414

 000/180 پوران پژوهش 2و  1ارشد شیمی تجزیه  119164  415

 2ارشد شیمی تجزیه  110823  416
پوران  -مقیمی 

 پژوهش
000/180 

 ارشد شیمی آلی 118584  417
پوران  -پیکری 

 ژوهشپ
000/180 

 000/280 پوران پژوهش ارشد انتقال جرم و عملیات واحد 12658  418

 000/113 پوران پژوهش ارشد کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی 10756  419

 000/280 پژوهش پوران ،پور سمیع ارشد ترمودینامیک 114772  411

 000/450 مدرسان شریف مجموعه سواالت شیمی 12530  411

 000/500 مدرسان شریف الت مهندسی شیمیمجموعه سوا 110601  412

 000/420 مدرسان شریف مجموعه سواالت مهندسی پلیمر 135160  413
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 000/225 کیان -سبزه پرور MS Project 2013گام به گام  116511  1

 000/160 احمدیان نژاد 2016آموزش سریع پروجکت  113350  2

 000/40 فراست -باقرپور MS Project 2007آموزش  116024  3

 000/100 رزاقی -باقرپور MSPریزی و کنترل پروژه  برنامه 120068  4

 000/275 کیان-پرور سبزه MSP 2016آموزش گام به گام  135175  5

 000/250 پرور دانش –پور  ولی Comfar IIIافزار  راهنمای کاربرد نرم 113257  6

 000/130 ناقوس -زمانی comfarافزار  ز نرمخودآمو 121980  7

 000/140 نورآور -درودیان comfarآموزش ارزیابی اقتصادی  113767  8

های اقتصادی با  سنجی طرح تحلیل و امکان 132304  9
COMFAR 

 000/250 کیان –خسروی 

 000/250 اسکونژاد اقتصاد مهندسی 10888  11

 000/120 یشهباز حل اقتصاد مهندسی اسکونژاد 118026  11

 000/325 سید حسینی اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری 10690  12

 000/85 فردوسی-شهیدی پور تحلیل اقتصاد مهندسی 120584  13

 000/158 محمد تقی بانکی اقتصاد مهندسی 10889  14

 000/135 زاده عباس -باقرپور اقتصاد مهندسی 120887  15

 000/250 فتاحی ـ جهاد امیرکبیر ااقتصاد مهندسی نظریه و کاربرده 110977  16

17  12609 
های ناب در واحدهای  توسعه فناوری سیستم

 تولیدی و صنعتی
 000/140 دانش سیمای –قربانی 

 000/150 تهران –رزمی  رویکرد ناب برای تولید ناب 131605  18

 000/225 غضنفری های مدیریت تولید سیستم 10514  19

 000/150 آستان-مهدی الوانی مدیریت تولید 10460  21

 000/240 نشرکتاب-عالم تبریز مدیریت تولید وعملیات 129146  21

 000/480 هایده متقی مدیریت تولید و عمیات 117163  22

 000/210 دانش دایره –سرفراز  آشنایی با اصول مدیریت عملیات 135176  23

 مدیریت تولید و عملیات 121167  24
 –کاظمی، کسایی 

 سمت
000/135 

 000/280 نص-فیروزآبادی ریت عملیات استیو نسونمدی 117289  25

 000/250 امیرکبیر-حسینی استراتژی عملیات اسلک 119163  26
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27  117934 ERP 000/55 کازرونی ریزی منابع بنگاه برنامه 

28  133039 
های با اهمیت در مراحل پیشین   جنبه ERPاستقرار 

 و پسین
 –کازرونی 

 نصیر  خواجه
000/220 

 ریزی منابع سازمان برنامه 121828  29
 –کازرونی 

 نصیر خواجه
000/260 

 000/195 ساوجی ادیبان ،جهانی مبانی زنجیره تأمین 135177  31

 ای های پروژه راهبری تیم 135178  31
هوشمند  –شادمهری 

 تدبیر
000/350 

 000/105 ابراهیم تیموری راهنمای مدیریت زنجیره تأمین 117298  32

 000/320 امیرکبیر-عسگری هارتموت مدیریت زنجیره تامین 120498  33

 000/150 شریف-غنی پور طراحی ومدیریت زنجیره عرضه لوی 125799  34

 000/300 مهربان –جعفرنژاد  طراحی و کنترل زنجیره تأمین 126519  35

 000/78 اردکان –نصرآزادانی  مدیریت زنجیره خرید و تأمین 110210  36

 000/200 وصنعت لمع –تیموری  مدیریت زنجیره تأمین 114094  37

 000/350 فالح ـ آیالر زنجیره تأمین کمدیریت ریس 134413  38

39  139521 
مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد بر فناوری 

 اطالعات چوپرا
 000/450 نگر حقیقی نسب ـ آتی

 000/100 صفرزاده ـ مهربان مدیریت زنجیره تأمین رایت 139522  41

 000/410 جعفرنژاد ـ مهربان یره تأمینمباحث منتخب در مدیریت زنج 132316  41

 000/200 آیالر –فالح  مدیریت زنجیره تأمین سبز 132313  42

 000/130 اردکان-شاهین مدیریت زنجیره تأمین پایدار 132314  43

 000/200 مهربان -جعفرنژاد  مباحث منتخب در مدیریت زنجیره تأمین 132316  44

 000/290 شیر محمدی مدیریت کنترل پروژه 10631  45

 000/280 مجتبی گلشن ریزی و کنترل پروژه برنامه 110074  46

 000/180 نیاز-باال خانپور درآمدی بر مدیریت پروژه 126281  47

 000/180 سیمای دانش-بزازی برنامه ریزی وکنترل پروژه  127847  48

 000/150 آدینه PMBOKهای مدیریت پروژه  فرم 118525  49

 000/130 علم وصنعت-نوری ریزی و مدیریت پروژه  اصول و مفاهیم برنامه 110551  51

 000/95 ادیبان –فرجی  کنترل پروژه 129891  51
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 کنترل پروژه 129138  52
 –نژاد اسبوعی  علی

 آها
000/80 

 000/175 ناقوس –شاکری  (PMO)دفتر مدیریت پروژه  119271  53

54  135179 
ریزی استراتژیک پروژه به کمک بلوغ  برنامه

 مدیریت پروژه
پژوهشهای  –رابی اع

 فرهنگی
000/195 

 000/150 شریف-مرادی مدیریت تاخیر و اختالل در پروژه کین 129085  55

 000/160 ناقوس –فراز  آتش های مدیریت پروژه فرم 129564  56

 000/300 ناقوس –فراز  آتش دانش مدیریت پروژه راهنمای گستره 132317  57

 000/450 آشتیانی ـ آدینه 6ویرایش راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه  114662  58

 000/550 دیباگران –راد  خرمی PMPراهنمای آزمون  132319  59

61  124148 
ریزی و کنترل پروژه  مدیریت پروژه و برنامه

 کاربردی
 000/450 کوهسار –پور  نادری

 000/180 دشتی –جاذبی  قوانین حاکم بر پروژه 121465  61

 000/190 معتمدی ـ هیرمند میزادمدیریت پروژه به زبان آد 139525  62

 000/300 قادری ـ روزنه ی پروژه کنترل و مدیریت یکپارچه 133718  63

 000/300 کو ـ نیاز دنگ رهبری مدیریت پروژه 135527  64

65  139526 
سای نظام مدیریت پروژه در  راهنمای پیاده

 های ساختمانی پروژه
 000/250 صیرفی ـ آدینه

 000/350 کرمانشاهی ـ آدینه PMBOKبازگویی مفهومی  139527  66

 000/180 خزائنی ـ فدک راهنمای عملی حاکمیت پروژه طرح و پرتفلیو 139528  67

 000/980 آینده دانش PMbokراهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه  138037  68

 000/300 کرمانشاهی ـ آدینه مهارتهای نرم مدیریت پروژه 139529  69

 000/295 ـ آراد مرادی مدیریت پرتفوی 139530  71

 000/530 اسماعیلی ـ دیباگران مدیریت و کنترل پروژه برای مهندسان مکانیک 139532  71

 000/100 فدک –روانشادنیا  ها از مدیریت پروژه تا سبد پروژه 125108  72

 000/160 امیرکبیر -فاطمی قمی کنترل کیفیت آماری 10894  73

 000/380 اءنورالسن کنترل کیفیت آماری مونتگمری 10267  74

 المسائل کنترل کیفیت آماری خالصه درس و حل 130913  75
طهماسبی  –مونتکومری 

 دانش سروش–
000/250 
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 000/180 نورالسناء minitabحل کنترل کیفیت آماری  10342  76

 000/250 نقندریان کنترل کیفیت آماری 12283  77

 000/120 امیرکبیر-کاظمی حل کنترل کیفیت آماری نقندریان 11084  78

 000/270 خواجه نصیر-آقائی مدیریت کیفیت جامع 118000  79

 000/220 مرکزنشر-گلدسته کنترل کیفیت  12346  81

 000/400 فراهانی های صنعتی طراحی سیستم 117607  81

 000/195 بشیری، دانشگاه شاهد 1های صنعتی  طراحی سیستم 112305  82

 000/158 اهدبشیری، دانشگاه ش 2های صنعتی  طراحی سیستم 125852  83

 000/180 شریف -امیرافضلی روش های طراحی در مهندسی 120173  84

 000/240 علم وصنعت-نورالنساء طراحی وتحلیل آزمایش ها مونتگومری 115307  85

 000/210 قلیزاده نگهداری و تعمیرات نت 113149  86

 000/260 شیرمحمدی ریزی نگهداری و تعمیرات برنامه 112270  87

 زی نگهداری و تعمیراتری طرح 134859  88
میرنژاد، یوسفی، 

 امیری، عالمه
000/400 

 000/200 فرزادی، آیالر های نگهداری و تعمیرات )نت( استراتژی 133138  89

 1مواد و فرآیندهای تولید ج  110325  91
حائزیان  -دگارمو

 اردکانی
000/110 

 2مواد و فرآیندهای تولید ج  114519  91
حائزیان  -دگارمو

 اردکانی
000/100 

 3مواد و فرآیندهای تولید ج  114517  92
حائزیان  -دگارمو

 اردکانی
000/120 

 4مواد و فرآیندهای تولید ج  114518  93
حائزیان  -دگارمو

 اردکانی
000/120 

 000/280 شیر خورشیدیان فرآیندهای تولید 113148  94

 000/170 خواجه نصیر-قریشی فرآیندهای تولید 122479  95

 000/240 شهبازی کرمی های تولید مرجع روش 135180  96

 000/330 نصیر خواجه –ظهور  های تولید فناوری و روش 128800  97

 000/150 اله عالی حجت آشنایی با فرآیندهای و خطوط تولید 11764  98

 000/110 تقی راد ای به اتوماسیون و کنترل فرآیندهای صنعتی مقدمه 11754  99
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 000/380 مهدی ظهور اتوماسیون و فرآیندهای ساخت 117937  111

 000/195 شیرمحمدی ها ریزی و کنترل تولید و موجودی اصول برنامه 110752  111

 000/90 ارکان-شیرمحمدی حل اصول برنامه ریزی و کنترل تولید وموجودی ها 122513  112

 000/185 بهروز کریمی ها ریزی و کنترل تولید و موجودی برنامه 118516  113

 000/180 امیرکبیر -قمی ها رل تولید و موجودیریزی و کنت برنامه 112786  114

 000/60 ماکوئی ریزی تولید ای بر برنامه مقدمه 113967  115

 000/85 مجید حدادی ISO/IEC 17025کاربرد ابزارهای کیفی و آماری  121416  116

 000/200 تهران -اصغرپور گیری چند معیاره تصمیم 110684  117

 گیری چندمعیاره فازی تصمیم 125959  118
 –وانشادنیا ر

 دانش سیمای
000/300 

 گیری چندمعیاره فازی تصمیم 135181  119
آذر، جونقانی،  عادل

 مهربان
000/290 

 000/200 محقر، تهران MADMگیری در  های تصمیم تکنیک 131710  111

 000/120 مؤمنی، شریفی سلیم گیری چندشاخه افزارهای تصمیم مدلها و نرم 128714  111

 000/220 محمدی، تهران صفری، خان یری چندشاخه فازیگ روشهای تصمیم 135182  112

 000/110 متدین، مقدم، آها گیری یابی و تصمیم های مسئله مهارت 126229  113

 000/120 رحیمی، ادیبان گیری یابی و تصمیم های مسئله مهارت 129892  114

 000/220 کیان –امیری  گیری چند معیاره تصمیم 132323  115

 000/150 سیداصفهانی، امیرکبیر یاریزی پو برنامه 134470  116

 000/140 پایه علوم حمیدی، گسترش مهندسی سیستمها 135183  117

 000/350 نشرکتاب –مهرگان  پژوهش عملیاتی 13029  118

 000/160 نشرکتاب –مهرگان  پژوهش عملیاتی پیشرفته 114775  119

 000/140 نشرکتاب –مهرگان  راهنمای مسائل پژوهش عملیاتی 126060  121

 000/280 مرکزنشر –طلوع  طه آشنایی با تحقیق در عملیات  حمدی 112948  121

 000/300 عالمه –فیروزآبادی  طه تحقیق در عملیات   حمدی 132270  122

 000/160 مؤمنی مباحث نوین تحقیق در عملیات 116350  123

 000/180 علم و صنعت -تیموری های سیستم پویایی 121979  124

 000/160 زکارآمو مهندسی سیستم 114335  125
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 000/150 مهرگان مفاهیم و نکات پژوهش عملیاتی 10906  126

 000/140 اسماعیل خرم بازارا 1ریزی خطی  برنامه 10998  127

 000/150 اسماعیل خرم بازارا 2ریزی خطی  برنامه 121057  128

 000/160 اسماعیل خرم ریزی خطی بازارا حل برنامه 10614  129

 000/130 آریانژاد ریزی خطی برنامه 10361  131

 000/200 آریانژاد 2تحقیق در عملیات  12239  131

 000/400 آزاده راهنمای ارشد مدیریت تولید و عملیات 112086  132

 000/80 آزاده راهیان ارشد اقتصاد مهندسی 10897  133

 000/480 راهیان ارشد –یگانه  کتاب جامع تحقیق در عملیات 124989  134

 1ارشد تحقیق در عملیات  123880  135
ور ـ کتابخانه پ ایمن

 فرهنگ
000/520 

 2ارشد تحقیق در عملیات  123881  136
پور ـ کتابخانه  ایمن

 فرهنگ
000/520 

 (OR)ارشد تحقیق در عملیات  139533  137
خاکپور ـ کتابخانه 

 فرهنگ
000/240 

 1سری قورت بده تحقیق در عملیات  123886  138
پور ـ کتابخانه  ایمن

 فرهنگ
000/135 

 2تحقیق در عملیات  سری قورت بده 127423  139
پور ـ کتابخانه  ایمن

 فرهنگ
000/520 

 000/160 آزاده ریزی واحدهای صنعتی راهیان ارشد طرح 114769  141

 000/280 مدرسان شریف مجموعه سؤاالت کارشناسی ارشد صنایع 135184  141

 

http://www.simayedanesh.ir/
http://www.simayedanesh.ir/




 

 

 

 



 سیمای دانش  مدیریت                 
 

 

 

 

 168 66966114-5تلفن:           66464779تلفکس:          .  318پالک  -فروردین 12ابتدای خیابان  -خیابان انقالب

w
w

w
.Sim

aye
D

an
e

sh
.ir

 

ف
دی

ر
 

 قیمت )ریال( مولف/مترجم نام کتاب کد

 000/150 نصیر خواجه -تارخ هوش استراتژیک 119669  1

 000/240 خواجه نصیر -تارخ هوش تجاری 112847  2

 000/185 احمدی ـ امیرکبیر هوش تجاری 120497  3

 000/300 خواجه نصیر-محمدی هوش تجاری یک رویکردمدیریتی 117584  4

 000/60 خواجه نصیر -تارخ هوش رقابتی 121215  5

 000/170 بازتاب ،زمیر ،میشل کاوانا های اطالعاتی منابع انسانی سیستم 130487  6

 منابع انسانی 34000استاندارد  132364  7
 -اسماعیلی –پور  قلی

 مهربان
000/195 

 های موردی در مدیریت منابع انسانی تحلیل 132365  8
 –محمدیان ساروی 

 نیاز –ذاکری 
000/65 

 مدیریت ریسک منابع انسانی 132366  9
 –ابراهیمی  –پور  قلی

 مهربان
000/145 

 000/160 ادیبان –باشی  حاجی مبانی مدیریت منابع انسانی 132367  11

 000/145 سمت –سعادت  183مدیریت منابع انسانی  12550  11

 000/220 سمت –پور  قلی 1454مدیریت منابع انسانی  118979  12

 000/200 فوژان –ابطحی  مدیریت منابع انسانی 114959  13

 000/280 ـ تهران امین مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی 135193  14

 مبانی مدیریت منابع انسانی دسلر 119808  15
پارسائیان ـ پژوهشهای 

 فرهنگی
000/300 

 000/390 طبرسا ـ مهربان مدیریت منابع انسانی الکترونیک 139925  16

 استراتژی منابع انسانی 139926  17
اعرابی ـ فیاضی ـ 

 پژوهشها
000/125 

 000/250 صفرزاده، رجائی مدیریت منابع انسانی پیشرفته 118286  18

 000/250 صفرزاده، رجائی مدیریت منابع انسانی )از تئوری تا عمل( 118297  19

21  124747 
مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل 

 استوارت
 000/325 اعرابی، مهکامه

 ریزی زمان کارکنان مراقبت سالمت برنامه 130694  21
خاکسفیدی، 

 دانش سیمای
000/200 

 مندسازی کارکناننش در تواراهبردهای اثربخ 121880  22
یاریگر روش، سیمای 

 دانش
000/75 
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 000/75 کاکاپور، آها مدیریت منابع انسانی 129589  23

 000/95 کالیه، ساکو مدیریت منابع انسانی 135190  24

 000/380 ابراهیمی، مهربان مدیریت منابع انسانی نوئه 135191  25

 مدیریت منابع انسانی 135192  26
احمدی، پژوهشهای 

 فرهنگی
000/150 

27  125193 
مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی  

 سینکیویچ
 000/250 جهاد –پورکریمی 

 ریزی نیروی انسانی برنامه 132368  28
 –ابطحی فرامرزی 

 فوژان
000/190 

 000/140 سمت –پور  عباس 760مدیریت منابع انسانی پیشرفته  126522  29

 000/240 گوهربار -الوانی )پیشرفته(ادارۀ امور عمومی تطبیقی  123007  31

 000/150 گوهربار -معمارزاده مدیریت تطبیقی 116239  31

 مدیریت تطبیقی 132369  32
 –منوریان  –راگونات 

 مهربان
000/270 

 000/240 گوهربار -معمارزاده 2و1مبانی مدیریت دولتی 116238  33

 000/80 سمت –یعقوبی  1436مدیریت دولتی  123876  34

 000/150 فروزش –وند  فرج مبانی مدیریت دولتی 114712  35

 000/250 برهانی، پویش 2و1مبانی مدیریت دولتی  128056  36

 000/140 فرد ـ سمت دانائی چالشهای مدیریت دولتی در ایران 122987  37

 000/170 مقیمی ـ سمت مباحث ویژه مدیریت دولتی 123170  38

 مباحث مدیریت دولتی 122403  39
فرد ـ علمی و  دانائی

 فرهنگی
000/150 

 000/220 مروارید –الوانی  –هیوز  مدیریت دولتی نوین 121003  41

 000/150 سمت –طهماسبی  1498های مدیریت دولتی  درآمدی بر نظریه 123834  41

 های سازمان دولتی نظریه 11448  42
 –الوانی  –دنهارت 

 صفار
000/220 

 000/100 الوداری مثلث بیگانگی شغلی 121309  43

 000/200 ناقوس –عباس پایی  به زبان سادهمدیریت دانش  132370  44

 000/145 سمت –کشاورزی –آر وندی 1590مدیریت دانش کاربردی  128516  45

 000/100 دانش زاده سیمای رمضان مدیریت دانش رهیافتی نوین در آموزش پزشکی 128236  46
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 000/450 موسوی، نواور مرجع کامل مدیریت دانش اَپل 135194  47

 000/140 سهرابی، سمت 1408( MBAانش )با رویکرد مدیریت د 135195  48

 000/150 دانش  صوفی، سیمای مدیریت دانش سازمانی 121310  49

 مدیریت دانش 132371  51
 -کالوس نورث

 بازتاب –زاده  قربانی
000/270 

 000/150 لی ـ سمت قلیچ مدیریت دانش 123154  51

 000/200 مبینی ـ گوهربار های مدرن مدیریت دانش در سازمان 139928  52

53  132371 
سازی دانش در مراکز تحقیقاتی و  تجاری

 ها دانشگاه
 000/190 فوژان –آشتیانی 

 مدیریت دانش در هوش سازمانی 135299  54
 –ماشمیانی  –والتز 

 فوژان
000/160 

 مدیریت دانش از ایده تا عمل 10096  55
 –باقری  –اخوان 

 نگر آتی
000/185 

 کارکردهامدیریت دانش مبانی، فرآیندها و  130976  56
-ذاکری –فرد  دانش

 صفار
000/170 

 مدیریت دانش 130527  57
 –لطفی  –آقائی 

 نصیر خواجه
000/160 

 000/95 نیاز -ناظمی با مشتری CRMمدیریت ارتباط  113281  58

 000/100 خواجه نصیر-تارخ مدیریت ارتباط با مشتری 122215  59

 000/380 دشتی-محمدی مدیریت ارتباط با مشتری با تله 129087  61

 000/400 نوروزی، مهربان مدیریت ارتباط با مشتری کومار 134916  61

 000/250 پور، جهاد فائزی مدیریت ارتباط با مشتریان 135196  62

 000/320 حیدرزاده،  مدیریت ارتباط با مشتریان  باتل 135197  63

 000/50 سپاهان -الماسی مدیریت توسعه 111900  64

 000/175 حمدزاده، سمتم 131مدیریت توسعه  123250  65

 000/160 شریف-باقری نژاد نظریه صف مدل سازی و تحلیل کاربرد ها بهات 128925  66

 000/130 علم و صنعت -ایروانی 1های صف سیستم 11708  67

 000/220 علم وصنعت-ایروانی 2سیستم های صف جلد  126936  68

 000/130 علم و صنعت -مدرس های صف نظریه 121695  69

 000/60 خواجه نصیر-محمدی منیت در بانکداری اینترنتیا 111744  71
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 000/30 محمدی خواجه نصیر بانکداری الکترونیکی 119974  71

 000/230 زرندی، امیرکبیر مدیریت بانکداری الکترونیکی 135198  72

 000/190 جهانی، ادیبان روز بانکداری الکترونیکی 129901  73

 بانکداری اعتباری 135302  74
 –مهری مختاری 

 کوهسار
000/240 

 000/450 دیواندری، تهران 2و1گذاری ج بانکداری سرمایه 135199  75

76  139929 
های اجتماعی و آینده تأمین مالی پایدار   بانک

 ریمر
 000/290 خنوه ـ رسا

 000/200 زنگباری، جنگل 1حقوق بانکی ج 135200  77

 000/300 زنگباری، جنگل 2حقوق بانکی ج 135201  78

 000/300 رشیدی، کوهسار خدمات بانکیبازاریابی  12507  79

 000/280 عرفانی، سمنان تقاضا برای پول 129282  81

 000/165 هوشمند تدبیر -قجر پول، ارز و بانکداری 133034  81

 000/180 نشرنی –کیومرث آریا  های پولی و مالی سیاست 135303  82

 000/90 فیروز کیومرثی مبانی سازمان و مدیریت 121116  83

 000/150 ادیبان –بیات  بانی نوین سازمان و مدیریتم 129877  84

 000/150 تهران –متین  زارعی مبانی سازمان و مدیریت 117810  85

 000/380 حاضر، مدیران مبانی سازمان و مدیریت 134553  86

 000/250 رضائیان، سمت 419مبانی سازمان و مدیریت  118364  87

 000/150 رامامی، آیال مبانی سازمان و مدیریت 135204  88

 000/440 نوروزی ـ ادیبان های سازمان و مدیریت نظریه 136475  89

 000/250 سرشت، دوران 1های سازمان و مدیریت ج تئوری 123530  91

 000/220 سرشت، دوران 2های سازمان و مدیریت ج تئوری 123531  91

 000/185 خاکی، فوژان بررسی مسایل جاری سازمان و مدیریت 111649  92

 دیریت و سرپرستی سازماناصول م 121034  93
بهزاد  -فیروز کیومرثی
 قنبرپور

000/110 

 000/90 کیا، آها سعیدی اصول سرپرستی 122805  94

 000/135 آوا –الدین سیدی  ضیاء اصول سرپرستی در سازمان 133352  95

 000/330 آیالر -اردستانی رفتار مصرف کننده 119168  96
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 000/300 یدرزاده، مهربانح روانشناسی مصرف کننده   دیموفت 135202  97

 000/900 حیدرزاده، بازاریابی کننده  سولومون رفتار مصرف 134576  98

 000/395 روستا، مدیران کننده شفیمن رفتار مصرف 134556  99

 کننده رفتار مصرف 135267  111
 –کرمی  –من فلئون شی

 مهربان
000/400 

 کننده رفتار مصرف 120344  111
حیدرزاده  –جان موون 

 مهربان –
000/400 

 000/375 حیدرزاده ـ نشرعلم تئوری فرهنگ مصرف کننده  راسل 139930  112

 000/150 حیدرزاده  کننده هیجان و منطق در رفتار مصرف 139931  113

 000/320 تهران ،اسفیدانی ،جوادین 3288کننده  رفتار مصرف 123204  114

 000/75 خواجه نصیر-ستاک تئوری محدودیت ها 122637  115

116  114625 
های  ریزی و کنترل سیستم نامهای به بر مقدمه

 لجستیک
 000/86 خواجه نصیر -میرشفیعی

 000/245 احمدی -تیموری مدیریت زنجیره تأمین 114094  117

 000/350 فالح ـ آیالر مدیریت ریسک زنجیره تأمین 134413  118

 000/150 پور ـ شریف غنی طراحی و مدیریت زنجیره عرضه 125799  119

 000/195 جهانی ـ ادیبان مبانی زنجیره تأمین 135177  111

 000/410 جعفرنژاد ـ مهربان مباحث منتخب در مدیریت زنجیره تأمین 132316  111

 000/78 آزادانی ـ ارکان مدیریت زنجیره خرید و تأمین 110210  112

 000/300 فالح ـ آیالر مدیریت زنجیره تأمین سبز 132313  113

 نگرش جامع بر مدیریت زنجیره تأمین 117297  114
علم  و  -غضنفری

 صنعت
000/190 

 000/105 علم و صنعت -تیموری مدیریت زنجیره تأمین راهنمای 117298  115

 000/320 امیرکبیر –عسگری  مدیریت زنجیر تأمین   هارتموت 120496  116

 000/70 سپاهان -بیرانوند راهنمای کاربردی مدیریت کاال 115266  117

 000/300 علیمی، مدیریت صنعتی مدیریت انبار 130885  118

 000/180 پور، یادواره کتاب لیق مدیریت خرید و انبارداری 125487  119

 000/180 فریدون یگانه، دیباگران سیستم سفارشات خرید و انبارداری 12441  121

 000/92 پوران -قالیباف مدیریت مالی 110412  121
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 000/110 جمشیدی -کیومرثی مبانی مدیریت مالی 121060  122

 000/250 جنگل–فرد  وکیلی گیری در مسائل مالی تصمیم 115171  123

 118مدیریت مالی جلد اول  115176  124
جهانخانی  –ریموندپی 

 سمت
000/150 

 130مدیریت مالی جلد دوم  116129  125
جهانخانی  –ریموندپی 

 سمت
000/135 

 000/215 جهانخانی سمت –راس  1210مدیریت مالی نوین جلد اول  123875  126

 000/205 جهانخانی سمت –راس  1248مدیریت مالی نوین جلد دوم  119679  127

 000/150 بیدگلی، تهران های مالی نوین نظریه 133655  128

 000/320 نژاد ـ بورس فروغ های مالی فهم و تحلیل صورت 139932  129

 000/270 نیسی ـ عالمه مهندس مالی و مدلسازی بازارها 133787  131

 000/170 راعی، سمت 778مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک  123639  131

 000/340 پارسائیان، آیالر 1لی جهای ما تجزیه و تحلیل صورت 133140  132

 000/250 پارسائیان، آیالر 2های مالی ج تجزیه و تحلیل صورت 135205  133

 000/250 آیالر-پارسائیان شارپ 1مدیریت سرمایه گذاری جلد  113284  134

 000/350 آیالر-پارسائیان شارپ 2مدیریت سرمایه گذاری جلد  129088  135

 000/500 شریعت پناهی ـ بورس رکوسما  1گذاری جلد  مدیریت سرمایه 139927  136

 000/500 شریعت پناهی ـ بورس مارکوس  2گذاری جلد  مدیریت سرمایه 119652  137

 000/300 قجر ـ هوشمند تدبیر گذاری  مبانی مدیریت سرمایه 133024  138

 000/250 آیالر -شریعت پناهی گذاری مدیریت سرمایه 113284  139

 000/275 سمت –فر  ویانراعی پ 866گذاری پیشرفته  مدیریت سرمایه 113597  141

 000/210 نصیر خواجه –فیروزجاه  مدیریت ریسک مالی جلد اول 117562  141

 000/200 بیدگلی، عالمه تجزیه و تحلیل سبد اوراق بهادار 131817  142

 000/170 عبدالرحیمیان، جهاد گذاری در بورس اوراق بهادار سرمایه 127146  143

 000/170 کارنامه حقیقی ـ آموخته ادارگذاری در بورس اوراق به مبانی سرمایه 134022  144

145  139933 
مروری بر اصول و مبانی بازار سرمایه و بورس 

 اوراق بهادار
 000/225 آخوندی ـ هوشمند تدبیر

 000/350 سیرانی، مهربان سطح یک CFAروشهای کمی  135206  146

 000/320 کبیری ـ آیالر CFAمهندسی مالی و مدیریت ریسک    147
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 000/400 قجر، هوشمند تدبیر تا صد بورسکتاب جامع صفر  135207  148

 000/250 زاده، مهربان مرتضی مفاهیم بیت کوین فرانکو 135208  149

 000/250 پاشایی ـ آیالر مبانی بالکچین 11211  151

 000/230 عباسی ـ مهربان بالکچین 139936  151

 000/300 نژاد ـ چالش هوش اقتصاد بالکچین 139937  152

 000/350 پیری ـ چالش معامالت هارمونیک  اسکات 111566  153

 000/600 حسینی ـ دیباگران همه چیز درباره کارگزاری بورس 139938  154

 تحلیل سبد دارایی 139939  155
بنی هاشمی ـ گسترش 

 علوم پایه
000/180 

 000/450 فراهانی فرد ـ چالش الگوهای شمعی ژاپنی  استیونسون 114714  156

 000/600 طهماسبی ـ چالش جادوگران بازار نوین  شواگر 113950  157

 000/300 سعادتیان ـ چالش هامگذار هوشمند   گرا سرمایه 130898  158

 000/270 ابراهیمی ـ خواجه نصیر گذاری سازی فازی سبد سرمایه بهینه 136522  159

 000/600 پارسائیان ـ آیالر ریزی مالی شخصی برنامه 139940  161

 000/135 درویشی، کتیبه پارسی گاو بنفش  گادین 133539  161

 000/500 معتضد ـ چالش مرجع کاربردی تئوری موج الیوت  115193  162

 000/200 سپهریان ـ چالش هن زیبا در بورسذ 139124  163

 000/250 سپهریان ـ چالش گر منظبط معامله 133538  164

 000/250 فر ـ گوهربار صالحی های کاالیی مبانی بورس 139162  165

 000/700 ارباب ـ بورس الفبای بازار سرمایه 139941  166

 000/160 بشیرپور ـ بورس سنجی بازار زمان 139942  167

 000/170 بورس ابراهیمی ـ گذاری به زبان ساده ارزش 139943  168

 000/130 بهشتیان، نوآور گذاری باالبان اشتباه بزرگ در سرمایه 52 135209  169

 000/230 حسینی ـ فوژان هوش مصنوعی در بازارهای مالی 139944  171

 000/190 بهشتیان، نوآور هوش مالی خود را افزایش دهید  کیوساکی 133540  171

 000/200 الشامیری ـ چ هوش مالی خود را افزایش دهید  کیوساکی 139945  172

 000/500 آذریان ـ چالش اسرار پیروی از روند  اندرو 139946  173

 000/180 موسوی ـ چالش گر منطقی  فیشر معامله 139947  174
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 000/290 کردستانی ـ دیباگران گذاری در بورس صفر تا صد سرمایه 139948  175

 000/300 شهدایی ـ چالش P/Eگذاری سهام بر مبنای  ارزش 110959  176

 000/150 زمانی ـ چالش بدست آوردم چگونه در بورس دومیلیون دالر 122932  177

 000/450 صفرزاده ـ مهربان تغییر اقیانوس آبی 139554  178

 000/250 مرادی ـ چالش زندگی از راه دادوستد در بازارهای مالی 13087  179

 000/300 سلیمانی ـ آیالر روانشناسی مالی رفتاری 13955  181

 000/250 صفری ـ چالش راهنمای کامل معامالت روزانه 112669  181

 000/240 محمدی، مهربان آر های قیمت جولی تکنیکال شکافتحلیل  124571  182

 000/450 مساح ـ چالش تحلیل تکنیکی از الف تا ی 120667  183

 000/550 فراهانی فرد ـ چالش مورفی تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه 120571  184

 000/200 پور ـ چالش هاشم تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی داگالس 118919  185

 000/300 شهدایی ـ چالش سرمایهتحلیل بنیادی در بازار  111477  186

 000/500 علوی ـ چالش ها تحلیل بنیادی برای تکنیکالیست 139956  187

 000/300 مساح ـ چالش تحلیل بین بازارها  مورفی 111861  188

 000/350 نوربخش، مهربان مجموعه سواالت مدیریت مالی و تئوری مالی 133144  189

 000/200/1 مهربان چهارجلدی CFAنمونه سواالت  135210  191

 راز سرمایه 132363  191
 –تفضلی  –دوسوتو 

 نشرنی
000/220 

 000/135 ناقوس -آریایی مرجع کامل فارکس 114440  192

193  114441 
های تکنیکی و معامالت  نویس شاخص برنامه

 MQL 1خودکار 
 000/120 نوآور -شناس یزدان

194  115030 
های تکنیکی و معامالت  نویس شاخص برنامه

 MQL 2خودکار 
 000/80 وآورن -شناس یزدان

 000/200 نوآور-علی محمدی آشنایی با بازار فکس 116549  195

 000/180 نوآور -مارک تایر اصل موفقیت وارن بافت 23 116423  196

 000/650 دریانی ـ چالش گری روزانه  برت مربی معامله 139957  197

198  137468 
های جامع سنجش عملکرد و مهندسی   سنجه

 پورتفوی
 000/450 رودشتی ـ گوهربار

 000/650 فالح طلب ـ چالش گذاری در متلب  زی مالی و سرمایهمدلسا 139958  199
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 ها واگرایی 125822  211
نیما آزادی ـ 

 پژوهان دانش
000/210 

 رکن سوم بازار 122952  211
نیما آزادی ـ دانش 

 پژوهان
000/290 

 دوئل با روند 122951  212
نیما آزادی ـ دانش 

 پژوهان
000/200 

 000/200 گوهربار -کاظمی نژاد استراتژی سرمایۀ انسانی 120590  213

 000/80 گوهربار -خلیلی شورینی شرکت سهامی حیوانات 116236  214

215  10089 
های  تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه

 گذاری سرمایه
 000/160 نیاز -رضا محمدی

 000/200 بورس کانسلیم اونیل 139959  216

 000/320 مشایخی ـ بورس راهبری شرکتی 139960  217

 000/850 کبیری ـ آیالر ها مشتقه 139961  218

 000/250 سپاهان -سعیدی مهندسی بازاریابی 110198  219

 000/300 آیالر -اردستانی 1تحقیق بازاریابی  120669  211

 000/150 آیالر -اردستانی 2تحقیق بازاریابی  112348  211

 1418تحقیقات بازاریابی  122242  212
 –دهدشتی شاهرخ 

 سمت
000/90 

 000/135 بانمهر –اسدالهی  –هاگ  اصول جامع تحقیقات بازاریابی 132359  213

 000/405 حیدرزاده، مهربان تحقیقات بازاریابی مالهوترا 127805  214

 000/670 حیدرزاده، مهربان تحقیقات بازاریابی  کومار 135211  215

 000/205 احمدیان، ادیبان تحقیقات بازاریابی کاربردی 135212  216

 000/150 علم و دانش -مسرور مدیریت بازاریابی و بازار 110192  217

 000/160 دشتی -مهرداد علیپور بازاریابی و مدیریت بازار 111902  218

 000/150 ادیبان روز –بیات  مبانی و مدیریت بازاریابی 129910  219

 000/350 نص –کاتلد جعفری  1مدیریت بازاریابی جلد  123966  221

 000/300 نص –کاتلد جعفری  2مدیریت بازاریابی جلد  123983  221

 000/900 پارسائیان ـ آیالر 2016مدیریت بازاریابی   135544  222

 اصول و مبانی مدیریت بازاریابی 125841  223
 –عبدالوند  –کاتلد 

 مبلغان –حیدرزاده 
000/320 
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 000/650 فروزنده، آموخته مدیریت بازاریابی کاتلر 117209  224

 000/650 ابوالفتحی، آیالر 15مدیریت بازاریابی کاتلر ویرایش  135213  225

 000/540 مالیی، دیباگران مدیریت بازاریابی   کاتلرچارچوبی برای  135214  226

 181مدیریت بازاریابی  122706  227
 –ونوس  –روستا 

 سمت –ابراهیمی 
000/220 

 000/450 نوروزی، مهربان اصول مدیریت بازاریابی  لِنکستر 129956  228

 000/520 نوروزی، فوژان مدیریت بازاریابی نوین  بون 129521  229

 000/450 فروزنده، آموخته کاتلر  1ریابی جاصول بازا 123802  231

 000/420 فروزنده، آموخته کاتلر  2اصول بازاریابی ج 123803  231

 000/450 فروزنده، آموخته اصول بازاریابی  کاتلر 118368  232

 000/350 آیالر -اردستانی کاتلر 1اصول بازاریابی  11985  233

 000/300 آیالر -اردستانی کاتلر 2اصول بازاریابی  11986  234

235  121705 
  1ج 2012اصول بازاریابی ویرایش چهاردهم

 آرمسترانگ-کاتلر
 000/200 آیالر-پارسیان

236  123379 
 2ج 2012اصول بازاریابی ویرایش چهاردهم

 آرمسترانگ-کاتلر
 000/175 آیالر-پارسیان

 000/550 پارسائیان ـ آیالر 1جلد  15اصول بازاریابی ویرایش  137754  237

 000/550 پارسائیان ـ آیالر 2جلد  15رایش اصول بازاریابی وی 115350  238

 000/300 آیالر -اردستانی دسترسی سریع به اصول بازاریابی 121809  239

 000/130 سمت –بابایی زکلیکی  367الملل  بازاریابی بین 122972  241

 000/140 شهرآشوب –دادخواه  المللی بازاریابی بین 135215  241

 000/250 آزاد –نیکومرام  مالمللی  گراها بازاریابی بین 131838  242

 000/300 آشتیانی الملل بازرگانی بین 135216  243

 000/160 تهران –حقیقی  الملل بازرگانی بین 111450  244

 000/200 عبدالوند، آزاد  بازاریابی صنعتی   کریشنا 132617  245

 000/120 صنایعی، جهاداصفهان مدیریت بازاریابی صنعتی 135217  246

 000/250 نمامیان، مهربان صنعتی با رویکرد سبزبازاریابی  135218  247

 000/200 دانش کمندی، سیمای بازاریابی الکترونیکی 131179  248

 000/300 فرزانه، ناقوس روش بازاریابی در اینترنت 101 128729  249
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 000/450 علیخانزاده ـ علوم رایانه بازاریابی الکترونیکی 139962  251

 000/270 ی ـ ادیباننوروز مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی 139963  251

 000/450 رضوانی، تهران سرآمدی در بازاریابی الکترونیک اسمیت 129896  252

 000/490 نوروزی، مهربان مدیریت بازاریابی جهانی  کوتابه 126783  253

 بازاریابی جهانی  کیگان 119162  254
ابراهیمی، پژوهشهای 

 فرهنگی
000/440 

 000/180 میرابی، شهرآشوب بازاریابی جهانی 130972  255

 000/55 سعیدی، آزاد پژوهشهای بازاریابی چریکی  جی 135220  256

 000/170 قاجار،  بازاریابی چریکی  لوینسون 135221  257

 000/210 محمدیان، ادیبان بازاریابی عصبی و اصول اخالقی 135222  258

 000/165 جاللی، مهربان بازاریابی عصبی در عمل جورجیس 135223  259

 سیاسی   کوالینابازاریابی  135224  261
ده آبادی،  عسگری

 مهربان
000/220 

 000/250 نوروزی، مهربان درک بازاریابی دیجیتال رایان 135225  261

 000/400 حیدرزاده، مهربان های بازاریابی   بیکر تئوری 135226  262

 000/700 باشی حیدرزاده، حکیم های توزیع بازاریابی   کافلن شبکه 135227  263

 000/220 قربانلو، مبلغان از صفر تا صد   سکستون بازاریابی 135228  264

 000/240 نوروزی، مهربان مسیریاب بازاریابی   استورات 135229  265

 000/170 بابایی،  بازی بازاریابی سیاسی   لیز 135230  266

 000/160 نوروزی، فوژان مفاهیم کلیدی در بازاریابی 135231  267

268  135231 
بی سنتی به )حرکت از بازاریا 4،0بازاریابی 

 بازاریابی دیجیتالی(
 000/150 نوروزی، فوژان

 000/270 نوروزی ـ ادیبان بازاریابی اسالمی 136477  269

 000/370 سلطانی ـ ادیبان دیدگاههای اسالمی در بازاریابی 135540  271

 000/125 قنبری، نشرعلوم های بازاریابی استعاره 135232  271

 ریزی بازار   بنگز راهنمای برنامه 129191  272
، پژوهشهای اعرابی

 فرهنگی
000/185 

 000/280 سلطانی ـ ادیبان راهنمای طرح بازاریابی چرنو 139176  273

 000/200 کیماسی ـ ادیبان ها رازهای رشد بازاریابی توسط استارتاپ 139964  274
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 000/365 حیدرزاده ـ علم ارتباطات بازاریابی مد 139965  275

 000/290 پورسعید ـ فوژان بازاریابی از نگاهی نوین 139944  276

 000/180 نوروزی ـ فوژان های اجتماعی ویروسی و شبکه بازاریابی 139950  277

 000/142 فرهنگی، مهربان ارتباطات بازاریابی یکپارچه 135234  278

 000/150 رودپشتی، مهربان شفیعی بازاریابی یکپارچه 135235  279

 000/100 حیدرزاده نسخه سوم بازاریابی   کاتلر 135236  281

 000/150 میریان، آموختها نسخه سوم بازاریابی   کاتلر 126625  281

 000/120 اوجاکی، مهربان نسل چهارم بازاریابی  کارتاجایا 135237  282

 000/120 نوروزی، فوژان جوهره بازاریابی  بیک هاف 135238  283

 000/180 حیدرزاده جعبه ابزار بازاریابی   بارویز 135239  284

 000/160 فروزنده، آموخته بازاریابی دهان به دهان  سرنوویتز 126622  285

 000/150 مهربان –اسداللهی  بازاریابی دهان به دهان   کاچیم 135240  286

287  135241 MBA 000/120 مبلغان –نوریان  به زبان ساده   اوئن 

 000/130 مهرآبادی، نیاز های بازاریابی سبز استراتژی 135243  288

 000/180 خیری، فوژان نشانه شناسی بازاریابی 135242  289

  حیدرزاده ـ علم ها اکز خرید و مالبازاریابی مر 139951  291

  حیدرزاده ـ علم ها مدیریت مراکز خرید و مال 139952  291

 000/125 موسوی، ساکو مدیریت بازاریابی فرهنگی 135244  292

 000/160 دعائی مدیریت صادرات و واردات 135245  293

 000/480 دهقان، فوژان صادرات و واردات تئوری و عمل سیوم 135246  294

295  121062 
ت بازاریابی گردشگری و خدمات مدیری

 جهانگردی
 000/90 حسین یاوری

 000/220 صفار -عزیزی -شهریار های بازاریابی نامه مجموعه پرسش 112040  296

 000/170 صفار -الوانی مدیریت تحول در سازمان 12503  297

 000/390 منوریان، مهربان مدیریت تحول در بخش دولتی 135247  298

 000/200 ی، فوژانخاک مدیریت تحول 135248  299

 000/220 زنجانی، نص تحول دیجیتال  وسترمن 135249  311

 000/250 صفار -الوانی تئوری سازمان رابینز 12776  311
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 000/140 الوانی -رابینز راهنمای جامع تئوری سازمان 19685  312

 000/140 نص-طهماسبی نظریه سازمان 127508  313

 000/85 رصفا -الوانی های سازمان دولتی تئوری 120572  314

 000/420 مهربان –فرد  دانائی نظریه سازمان  هچ )قرمز( 125678  315

 000/430 مهربان –فرد  دانائی نظریه سازمان هچ، کانلیف )سبز( 122905  316

 000/100 سمت –کاظمی  2026سوکاس   1نظریه سازمان ج 135250  317

 000/100 سمت –کاظمی  2028سوکاس   2نظریه سازمان ج 135251  318

 000/290 سمت –اهرنجانی  1199سازمانها  اسکات  123045  319

 مبانی تئوری و طراحی سازمان دفت 118432  311
های  پارسائیان، پژوهش

 فرهنگی
000/395 

 000/225 مهربان –پورولی  رهبری در سازمان 135252  311

 000/210 سمت –پورعزت  1698سازماندهی و طراحی ساختار  131440  312

313  135253 
های سازمانهای موفق و  اتژیتحلیلی از استر

 ناموفق
 000/140 سیدی، ارشد سپاهان

 000/290 شیرزاد، مهربان اسرار کار از لو باک 135254  314

 000/170 خیامی، دیباگران معماری سازمانی در عمل 133333  315

 000/190 زرندی، امیرکبیر مدل سازی سازمانهای بزرگ اصول و کاربردها 131101  316

 000/350 بازتاب –عجمی  یریت و سازمان یادگیرندهمبانی مد 132360  317

 فلسفه و نظریه سازمان 132361  318
 –فرد  دانایی –تسوکاس 

 مهربان
000/200 

 000/155 سمت –نیکواقبال  361های سازمان و مدیریت  برگزیدۀ نظریه 124221  319

 تئوری طراحی و تغییر سازمانی 124222  321
 –منورزاده  –آرجونز 

 مهربان
000/125 

 000/220 تهران –اصغر مشبکی  سیمای سازمان 125691  321

 000/140 طباطبائی –افجه  های رفتاری سازمان نظریه 131801  322

 ریزی سناریو برای سازمان راهنمای علمی برنامه 132351  323
 –شاهمیور  –رالستون 

 فوژان
000/170 

 000/350 مهربان –فرهنگی  پردازان و مشاهیر مدیریت نظریه 126873  324

 های سازمان پنداره 132352  325
 –نوروزی  –مورگان 

 مهربان
000/230 
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 000/420 سپاهان-قاسمی مدیریت رفتار سازمانی 129086  326

 000/100 امیرکبیر-عالقه مند مدیریت رفتار سازمانی 115186  327

 000/95 صفار -اصغری مدیریت رفتار سازمانی 114444  328

 رفتار سازمانی جلد اول 121676  329
مهدی  –اج ج-رابینز

 نص –زارع 
000/280 

 رفتار سازمانی جلد اول 121676  331
مهدی  –جاج -رابینز

 نص –زارع 
000/250 

 000/280 آییژ –مورکانی  خانکا   رفتار سازمانی  135273  331

 مبانی رفتار سازمانی    رابینز 11573  332
اعرابی، -پارسائیان

 پژوهشهای فرهنگی
000/390 

 رابینز   1 رفتار سازمانی جلد 117028  333
پارسائیان، پژوهشهای 

 فرهنگی
000/350 

 رابینز   2رفتار سازمانی جلد  117037  334
پارسائیان، پژوهشهای 

 فرهنگی
000/195 

 رابینز   3رفتار سازمانی جلد  117039  335
پارسائیان، پژوهشهای 

 فرهنگی
000/220 

 000/390 مروارید –الوانی  رفتار سازمانی    گریفین 118120  336

 000/200 آبادی، فوژان ده عسگری مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 135274  337

 هیت 1مدیریت استراتژیک رفتار سازمانی جلد  134445  338
اعرابی، پژوهشهای 

 فرهنگی
000/250 

 هیت 1مدیریت استراتژیک رفتار سازمانی جلد  134446  339
اعرابی، پژوهشهای 

 فرهنگی
000/250 

 000/350 آگاه –زارعی متین  پیشرفته مدیریت رفتار سازمانی 122646  341

 000/165 رضائیان سمت 477مبانی مدیریت رفتار سازمانی  120269  341

 000/40 فیروز نوری ها نیاز سنجی آموزش در سازمان 120710  342

 ها شناسی آموزش کارکنان در سازمان آسیب 120709  343
میر مهرداد  -فیروز نوری

 پیدایی
000/40 

 000/60 کورش فتحی واجارگاه ها در سازمان مدیریت پژوهش 120947  344

 000/80 کورش فتحی واجارگاه راهنمای تجزیه و تحلیل دایکوم 412088  345

 000/80 حسین یاوری اقتصاد گردشگری 121758  346

 000/95 حسین یاوری مدیریت پیش خانه هتل )فرانت آفیس( 121605  347
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 000/120 حسین یاوری های گردشگری آشنایی باجاذبه 121280  348

 000/250 دانش سیمای –یاوری  هنرهای سنتی ایران در یک نگاه 122491  349

 000/110 دانش سیمای –یاوری  شناخت صنعت جهانگردی 120346  351

 000/140 دانش سیمای –یاوری  شناخت گلیم و گلیم مانندهای ایران 120247  351

352  120245 
مختصری دربارۀ تاریخ تحووالت لباس و پوشاک 

 در ایران
 000/120 دانش سیمای –وری یا

 000/250 دانش سیمای –یاوری  نگرشی بر تاریخ تحوالت لباس در جهان 121273  353

354  119294 
ها و پوشاک سنتی مردم مناطق  آشنایی با لباس

 مختلف ایران
 000/180 دانش سیمای –یاوری 

 000/120 دانش سیمای –یاوری  آداب سفر در اسالم 120723  355

 000/89 دانش سیمای –مقدم  سم و طبیعت ایراناکوتوری 121314  356

 000/100 عالمه –زاهدی  مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار 124016  357

 مدیریت جهانگردی   ویل 120799  358
پژوهشهای  –اعرابی 

 فرهنگی
000/240 

 مدیریت استراتژیک جهانگردی   اکوموس 135275  359
پژوهشهای  –اعرابی 

 فرهنگی
000/260 

361  134288 
وش تحقیق برای اوقات فراغت و گردشگری   ر

 ویل
 000/450 تهران –پوراحمد 

 000/125 ساکو –دانایی  ریزی اوقات فراغت برنامه 135276  361

 000/110 چهارباغ –رنجبریان  صنایع دستی و گردشگری 114226  362

 000/115 چهارباغ –فروغی  صنایع دستی و گردشگری 12445  363

 000/380 دیباگران –شکیبانژاد  1نوازی در هتل ج همانمبانی مدیریت و م 135277  364

 000/400 دیباگران –شکیبانژاد  2نوازی در هتل ج مبانی مدیریت و مهمان 135278  365

 000/250 دیباگران –شکیبانژاد  3نوازی در هتل ج مبانی مدیریت و مهمان 135279  366

 000/120 چهارباغ بازاریابی گردشگری 113984  367

 ی بازاریابی گردشگر 112483  368
گوهریان ـ پژوهشهای 

 فرهنگی
000/400 

 000/198 محمدیان ـ مهربان بازاریابی موزه 139953  369

 000/190 منصورزاده ـ سمت داری مبانی موزه 138929  371

 000/125 شیوا ـ ترمه مبانی مدیریت هتلداری 130437  371
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 000/295 پورفرج ـ مهربان میراث فرهنگی و گردشگری 112340  372

 000/500 نیان ـ دیباگرانامی مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری 139979  373

 000/170 یادگاری ـ ادیبان ای بر گردشگری الکترونیک مقدمه 139709  374

 000/280 پندارپارس گردشگری الکترونیکی 139980  375

 000/65 کاظمی ـ سمت مدیریت گردشگری 123789  376

 000/75 پاپلی یزدی ـ سمت گردشگری )ماهیت و مفاهیم( 114835  377

 000/350 پور ـ تهران کریم طبیعت گردی 134246  378

 000/200 رضوانی ـ تهران عه گردشگری روستاییتوس 116585  379

 000/200 داغستانی ـ جهاد ریزی توسعه گردشگری برنامه 139983  381

 اندازی جامع جهانگردی در چشم 112775  381
پارسائیان ـ پژوهشهای 

 فرهنگی
000/96 

 مبانی مدیریت غذا و نوشابه 124654  382
سلیمیان ـ پژوهشهای 

 فرهنگی
000/220 

 000/220 اشی ـ چهارباغزرگرب ها مدیریت غذا و نوشیدنی 129817  383

 000/90 چهارباغ ریزی و سرپرستی گشتها برنامه 121622  384

 000/110 رنجبریان ـ چهارباغ خدمات صنعت گردشگری 114226  385

 000/60 زاهدی ـ چهارباغ فن راهنمای گشت 120091  386

 000/100 ریان ـ چهارباغبنجر شناخت گردشگری 114098  387

388  134037 
فرهنگ دوسویه لغات گردشگری تفریح و 

 پذیرایی
 000/350 علمیران پورحسین ـ

 000/150 ظهور آوای –زاده  تاج مدیریت برند 132344  389

 000/200/1 سیته –جاللی  –ویلر  طراحی هویت برند 132345  391

 000/110 نیاز –شیرزادی  –کو دنگ رازهای موفقیت برند 132346  391

 000/160 مهربان –حمیدیان  دانش برندینگ در عمل 132347  392

 000/125 سیته -روستا  –ومایر نی لغزش برند 132348  393

 000/320 فوژان –خیری  ارتباطات بازاریابی و برند 135280  394

 000/175 فوژان –دهقان  وین برندسازی ملی   کیت 135281  395

 مدیریت برند به زبان ساده    بیل 135282  396
پژوهشهای  –وزیری 

 فرهنگی
000/140 
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 000/350 بطحایی مدیریت استراتژیک برند  کله 135283  397

 000/320 جاللی مدیریت برندها  الفورت 135284  398

 000/250 مقدم برندسازی در هفت گام 135285  399

 مدیریت جامع برند 129824  411
خداداد حسینی ـ 

 پژوهشها
000/350 

 000/350 سلطانی ـ ادیبان مدیریت استراتژیک برند چرنو 127427  411

 000/370 حیدرزاده ـ مهربان مدیریت استراتژیک برند چرنو  135283  412

413  138279 
های معاصر برندسازی و مدیریت هویت  اندیشه

 سازمانی
 000/430 داریانی ـ روزنه

 000/300 سعیدی ـ مهربان مدیریت برند 132650  414

 000/195 بابائی ـ آیالر های دیوید آکر در برندسازی دیدگاه 132349  415

 000/200 مهربان –سعیدی  استراتژی مسیریابی برند 135286  416

 000/205 سمت –عزیزی  2027 روش پژوهش در مدیریت  135287  417

 000/190 پوران پژوهش های تحقیق ارشد روش 117090  418

 000/200 عابد -سارا سنجری های تحقیق در مدیریت روش 111545  419

 000/185 غالمرضا خاکی روش تحقیق در مدیریت 119300  411

 000/180 توالیی ـ جهاد امیرکبیر فنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت   411

 000/180 مهربان –گرجی  روش تحقیق ویژه مدیریت و حسابداری 132339  412

 شناسی علم مدیریت روش 129854  413
 –آذر  عادل –ویلیامز 

 مرکزنشر
000/200 

 000/160 شهرآشوب –کردلویی  روش تحقیق در مدیریت و حسابداری 130971  414

 000/180 ساکو –مرادی  ای بر روش تحقیق در حسابداری مقدمه 132345  415

 000/90 خواجه نصیر-صالحی چگومه تحقیق عملی انجام دهیم 111539  416

 000/100 خواجه نصیر-صدیق مقدمه ای بر اخالق پژوهشی و اخالق مهندسی 119670  417

 endمدیریت مراجع در مقاله وپایان نامه ها با  129089  418

note 
 000/150 کیان-فراشی

419  12228 
اید آنچه هر پژوهشگر در رشته فنی مهندسی ب

 بداند
 000/70 خواجه نصیر

 000/200 نشرعلوم –رجاء  161راهنمای تدوین مقاالت علمی  113547  421

 000/98 آذرکِلک –حسنلو  161اصول و مبانی نگارش مقاالت  125022  421
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 000/210 غالمرضا خاکی نویس نامه روش تحقیق با رویکرد پایان 122019  422

 000/260 مهربان –نوروزی  نویسی هنام روش تحقیق با رویکرد پایان 132341  423

424  126115 
نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله  تدوین پایان

 علمی
 000/300 فردوس –طبیبی 

 000/250 تولید دانش –احمدی  نامه نویسی روش تحقیق و راهنمای پایان 128314  425

426  132421 
های علوم  نویسی رشته اصل اساسی در مقاله 25

 انسانی
نه کتابخا –گرجی 

 فرهنگ
000/150 

427  135288 
های فنی  اصل اساسی در مقاله نویسی رشته 25

 و مهندسی
کتابخانه  -گرجی

 فرهنگ
000/150 

 000/170 جام جم –ور  برمایه اصول روش تحقیق 130724  428

 000/700 فوژان –میرزایی  2و  1کیفی پژوهی ج  135289  429

 000/160 نتهرا –نایبی  های تحقیقات کمی تحلیل داده 134875  431

 000/320 سمت –نصر  گال 1روشهای تحقیق کمی و کیفی  ج 135290  431

 000/300 سمت –نصر  گال 2روشهای تحقیق کمی و کیفی ج  135291  432

 000/120 صفار-آزمندیان -واعظی روش تحقیق کمی و کیفی 119709  433

 000/150 صفار -الوانی -دانایی فر شناسی پژوهش کیفی در مدیریت روش 111197  434

 000/250 صفار -الوانی -دانایی فر شناسی پژوهش کمی در مدیریت روش 111198  435

 000/140 آگاه –بازرگان  های تحقیق کیفی و آمیخته ای بر روش مقدمه 122429  436

 درآمدی بر تحقیق کیفی 125174  437
 –جلیلی  –فلیک 

 نشرنی
000/200 

 روش تحقیق برای علوم رفتاری 125838  438
 –رضایی  –گراوتز 

 فروزش
000/340 

 000/250 هومن ـ سمت شناخت روش علمی در علوم رفتاری 126022  439

 000/280 آگاه -سرمد  های تحقیق در علوم رفتاری روش 119993  441

 000/165 سمت –نیا  حافظ 279ای بر روش تحقیق در علوم انسانی  مقدمه 114468  441

 000/200 چاوشیان ـ نی طراحی پژوهشهای اجتماعی بلیکی 115066  442

 000/200 نیک گهر ـ توتیا وش تحقیق در علوم اجتماعیر 130947  443

 روش تحقیق کسب و کار 132342  444
 –اسفیدانی  –آرکویرر 

 مهربان
000/350 

 000/580 محمدپور ـ لوگوس ضد روش 135534  445

http://www.simayedanesh.ir/
http://www.simayedanesh.ir/


 سیمای دانش  مدیریت                 
 

 

 

 

 186 66966114-5تلفن:           66464779تلفکس:          .  318پالک  -فروردین 12ابتدای خیابان  -خیابان انقالب

w
w

w
.Sim

aye
D

an
e

sh
.ir

 

ف
دی

ر
 

 قیمت )ریال( مولف/مترجم نام کتاب کد

 000/720 محمدپور ـ لوگوس روش در روش 138961  446

 000/180 جمشیدی -کیومرثی اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی 121079  447

 000/90 سپاهان -حسن الماسی ریزی دولتی در ایران مدیریت بودجه 11048  448

 000/125 فروزش -فرج وند فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه 113227  449

 000/140 سمت –عباسی  1334ریزی دولت  رویکردهای پیشرفته در بودجه 123225  451

 000/145 تدبیر ،بنداری ،اف جمال اصول تنظیم کنترل بودجه دولتی 132335  451

 000/100 سمت –عبدلی  1652ها و کاربردهای آن  نظریه بازی 124228  452

 000/95 کیان-نائینی  نظریه بازی ها 128654  453

 000/80 نصیر هاشمی پرست، خواجه ها و کاربرد آن نظریه بازی 113134  454

 000/185 فوژان –خاک  بررسی مسایل مدیریتی ایران 123794  455

 000/200 نی-انیالو مدیریت عمومی 111421  456

 000/145 کوهسار –شریعتمداری  اصول مبانی مدیریت 113519  457

 000/125 ادیبان –پورصاحبی  مبانی و اصول مدیریت 129893  458

 مبانی مدیریت    رابینز 119232  459
پژوهشهای  –اعرابی 

 فرهنگی
000/250 

 000/340 رضوانی ـ پژوهشها مبانی مدیریت رابینز 11660  461

 000/290 شورینی ـ چالش زبان بزرگاناصول مدیریت از  139981  461

 000/135 رضائیان 26اصول مدیریت  115021  462

 000/200 گوهربار-شورینی های مدیریت تئوری 124643  463

 تئوری مدیریت   ماین 125292  464
پژوهشهای  –اعرابی 

 فرهنگی
000/240 

 000/220 فوژان-نوروزی های مدیریت پیشرفته تئوری 128866  465

 000/110 آییژ –محمدی  دیریت پیشرفتهتئوری م 132338  466

467  130970 
های پیشرفته مدیریت در  نقد و بررسی تئوری

 جهان فرامدرن
 000/120 شهرآشوب –جمشیدی 

 مدیریت استراتژیک 135268  468
 –عبدالوند  –تامیسون 

 مبلغان –نیکومرام 
000/220 

 000/480 فوژان –نوروزی  مدیریت استراتژیک  راترمل 134429  469

 000/330 مهربان –قهرودی  الملل استراتژیک مودشت مدیریت بین 135292  471
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 مدیریت استراتژیک   دیوید 114128  471
اعرابی  –پارسائیان 

 پژوهشهای فرهنگی
000/600 

 000/450 مهربان –ابراهیمی  استراتژی بازرگانی 135295  472

 مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک شلینگ 126857  473
ای پژوهشه –اعرابی 

 فرهنگی
000/320 

 000/900 فروزش –زاده  ایران تفکر استراتژیک 132508  474

 000/200 مهربان –رضوابی  ریزی استراتژیک کاربردی برنامه 135295  475

 ریزی استراتژیک برنامه 128162  476
پژوهشهای  –اعرابی 

 فرهنگی
000/270 

 استراتژیک 110491  477
 –معمارزاده  –هکس 

 گوهربار
000/300 

 000/200 آیالر –یارسائیان  مبانی مدیریت استراتژیک 130830  478

 000/300 خاشعی ـ عالمه مدیریت استراتژیک هلدینگ 139990  479

 000/350 اعرابی ـ پژوهشها بنیان ناساز نماهای مدیریت استراتژیک 139991  481

 سازمان استراتژی محور 126582  481
بخیتاری ـ مدیریت 

 صنعتی
000/320 

 مدیریت استراتژیک 139992  482
بیرامی ـ مدیریت 

 نعتیص
000/400 

 000/200 کردنائیچ ـ مهربان مدیریت تحول استراتژیک در تئوری و عمل 139993  483

 000/200 منوریان ـ تهران تفکر استراتژیک 129555  484

 000/340 مختارزاده ـ تهران مدیریت اتحادهای استراتژیک 134132  485

 000/270 اعرابی ـ پژوهشها ریزی استراتژیک دستنامه برنامه 128162  486

 سازی استراتژی پیاده 139994  487
اعرابی ـ پژوهشهای 

 فرهنگی
000/230 

 کنترل اجرای استراتژیک 139995  488
اعرابی ـ پژوهشهای 

 فرهنگی
000/198 

 کنترل استراتژیک 138350  489
اعرابی ـ پژوهشهای 

 فرهنگی
000/250 

 000/690 شورینی ـ یادواره ریزی و مدیریت استراتژیک رابینسون برنامه 113496  491

 000/260 هشهااعرابی ـ پژو مبانی مدیریت استراتژیک هانگر 114250  491

 000/600 مطلق ـ پژوهشها مدیریت استراتژیک دیوید 114128  492

http://www.simayedanesh.ir/
http://www.simayedanesh.ir/


 سیمای دانش  مدیریت                 
 

 

 

 

 188 66966114-5تلفن:           66464779تلفکس:          .  318پالک  -فروردین 12ابتدای خیابان  -خیابان انقالب

w
w

w
.Sim

aye
D

an
e

sh
.ir

 

ف
دی

ر
 

 قیمت )ریال( مولف/مترجم نام کتاب کد

 000/680 خاشعی ـ فوژان مدیریت استراتژیک لینچ 139990  493

 000/170 اعرابی ـ پژوهشها مدیریت استراتژیک پروژه 135179  494

495  137385 
مدیریت استراتژیک پیشرفته )ویژه داوطلبان 

 کنکور دکتری(
 000/485 هرندی ـ فوژان

 000/290 مجیدی ـ رسا پورتر استراتژی رقابتی 139984  496

 استراتژی بازاریابی 137240  497
اعرابی ـ ایزدی ـ 

 پژوهشها
000/480 

 000/550 کیماسی ـ ادیبان مدیریت بازاریابی استراتژیک 139775  498

 000/300 اعرابی ـ پژوهشها مدیریت استراتژیک بازاریابی میک 126759  499

 عملیاتی کردن استراتژیک 13829  511
 –نژاد  خلیل –مظلومی 

 آیالر
000/220 

 000/58 ارکان –مسعودی  ریزی استراتژیک و کاربرد آن در مدیریت برنامه 125067  511

 000/160 صفار –حسینی  ریزی استراتژیک مدیریت و برنامه 114029  512

 000/140 فروزش –زاده  ایران های پیچیده و دیدگاه استراتژیک مدیریت سازمان 130766  513

 های فرآیند خط مشی عمومی نظریه 132567  514
 -فرد  دانایی –باتیه سا

 صفار
000/320 

 000/250 مهربان –گیوریان  گذاری دولتی پیشرفته فرآیند خط مشی 135269  515

 000/220 صفار –فرد  دانش گذاری عمومی فرآیند خط مشی 124965  516

 000/120 عالمه –الوانی  گذاری عمومی مشی فرآیند خط 120437  517

 000/220 مدیران –زاده  شریف مفاهیم اساسی و پیشرفته دانش 128601  518

 000/190 تهران –منوریان  تحلیل خط مشی عمومی 135296  519

 000/400 مهربان –دوست  وظیفه گیری توماس مدیریت فروش تحلیل و تصمیم 135297  511

 000/210 سمت –ابراهیمی  2019مدیریت فروش   134167  511

 000/250 نوروزی ـ ادیبان اخالقیات در فروش 139174  512

 فروشتعالی  139985  513
زاده شهری ـ  حسین

 ادیبان
000/180 

 000/270 قربانلو ـ مبلغان های فروش موفق تئوری 139986  514

 000/250 شیخ جوادی ـ سیته اسرار فروش 139987  515

 000/290 اسدالهی ـ مهربان قالب شده 139988  516
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 000/400 نثائی ـ ترمه اصول طراحی و چیدمان فروشگاهی 139989  517

518  123271 
 1505مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار 

 کریشنان
 000/230 آذر عادل

 000/150 نصیر خواجه –محمدی  کسب و کار در عصر اطالعات 122114  519

 000/120 ادیبان –مقدم  کسب و کار از دیدگاه اسالم 135298  521

 000/400 حیدرزاده ـ مهربان مدل کسب و کار 139968  521

 000/100 تقوا ـ عالمه هوشمندی کسب و کار 131737  522

 000/340 موسی خانی ـ دیباگران تحلیل کسب و کارروش کلیدی تجزیه و  67 134225  523

 000/310 حمیدی زاده ـ ادیبان شکوفایی و مرگ کسب و کارها 135538  524

 000/390 نگر پور ـ آتی قلی باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار 123676  525

 000/100 سعیدی کیا ـ آها وری مدیریت کسب و کار و بهره 125811  526

 000/120 ا ـ آهاکی سعیدی ها و قوانین کسب و کار مهارت 112368  527

 000/150 صحت ـ عالمه درآمدی بر اصول اخالقی حاکم بر کسب و کار 133792  528

 000/240 نژاد ـ سمنان فرهادی اخالق کسب و کار 137713  529

 000/140 کاظمی ـ تهران ای بر کسب و کار مقدمه 137507  531

 000/170 بیات ـ ادیبان وری مدیریت کسب و کار و بهره 139894  531

 000/250 موسوی ـ دیباگران ی اجتماعیها مدیریت کسب و کار در شبکه 133337  532

 1مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار جلد  139969  533
اعرابی ـ پژوهشهای 

 فرهنگی
000/260 

 2مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار جلد  139970  534
اعرابی ـ پژوهشهای 

 فرهنگی
000/290 

 000/370 روحانی ـ ادیبان هوش کسب و کار 139971  535

 000/360 برارپور ـ سمت 1جلد پویایی شناسی کسب و کار  123047  536

  سپهری ـ رسا مدلهای کسب و کار آلن 139972  537

 000/300 و فرهنگی رادفر ـ علمی مدیریت تکنولوژی  130838  538

 بینی و مدیریت تکنولوژی روپر پیش 139973  539
رادفر ـ پژوهشهای 

 فرهنگی
000/450 

 000/230 سالمی ـ بازتاب مدیریت نوآوری و تکنولوژی داجسون 119913  541

 000/550 توکلی ـ پژوهشها ژی و نوآوری مدیریت تکنولو 139974  541
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 000/460 اعرابی ـ پژوهشها مدیریت تکنولوژی خلیل 124349  542

 000/210 آذر ـ سمت عادل تفکر سیستمی مینجرز 133423  543

 تفکر سیستمی  139975  544
شریعتی ـ مدیریت 

 صنعتی
000/350 

 های گوناگون تیلوریسم چهره 111239  545
 –شورینی  –وارینگ 

 گوهربار
000/300 

 رگ مدیریت مدرنم 122323  546
 –شورینی  –جوآوِن 

 گوهربار
000/150 

 های دانشکده مدیریت هاروارد درس 124642  547
 –شورینی  –براتون 

 گوهربار
000/180 

 000/280 عالمه –باباجانی  حسابداری پیشرفته سنجش عمومی 121802  548

 000/279 کتاب نوین –مهربان  حسابداری مالیاتی 133985  549

 000/140 دانش سیمای –کیومرثی  مالیاتیحسابداری  121211  551

 000/270 دانش سیمای –فرجی  حسابداری مالیاتی 133194  551

 000/450 عالمه –باباجانی  های مالی دولتی حسابداری و کنترل 114893  552

 000/280 صفار –نوروش  حسابداری مدیریت 124420  553

 000/305 سمت –نمازی  1749  1حسابداری مدیریت استراتژیک ج 127856  554

 000/215 سمت –نمازی  1750  2حسابداری مدیریت استراتژیک ج 125787  555

 000/300 صفار –سجادی  حسابداری مدیریت پیشرفته 133557  556

 000/150 دانش سیمای –دلقندی  حسابرسی داخلی در بانکها 118103  557

 000/290 صفار –نوروش  گِدن   1اصول حسابداری  111601  558

 000/320 صفار –نوروش  گِدن   2سابداری اصول ح 126435  559

 000/260 صفار –نوروش  ویگانت  3اصول حسابداری  126436  561

 000/400 سجادی ـ صفار 1های اطالعاتی حسابداری  سیستم 133559  561

 000/350 سجادی ـ صفار 2های اطالعاتی حسابداری  سیستم 133561  562

 000/120 مولوی، بابایی، ساکو تحلیل هزینه و منفعت 128756  563

 000/120 مقدم ـ ادیبان تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت 139974  564

 000/90 متدین ـ آها تحلیل هزینه و منفعت 139977  565

 000/300 عالمه –برومند ، تیموتی اقتصاد مدیریت 126771  566
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 000/900 زاده ـ ادیبان حمیدی اقتصاد مدیریت 139966  567

 000/220 پورمقیم ـ نی اقتصادی مدیریت داگالس 122352  568

 000/490 اربابی ـ نی ت سالواتورهاقتصاد مدیری 128918  569

 000/160 زاده ـ شهرآشوب نعمتی اقتصاد مدیریت 116977  571

 000/340 پرور ـ نی ایران الملل سالواتوره تئوری مسائل اقتصادی بین 136509  571

 000/900 زاده ـ ادیبان حمیدی اقتصاد مدیریت 139966  572

 000/230 پورمقیم ـ نی اقتصاد مدیریت داگالس 122352  573

 000/490 ارباب ـ نی اتورهاقتصاد مدیریت سالو 128918  574

 000/340 پرور ـ نی ایران الملل سالواتوره تئوری و مسائل اقتصاد بین 136509  575

 000/100 عالمه –تقوی  الملل اقتصاد سیاسی بین 131776  576

 000/400 ارباب ـ نی مبانی علم اقتصاد منکیو 124767  577

 000/140 روزبهان ـ مرکزنشر مبانی علم اقتصاد 116846  578

 000/180 عسگری ـ کوهسار مبانی اقتصاد منکیو 137288  579

 000/200 نیلی ـ نی مبانی اقتصاد 123050  581

 000/400 راغفر ـ نی راهبردهای توسعه اقتصادی گریفین 139967  581

 000/270 فرجادی ـ بازتاب توسعه اقتصادی در جهان سوم 114207  582

 000/380 آزاد ارمکی ـ نی نظریه اقتصادی توسعه هانت 132828  583

 000/260 متوسلی ـ سمت توسعه اقتصادی 130500  584

 000/250 تقوی ـ عالمه الملل گاندولند تجارت بین 133795  585

 000/240 ارباب ـ نی ( سالتواتوره1الملل ) تجارت بین 11176  586

 000/260 ارباب ـ نی ( سالتواتوره2الملل ) تجارت بین 139972  587

 000/200 مهدوی ـ تهران الملل تجارت بین 133977  588

 000/200 پژوهان ـ جنگل ها( عمومی )مالیاتاقتصاد بخش  117050  589

 000/90 پژوهان ـ جنگل های دولت( اقتصاد بخش عمومی )هزینه 112633  591

 000/250 عالمه –رودساز  دستنامه مدیریت فناوری اطالعات 131733  591

 توسعه پایدار جامع 131729  592
 –السادات زاهدی  شمس

 عالمه
000/120 

 000/300 عالمه –د جهانگر –جونز  اقتصاد کالن 131816  593

http://www.simayedanesh.ir/
http://www.simayedanesh.ir/


 سیمای دانش  مدیریت                 
 

 

 

 

 192 66966114-5تلفن:           66464779تلفکس:          .  318پالک  -فروردین 12ابتدای خیابان  -خیابان انقالب

w
w

w
.Sim

aye
D

an
e

sh
.ir

 

ف
دی

ر
 

 قیمت )ریال( مولف/مترجم نام کتاب کد

 000/440 عراقی ـ سمت اقتصاد کالن جدید 139978  594

 000/700 شاکری ـ نی های اقتصادی کالن برانسون تئوری و سیاست 115050  595

 000/300 جهانگرد ـ عالمه اقتصاد کالن جونز 131816  596

 000/300 ارباب ـ نی نظریه اقتصادی کالن منکیو 123226  597

 000/250 روزبهان ـ مهربان (1تئوری اقتصاد کالن ) 117482  598

 000/140 روزبهان ـ مهربان (2تئوری اقتصاد کالن ) 10397  599

 000/230 تقوی ـ بازتاب حل مسائل اقتصاد کالن پیشرفته رومر 124351  611

 000/380 ارباب ـ نی نظریۀ اقتصاد خرد منکیو 122861  611

 000/300 دیزجی ـ فوژان تئوری اقتصاد خرد 122350  612

 000/500 پورمقیم ـ نی اقتصاد خرد میانه هال واریان 117040  613

 000/460 حسینی ـ نی واریان حلیل اقتصاد خرد هالت 122350  614

 000/540 شاکری ـ نی 2اقتصاد خرد  113858  615

 000/180 شاکری ـ نی تئوری اقتصاد خرد لیارد 111029  616

 000/135 روزبهان ـ مهربان راهنما مباحث منتخب ـ اقتصاد خرد   617

 000/200 عالمه –شاکری  یابی پویا اصول بهینه 130911  618

 000/350 عالمه –تقوی  ناقتصاد کال 12237  619

 000/270 عالمه –میرمحمدی  اصول بازاریابی 132479  611

 ریزی آرمانی کاربردی برنامه 131731  611
 –فیروزآبادی  –جونز 

 عالمه
000/120 

 یربهای نابراب 131791  612
 –فرزین  –ایستگلیتز 

 عالمه
000/250 

 000/100 عالمه –تقوا  هوشمندی کسب و کار 131737  613

 های آموزشی سیستم 131797  614
 –زاده  صمدی –بنتی 

 عالمه
000/100 

 های اطالعات مدیریت سیستم 126856  615
 –رودساز  –الودن 

 عالمه
000/240 

 000/140 عالمه –افجه  های رفتاری سازمان نظریه 131801  616

 000/120 عالمه –الوانی  گذاری عمومی فرآیند خط مشی 120437  617

 000/250 عالمه –زاهدی  ها ی سیستمتجزیه و تحلیل و طراح 111274  618
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619  131777 
ریزی و مدیریت شهری و  فرهنگ برنامه

 ای منطقه
 000/120 عالمه –خاکساری 

 000/100 عالمه –فیضی  تحلیل محتوای کاربردی 131753  621

 000/100 عالمه –ابراهیمی  شراکت راهبردی 131745  621

 000/60 عالمه –ز دستبا 1های اشخاص جلد  اصول و کلیات بیمه 135309  622

 000/100 عالمه –دستباز  2های اشخاص جلد  اصول و کلیات بیمه 128720  623

 000/100 عالمه –زاهدی  فرهنگ جامع مدیریت 133921  624

625  135270 
طراحی مدل استقرار مدیریت یکپارچه شهری با 

 رویکرد قابلیت مطالعه موردی شهر تهران
 000/100 عالمه –دبیر 

 1کمی جلد مدیریت  133982  626
 –فیروزآبادی  –تیلور 

 عالمه
000/250 

 2مدیریت کمی جلد  135271  627
 –فیروزآبادی  –تیلور 

 عالمه
000/100 

 3مدیریت کمی جلد  135272  628
 –فیروزآبادی  –تیلور 

 عالمه
000/150 

 000/100 عالمه –زاهدی  فرهنگ جامع مدیریت 133921  629

 000/55 دانش پرور الهی( -صحیفۀ انقالب )وصیت نامه سیاسی 112386  631

 000/180 پوران -صفرزاده 1های مدیریت  ارشد تئوری 118413  631

 000/340 پوران -صفرزاده 2و1های مدیریت ارشد تئوری 119389  632

 000/200 آزاده های مدیریت راهیان ارشد تئوری 112210  633

 000/550 مهربان –برچ  های مدیریت تئوری 118999  634

635  123951 GMAT و آمادگی تحصیلی استعداد 
کتابخانه  –وکیلی 

 فرهنگی
000/480 

 000/350 راهیان ارشد –منافی  زبان تخصصی مدیریت  131863  636

 000/450 مدرسان 1مجموعه سواالت مدیریت ج 115916  637

 000/450 مدرسان 2مجموعه سواالت مدیریت ج 11379  638
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