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شماره راھنماسال نشرشرح پدیدآورعنوانتصویر روی جلد
شابک مجموعھ(کنگره)

ارزیابی علم، فناوری و نوآوری:  مروری بر 
شاخصھا و سازمانھای فعال این حوزه

لیال نامداریان، نادیا کالنتری، سیروس علیدوستی؛ 
٧آ/ ١٣٩۶AS۵٧١ویراستار ھما ارشدی.

١٣٩۶ ٢ن
978-964-7519-73-

1

راھنمای عملی واپایش شیمیایی برج ھای خنک 
 ١٣٩۶AT ۴۶٢محمدرضا نفریکن

۴9786005583458ن٧گ/

١٣٨٠AZ١٠١تالیف میرمحمد سیدعباسزادهروشھای عملی تحقیق در علوم انسانی
٩9646544282ر٩س/

روشھای تحقیق در علوم انسانی (با نگرشی بر 
١٣٨٩تالیفعلی اکبر فرھنگی، حسین صفرزادهپایاننامھنویسی)

 AZ١٠۵
/ف۴ر٩ 
١٣٨٩

9786009199143

روش تحقیق ویژه مدیریت و حسابداری و سایر 
١٣٩۵محمدباقر گرجیرشتھھای علوم انسانی

AZ١٨۶ 
 ٩ر۴گ/
١٣٩۵

9786007317563

مبانی و ریشھھای استداللھای کانت در تعارضات 
 ٩ت/ ١٣٩۶B٢٧٩٩صادق جاللالعظم؛ ترجمھ علی کرباسیزادهاصفھانی.عقل محض

١٣٩۶ ۶ع
978-964-03-7019-

3

١٣٩۶کیت انسل پیرسون؛ ترجمھ لیال کوچکمنش.چگونھ نیچھ بخوانیم
B٣٣١٧ 
 ٨چ٨الف/

١٣٩۶
9789641855170

١٣٩۶جان دی. کاپوتو؛ ترجمھ صالح نجفی.چگونھ کیرکگور بخوانیم
B۴٣٧٧ 
 ٨چ٢ک/
١٣٩۶

9789641855187

فرھنگنامھ تاریخی مفاھیم فلسفھ: گزیدهای از 
مفاھیم در ما بعدالطبیعھ

یوآخیم ریتر، کارلفرید گروندر، گتفرید گابریل؛ 
سرویراستار [صحیح: مترجمان] محمدرضا حسینی 
بھشتی، با ھمکاری مھدی میرزازاده، فریده فرنودفر.

١٣٩٣ -B۴۴ف٩ر/ ٩
١٣٩۵9786000204389

١٣٨٧محمود خاتمیگفتارھایی در پدیدارشناسی ھنر
B٨٢٩/۵ 
 ٧گ٢خ/
١٣٨٧

9789642986767

٢٢ف/ ١٣٩۶B٩٩نویسنده سیاوش خداشناس؛ ویراستار بھنام مرادی.فلسفھ و منطق بھ زبان ساده
١٣٩۶9786000205119 ۴خ

تالیف یحیی بوذرینژاد؛ ویرایش ادبی مرضیھ روششناسی حکمت عملی
١٣٩۶BBR١۴ثمرهحسینی.

١٣٩۶9789640370209 ٩ر٩ب/
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طبیعیات:  شرح نمط اول از کتاب االشارات 
والتنبیھات شیخالرییس ابنسینا

سیدحسن سعادتمصطفوی؛ تحقیق و نگارش مجید 
١٣٩۵شمسآبادیحسینی، امید ارجمند.

BBR۴١۵ 
 ٢ط٧س/
١٣٩۵

9786002145642

اعراض و عرضیھا در فلسفھ ابنسینا: دروس 
شرح مقالھ سوم از الھیات شفاء

سیدحسن سعادت مصطفوی؛ تحقیق و نگارش مجید 
١٣٩۶شمسآبادی حسینی.

BBR۵٢١ 
 ٧س ٢ف/

١٣٩۶
9786002146144

شیخ شھابالدین سھروردی ؛ شرح و تصحیح زرینتاج لغت موران
 ١٣٩۶BBR٧۵٨واردی.

١٣٩۶9789644625077 ٧ل٢و/

انسان در جستجوی انسان (گذری از فلسفھ و علم 
 ١٣٩٧BD ۴۵٠محمودرضا دھدستیتا عبور از اگزیستانسیالیسم)

٨٩٧٨۶٠٠٢٢٣۴٢۴٧الف٩د/

تألیف جری فودور،زنون پیلیشین؛ ترجمھ غالمحسین افسانھ معنا؛ جستاری درباره محتوای مفاھیم
 ٩ف/ ١٣٩۶BD١٨١کریمیدوستان،رامین حکمتی،عباس نصری.

١٣٩۶9789640371121 ٧الف

جامعھشناسی متعالیھ: ھستیشناسی حیاتھای 
اجتماعی بر مبنای فلسفھ و عرفان اسالمی

تالیف ابراھیم خانی؛ بھ اھتمام مرکز رشد دانشگاه امام 
 ٢ف/ BD٣١٨- ١٣٩۵صادق(ع).

١٣٩۵9786002145123 ٢خ

١٣٩۵BF9786007363508حمید رضا صارمی،متین خالق دوست سحر خدابخشیروان شناسی محیط در معماری و شھرسازی

روانشناسی و آموزش کوکان استثنایی "جامعھ 
مدرسھ و خانواده "

تالیف مایکل ام، ھاردمن، کلیفورد جی. درو، ام 
وینستون آگن؛ ترجمھ حمید علیزاده...[و دیگران] ؛ 

ویراستار حمید علیزاده.
١٣٩١BF ١٢٨9786005070972

اصول رواندرمانگری و مشاوره با رویکرد 
١٣٩۴BF ۶٣٧9786002980946مسعود حسینقلی پوراسالمی (مفاھیم، فرایند و فنون)

 ٧۶/۵ ١٣٩۵BFکریمی، محمدصادقطراحی پژوھش در علوم رفتاری
۴ط۴۴ک/

٩٧٨-۶١-٠٠۶٢١٣-٩-
٠

١٣٩۴لین مکتاگارت؛ ترجمھ فرھاد توحیدی.میدان: کاوش برای نیروی مخفی جھان
BF١٠۴۵ 
 ٧م ۴٣ف/

١٣٩۴
9786000440794

١٣٨۴نوشتھ ھانس کورت؛ ترجمھ علی اصغر شجاعی.فرھنگ جامع تعبیر خواب
BF١٠٩٣ 
 ۴ف٩ک/
١٣٨۴

9789645609465

 ٢ف/ ١٣٩۶BF١٢٨سیاوش خداشناس؛ ویراستار بھنام مرادی.روانشناسی بھ زبان ساده
١٣٩۶9786007004692 ۴خ
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 ٢ف/ ١٣٩۶BF١٢٨اسماعیل سلیمانیروانشناسی عمومی پیشرفتھ
١٣٩۶9786008681137 ٨س

جاش کوھن؛ ترجمھی صالح نجفی ؛ ویراستار علیرضا چگونھ فروید بخوانیم
١٣٩۵خالقی.

BF١٧٣ 
 ٨چ٩ک/
١٣٩۵

9789641855057

١٣٩١نویسنده یان ویلسون؛ ترجمھ محمود طلوعی.نوسترآ داموس و پیشگوییھای شگفتانگیز او
BF١٨١۵ 
 ٩و ٩ن/
١٣٩١

9789642911509

کنترل حرکتی در اعمال روزمره
تیموتی دی.لی؛ مترجمان منصوره مکبریان، سپیده 
حیدریان، محمدرضا اشتری ؛ ویراستار علمی مھدی 

نمازیزاده.
١٣٩۶

BF٢٩۵ 
 ٩ک٩ل/
١٣٩۶

9786003551695

١٣٩۵تالیف مرتضی لطیفیان، لعیا بشاشفراشناخت کیھانی و موالنا
BF٣١١ 
 ۴ف۶ل/
١٣٩۵

9786009698059

١٣٩۶نام مؤلف پروین نظامیجادوی باور
BF٣١٩ /۵ 

 ۶ن ٩پ/
١٣٩۶

9786003283053

تشخیص و درمان نارسایی توجھ اشتراکی در 
 ٩ت/ ١٣٩١BF٣٢٣مولف حمیدرضا پوراعتماد، با ھمکاری شیرین ارمغانکودکان مبتال بھ اوتیسم

١٣٩١9786002001245 ٩پ

لیندا اشتگ، اگنس ای. ون دن برگ،جودیت آی. ام. د مفاھیم پایھ در روانشناسی محیطی
١٣٩۶گروت؛ ترجمھی سپیده برزگر، آناھیتا شھپری.

BF٣۵٣ /۵ 
 ٢م ٢ط/
١٣٩۶

9786006985343

مبانی روانشناسی محیطی
[ویراستاران لیندا اشتگ، اگنسای.واندن برگ، 

جودیتآی.ام. دگروت] ؛ مترجمان سیدباقر حسینی ... 
[و دیگران].

١٣٩۶
BF٣۵٣ /۵ 

 ٢م ٧ط/
١٣٩۶

9786006594897

١٣٩٢مولف دیوید کانتر؛ مترجم مریم امیریخواه.روانشناسی مکان
 BF٣۵٣
/ک٢ر٩ 
١٣٩٢

978-600-5638-13-
4

نویسنده فرانسیستی مکاندرو؛ مترجم غالمرضا روانشناسی محیطی
BF٣۵٣ ١٣٩٢محمودی.

9786006564050/م٧ر١٣٩٢ ٩

مھندسی تفکر: ویژه دانش آموختگان رشتھھای 
طراحی صنعتی، معماری، گرافیک، مدیریت دیگر 

و عالقمندان
نوشتھ و تدوین محسن جعفرنیا؛ تصویرساز علی تجاره 

BF۴٠٨ ١٣٨۴؛ ویراستار سحر برومند.
x-90-5693-964 /ج٧م١٣٨۴ ٩

شجاعت خالق بودن( بھ پیوست گفتگو با رولو 
١٣٩۴تالیف رولو می؛ ترجمھ محمدباقر حسینیفیاض.می درباره تنگنای بشر)

BF۴٠٨ 
 ٣ش٨۴٣م/

١٣٩۴
9786002004482
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کتاب کوچک نبوغ: ۵٢ توصیھ کاربردی برای 
١٣٩۴نویسنده دنیل کویل؛ مترجم مانی مرادی.افزایش مھارت و پرورش استعداد...

 BF۴٣١
/ک٨۶ک٢ 

١٣٩۴
978-964-2522-75-

0

 ١٣٩١BF۴٣١نویسنده پل مکنا؛ مترجمین کیوان سپانلو، الدن گنجی.من میتوانم شما را باھوشتر کنم
١٣٩١9786001200809 ٨م٧م/

ھوش آزمایی نوین تھران- استانفورد- بینھ 
١٣٩۶تالیف غالمعلی افروز کامبیز کامکاری شھره شکرزاده(BST) روش اجرا، نمره گذاری و تفسیر

BF۴٣٢ /۵ 
 ٧الف ٩ت/

١٣٩۶
9789640370247

اصول و فنون نقادی: کتابھا، مقالھھا و 
پایاننامھھای مدیریتی و علوم اجتماعی - انسانی

تالیف غالمرضا خاکی؛ گفتگوھایی با شروین وکیلی و 
 ٢خ/ ١٣٩۶BF۴۴١حسن داناییفرد.

١٣٩۶9786007298510 ۶الف

ذھن در کجا بھ پایان میرسد؟ : تاریخی ریشھای 
از تکامل آگاھی

مارک سیفر؛ با مقدمھ یوری گلر ؛ ترجمھ فرھاد 
١٣٩۴توحیدی.

BF۴۴١ 
 ٩ذ٩۴س/

١٣٩۴
9786000441128

نویسندگان ماتیو مککی ، کاترین سوتکر؛ مترجمان رھایی از زندان ذھن
 ١٣٩٣BF۴۴١زھرا اندوز حسن، حمیدپور .

١٣٩٣9786002000330 ۴ه٧م/

BF۴٨١ ١٣٩٣سیدهافروز موسوی، شیوا جلیلیسعدآبادروانشناسی کار
9786009443215/م٨ر١٣٩٣ ٩

انگیزش و ھیجان: بیولوژی ، روانشناختی و 
 ٨د/ ١٣٩۵BF۵٠٣تالیف المبرت دیکرز؛ ترجمھ فیروزه سپھریانآذر.محیطی

١٣٩۵9786006648972 ٨الف

 ٣خ/ ١٣٩۴BF۵٧۵تالیف مارتین م. آنتونی؛ ترجمھ سامان نونھال.رھایی از کمرویی: (١٠ راه حل ساده )
١٣٩۴9786002003966 ٨آ

غلبھ بر خشم در روابط زناشویی: چگونھ دور 
 ۵خ/ ١٣٩٣BF۵٧۵تالیف و.رابرت نی؛ ترجمھ آزیتا زمانی.باطل جر و بحث و قھر و دعوا را پایان دھیم؟

١٣٩٣9786002003249 ٨٧ن

کنترل استرس (کنترل فشار روانی): نگرانی را 
متوقف کنید و از ھمین حاال احساس خوبی داشتھ 

باشد!
 ۵ف/ ١٣٨٩BF۵٧۵نویسنده پل مکنا؛ کیوان سپانلو الدن گنجی.

١٣٨٩9786001200212 ۶٨م

تالیف کوین گیورکو، پامال ویگارتز؛ ترجمھ حسن رھایی از نگرانی: (١٠راه حل ساده )
 ٨ن/ ١٣٩٢BF۵٧۵حمیدپور، زھرا اندوز.

١٣٩٢9786002002563 ٩گ

 ٨ن/ ١٣٩۴BF۵٧۵تالیف رابرت لیھی؛ ترجمھ زھرا اندوز،حسن حمیدپور.درمان نگرانی: ھفت گام برای غلبھ بر نگرانی
١٣٩۴9786002004529 ٩۵ل
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١٣٩۵پرویز احمدی، ناھید علمزادهھوش ھیجانی
BF۵٧۶ 
 ٩٣ه٣الف/

١٣٩۵
9789643793944

زوج پرتعارض: رفتاردرمانی دیالکتیکی برای 
رسیدن بھ آرامش، صمیمیت و تفاھم در روابط 

زناشویی

تالیف آلن فروزتی؛ با مقدمھ مارشا لینھان ؛ ترجمھ 
مھناز غیاثی، مرضیھ پورصالحی ؛ با پیشگفتار زھره 

خسروی.
١٣٩٢

BF۶٣٧ 
 ۴ف ٣الف/

١٣٩٢
9786002002051

مدیریت سامو : ساکت باش، موفقشو
پل مکگی ؛ مترجمان بھرام رزمان ، علیرضا 

پورمحمدی ؛ [برای] شرکت بھسام افزار تھران (سھامی 
خاص).

١٣٩۴BF۶٩خ/ ٣٧ 
١٣٩۴9789643177591 ٧٢۵م

سھ چیز کھ امروز میتواند زندگی شما را تغییر 
 ٩خ/ ١٣٩۵BF۶٣٧تالیف پل مگنا؛ ترجمھ کیوان سپانلو.دھد

١٣٩۵9786001203206 ٧۴٢م

رسیدن بھ موفقیت شاید سخت باشھ ... ولی 
 ٨م/ ١٣٩٣BF۶٣٧بھنام مرادیشیرین و ممکنھ!

١٣٩٣9786007004234 ۴٢م

دوره پیشرفتھ حقوق عمومی بررسی مکاتب 
١٣٩۶تالیف حسین رحمتالھی، امید شیرزادکالمی و فلسفی حقوق عمومی

BF۶٣/ ٩٨۵ 
 ٣ر ٨ک/
١٣٩۶

9786001938290

نویسنده جنی گلد؛ مترجمین فیروزه سپھریانآذر...[ و رھایی از کمالگرایی
١٣٩۵دیگران].

 BF۶٣/ ٩٨۵
/ک٨ گ٩ 

١٣٩۵
978-600-6648-83-

5

آزمونھای روانشناختی: ارزشیابی شخصیت و 
۵/BF۶٩٨ ١٣٩۵علی فتحیآشتیانی، با ھمکاری محبوبھ داستانیسالمت روانی

/ف٢آ١٣٩۵ ۴
978-600-5116-27-

4

روانشناسی رشد، دیدگاه عمری : از دوران 
جنینی تا پیری

مولفان رابرت وی. کایل، جان سی. کاوانا؛ ترجمھ 
١٣٩۶مھرداد فیروزبخت.

BF٧١٣ 
 ٩ر٩ک/
١٣٩۶

9789643179373

تالیف دنیز بوید ، ھلن بی؛ ترجمھ سیدمحمدحسین کودک در حال رشد
١٣٩۵موسوینسب ،حدیث سعیدی ، محمود علیپور.

 BF٧٢١
/ب٩ک٩ 
١٣٩۵

978-600-6789-39-
2

شرلی الرکین؛ محمدحسین عبداللھی، سھراب امیری، فراشناخت در کودکان
 ٧ت/ ١٣٩۶BF٧٢٣سپیده بھنژاد.

١٣٩۶9789649705897 ٢ل

تالیف فیلیپ س. کندال ... [و دیگران]؛ ترجمھ نسرین برنامھ مدیریت ترس (کتاب کار)
١٣٩۵دودانگی، زھرا شھریور.

BF٧٢۴ /٣ 
 ۴ب ۶الف/

١٣٩۵
9786002004857

تالیف دوان پی. شولتز، سیدنیالن شولتز؛ ترجمھعلی تاربخ روانشناسی نوین
١٣٨٢اکبر سیف... [و دیگران].

 BF٩۵
/ش٩ت٢ 
١٣٨٢

978-964-6221-39-
0
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BJ١٠١٢ ١٣٩٣تالیف محمود گالبچی، مجتبی امیریمدیریت پروژه و اخالق
/گ٨م١٣٩٣ ۴

978-600-94825-0-
4

١٣٩۵حسن ملکی (قاسم)اخالق حرفھای
BJ١٧٢۵ 
 ٣الف ٧٣م/

١٣٩۵
9789649705675

 ١٣٩۴BJ١٨۵٣سو فاکس؛ مترجم مریم مفتاحی.آداب معاشرت بھ زبان خودمانی
١٣٩۴9789642911486 ۴آ٢ف/

١٣٩۶لیال جراحیادب فرد بھ ز دولت اوست
 BJ٢٠٠٧
/ف٢٣ ج۴ 

١٣٩۶
9786004071307

 ١٣٩١BL ۶٠تألیف بھروز مرادیدرآمدی بھ جامعھشناسی دین
١٣٩١9786002231789 ۴د۴م/

نویسنده گریس دیوی؛ مترجم پروانھ موفقی ، نادر جامعھشناسی دین دستور کار انتقادی
 ٢ج٩د/ ١٣٩۵BL۶٠صنعتی .

١٣٩۵9786002233707

دین، مدرنیتھ و پسامدرنیتھ
نوشتھ پائول ھیالس، با ھمکاری پائول موریس، دیوید 

مارتین؛ مترجمان محمدحسین مختاری، سیدرحیم 
موسوینیا.

١٣٩۵BL۶۵ /۴ف 
١٣٩۵9786009605354 ٩د

 ١٣٩۴BPمحمد حسین مختاری مازندرانی و علی اصغر مرادیفرھنگ اصطالحات و مفاھیم رجالی
۴٩٧٨۶٠٠٩۶٠۵٣١۶ف٣٣م/١١۴

الجامع لشرحی التجرید للعالمھ الحلی و الفاضل 
 ٢١٠ ١٣٩۶BPعبدالحسین خسروپناهالقوشجی

٣٠٩٧٨۶٠٠٩٣٠۵٧۶۶ت۶ن/

١٣٩۶شھرام رئیسی دھکردیاصول بانکداری اسالمی
BP 

ال٩ر/٢٣٠/٢٢
۶ف

٩٧٨۶٠٠١۶٩٢٣١۴

۶٧/٢٣٢ BP ١٣٩۵مسعود احمدیمدیریت اسالمی
9789646912892/الف٢

مدیریت بحران ازدحام جمعیت: مفاھیم نظریھ ھا و 
 ۵۴/٨۴٩ ١٣٩۶BPمترجمان علی عسگری، سولماز ارژنگیروش ھا

۴٩٧٨۶٠٠١۶٩١٩٠۴م۵ع/

نظام والیت تکوینی در قرآن کریم با تاکید بر 
١٣٩۶طاھره محسنی؛ ویرایش ادبی مھسا قنبریعالیی.تفاسیر فریقین

BP١٠۴ 
 ٣م ٨٢و/
١٣٩۶

9786002145901
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بھ اھتمام مرتضی سلماننژاد؛ با نظارت علمی احمد رویکردھای نوین در حدیثپژوھی شیعھ
١٣٩٧پاتکچی ؛ با ھمکاری علمی سیدمحمدھادی گرامی.

BP١٠٩ 
 ٩ر٨٢س/

١٣٩٧
9786002146298

محمدحسین مختاریمازندرانی؛ تدوین و تنظیم موسسھ فرھنگ اصطالحات اصولی
 ١٣٩۴BP١۴٧/٢پژوھشی عروةالوثقی.

١٣٩۴9786009605330 ۴ف٣م/

محمدحسین مختاریمازندرانی، علی اصغر مرادی؛ تدوین فرھنگ اصطالحات فقھی
١٣٩۴و تنظیم موسسھ پژوھشی عروهالوثقی.

BP١۴٧/٢ 
 ۴٢ف٣م/

١٣٩۴
9786009605323

١٣٩۶محمدکاظم بیاتمختصر اصول فقھ
BP١۵۵ 
 ٣م٩۶ب/
١٣٩۶

9786007617199

 ١٣٩۶BP١۵۵محمدحسن گلیشیردار، محمدعلی معیرمحمدیدرسگفتارھایی از اصول فقھ
١٣٩۶9786003463462 ۴د٨گ/

بایستھھای اصول فقھ: شرح اصول فقھ مظفر با 
- ١٣٩۶محمدعلی معیرمحمدیتطبیق آراء شھید صدر

BP١۵۵ 
 ٢ب۶٣م/
١٣٩۶

9786003463530

ترجمھ و شرح جامعالوسیط فی اصولالفقھ: 
ھمراه با متن اعراب گذاری شده ...

جعفر سبحانی ؛ ترجمھ و شرح حسین حقیقتپور، 
١٣٩۴محمدحسن حایرییزدی، احسانعلی اکبریبابوکانی.

BP١۵٩/٨ 
۵٠۴٢٣و٢س/

١٣٩ ٣۴
9786002143853

عام و خاص: بررسی تطبیقی نظرات اصولی 
آخوند خراسانی و محقق نایینی

تألیف علی مظھرقراملکی؛ ویراستار مرضیھ 
 ٣/١٣٩۶BP١۶۴ثمرهحسینی.

١٣٩۶9789640365502 ٢ع۶م/

اصول علم فقھ: دربارھی اصول حاکم بر احکام 
 ٣ر/ ١٣٩١BP١۶٩سعید رجحانالھی اسالم

١٣٩٢9786002142962 ۶الف

قواعد فقھی : ترجمھی کتاب دروس تمھیدیھ فی 
١٣٩۴تالیف باقر ایروانی؛ ترجمھ و شرح حسین ناصریمقدم.القواعدالفقھیھ

BP١۶٩/۵ 
 ۴٠۴١د٩الف/

١٣٩۴
9786002144393

 ١٣٩۴BP١٧١محمداسحاق مدنیما استدل بھالحنفیھ من آثار صھر ختم خیرالبریھ
١٣٩۴9786009305735 ٢م۴م/

 ١٣٩۶BP١٧٧فرزاد پارسامبادی فقھ شافعی
١٣٩۶9786000204655 ٢م٢پ/

 ١٣٩۶BP١٧٧سیدنوید نقشبندیمبادی اصول فقھ شافعی
١٣٩۶9786000204297 ٢م٧ن/
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ترجمھ و تعلیق بر مبانی تکملھالمنھاج متون فقھ 
جزایی

مولف ابوالقاسم خوئی؛ ترجمھ و تبیین محمدرضا 
١٣٩۴شبخیز، محمدجواد عندلیبی.

BP١٨٣/٩ 
٨٠۴٢١م٩خ/

۵ ١٣٩۴
9786003462243

١٣٩۶محمدحسن گلیشیردار، محمدعلی معیرمحمدیمباحثی از فقھ قضاء
BP١٩۵/١ 
 ٢م٨۵گ/

١٣٩۶
9786003463493

 ۶/ ١٣٩۵BP١٩٨محمدرسول آھنگرانبنیادھای فقھی و حقوقی نظم اجتماعی
١٣٩۵ ٩آ ۶ن/

978-600-193-773-
6

١٣٩۶حسن عبدیفطرت : (برگرفتھ از آثار آیتهللا جوادی آملی)
BP٢١۶/۵ 
 ۶ف٩٣ج/

١٣٩۶
9786000204976

 ١٣٩۶BP٢٢٢حمیدرضا شاکرینمعاد (برگرفتھ از آثار آیتهللا جوادیآملی)
١٣٩۶9786000204969 ۶م٩ج/

١٣٩۵تالیف نورهللا علیدوستخراسانیبازتاب اعمال در آیات و روایات
BP٢٢٢/۶ 

 ٢ب٨ع/
١٣٩۵

9786002145260

نوسازی، تحریم و تاویل: از شناخت علمی تا 
١٣٩۵نصرحامد ابوزید؛ ترجمھ محسن آرمین.ھراس از تکفیر

 BP٢٢٩
/الف٢۴ت٣٠۴

١٣٩ ١۵
978-964-185-512-

5

١٣٩۶حسن ملکیھویت دینی برنامھ درسی
BP٢٣٠/١٨ 

 ٩ه٧۴م/
١٣٩۶

9789649705903

محمدمھدی عسکری، سیدمحمدرضا رضی، حسین آموزش و پژوھش در اقتصاد و مالی اسالمی
١٣٩٢میسمی

BP٢٣٠/٢ 
 ٨آ۴٧ع/
١٣٩٢

9786002143013

 ١٣٩۶BP٢٣٠/٢ھادی غفاریمالحظات اسالمی در روابط تجاری مسلمانان
١٣٩۶9786000204563 ٧م٧غ/

 ١٣٩٧BP٢٣٠/٢تألیف غالمرضا مصباحیمقدمفقھ منابع مالی دولت اسالمی
١٣٩٧9786002146243 ٧ف۶م/

رویکردی نوین در بانکداری اسالمی: ( انطباق 
 ١٣٩٠BP٢٣٠/٢٢سیدحسن قوامینظریھبازیھا در عقود مشارکتی)

١٣٩٠9786002141057 ٩ر٩ق/

مؤلفین حمیدرضا کردلویی، فرخ پوربیژن، داوود ھمتی؛ بانکداری اسالمی
١٣٩۶با مقدمھای از فریدون رھنمایرودپشتی.

BP٢٣٠/٢٢ 
 ٢ب۴٣ک/

١٣٩۶
9789649786346
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١٣٩۶محمدنقی نظرپور، سیدعباس موسویان، ایوب خزائیبانکداری اسالمی
BP٢٣٠/٢٢ 

 ٢ب۶ن/
١٣٩۶

9786000205034

١٣٩٣تالیف محسن شاطریان،امیر اشنویی،محمود گنجیپورطبیعت و شھر در تعالیم و فرھنگ اسالمی
BP٢٣٢/٨٢٢ 

 ٢ط٢ش/
١٣٩٣

9789649723778

١٣٩٣محمد نقیزادهاصول طراحی و برنامھریزی شھر عقلمدار
 BP٢٣٢/٨٢٢

/ن٧ الف۶ 
١٣٩٣

978-600-132-146-
7

١٣٨٩تالیف نذیر قیصر؛ ترجمھ محمد بقائی(ماکان).معنای زندگی از نگاه موالنا و اقبال
BP٧/ ٢٣٣ 
 ٩ق ٧الف/

١٣٨٩
9789642911325

١٣٩۵بھ اھتمام عباس برومند اعلمفرھنگ تقریب
BP٢٣٣/۵ 
 ۴ف۴۵ب/

١٣٩۵
9786009305711

١٣٩۴تألیف میرکاظم حسینی، علی اکبرپور رضازادهاخالق سازمانی در پرتو اخالق اسالمی
BP٢۵۴/٩ 
 ٣الف ۵۶ح/

١٣٩۴
9786007004364

اصغر قائدان؛ ویراستار علمی محمدحسن رجبی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) جایگاه و آستان او
١٣٩۶(دوانی).

BP٢۶۴/۴ 
 ۶ح٢ق/
١٣٩۶

9789643794309

١٣٩۶تالیف نورهللا علیدوستخراسانیشرح مناجات شعبانیھ
BP٢٧٠ 

 ٧٠۴٢٢ش/
١٣٩۶ ٨ع

9786002145970

١٣٨٨نگارش عطاءهللا تدینجلوهھای تصوف و عرفان در ایران و جھان
BP٢٧۵/٨ 

 ٨ج۴ت/
١٣٨٨

9789645609052

١٣٨۴نویسنده عطاءهللا تدین؛ ویراستار سعید یونسی.حالج و راز انا الحق
BP٢٧٨ /۴ 

 ۴ت ٨ح/
١٣٨۴

9789645609090

تاریخ عرفان اسالمی و تصوف در ایران 
١٣٩۵پروانھ عروجنیا(شکلگیری و شکوفایی)

BP٢٨۶ 
 ٢ت۴۵ع/

١٣٩۵
978-964-379-365-

4

اختران ھمیشھ جاوید: زندگانی چھاردهمعصوم 
 ٣۶ق/ ١٣٧٩BP٣۶تالیف جعفر قدسمیرحیدریعلیھالسالم

١٣٧٩9789645609007 ٣الف

١٣٩٢تالیف نورالھ علیدوستخراسانیسوگندھای نھجالبالغھ
BP٠٩/ ٣٨ 
 ٨ع ٨۶س/

١٣٩٢
9786002143112
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 ٢ن/ ١٣٩۴BP۴٧محمدرضا ناجیامام رضا (ع)
١٣٩۴9789643791339 ٨الف

 ٣/١٣٩۵BP۶۵علیاکبر محمدیمھردرسنامھ قرآن
١٣٩۵9786007102237 ۴د٣م/

تالیف امیر ذوقی؛ صفحھ آرا، ویراستار ادبی و طراح تالوت معنا محور
 ١٣٩٧BP۶۶/۴جلد محمد روشنی.

١٣٩٧9786002146250 ٨ت٩ذ/

تالیف عودهخلیل ابوعوده؛ ترجمھ و اضافات قاسم تغییر معنایی بین شعر جاھلی و زبان قرآن...
١٣٩۵بستانی.

BP۶۶/٩ 
 ۶٠۴١ت٢الف/

١٣٩۵
9786001411861

اختالف قرائات قرآنی و جریان تاریخیفرھنگی 
 ٢ع/ ١٣٩٧BP٧۵تالیف محمد عترتدوستاھلبیت (علیھمالسالم) محوری

١٣٩٧9786002146267 ٣الف

تاریخ انبیاء (قصص القرآن) از آدم تا خاتم انبیاء 
١٣٨۴مولف جعفر قدسمیرحیدری(محمدبن عبدهللا صل هللا علیھ و آلھ)

BP٨٨ 
 ٢ت۴ق/
١٣٨۴

9789645609847

از دریا بھ آسمان : اصول تفسیر قرآن کریم 
١٣٩٣تالیف زھره اخوانمقدمبرگرفتھ از روایات اھل بیت علیھمالسالم

BP٩١/۵ 
 ۴الف ٣٣الف/

١٣٩٣
9786002144041

 BP٩٢- ١٣٩٠تالیفعلی اکبر بابایی؛ تنظیم و تلخیص حسن صادقی.درسنامھ تاریخ تفسیر قرآن
١٣٩٠9789644117343 ۴د٢ب/

روششناسی، نقد و بررسی البرھان فی 
١٣٩۶رقیھ علیزادهتفسیرالقرآن

BP٩٧/٣ 
۴٠۴٢٢ب٣ب/

١٣٩ ٧۶
9789646531819

١٣٩٣سیدمحمد حسینیعلمالھدیشالودھی مسیحیت: از پیدایش تا گسترش
BR١۴۵/٢ 
 ٢ش۵ح/
١٣٩٣

9786009231980

١٣٩۵زکریا بھارنژاد؛ ویراستار فروغ کاظمی.خدا در فلسفھ مشاء
BT٩٨ 

 ۴خ٨۶ب/
١٣٩۵

9789644573484

 ٢/١٣٨٠BX١٢۶لینا ملکمیانکلیساھای ارامنھ ایران
٨9789645799364ک٧م/

وضعیت پسامدرنیتھ تحقیق در خاستگاهھای تحول 
CB۴٢٨ ١٣٩٣دیوید ھاروی؛ ترجمھی عارف اقوامیمقدم.فرھنگی

/ه٢و١٣٩٣ ۶
978-600-91816-1-

2
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منظر شھری تاریخی مدیریت میراث در یک سده 
شھری

تالیف فرانچسکو باندرین و رون ون اوئرز؛ ترجمھ پویا 
 ١٣٩۵CC١٣۵دوالبی، سمیھ فدائینژاد، پرستو عشرتی.

١٣٩۵ ٨م٢ب/
978-964-03-7040-

7

مبانی نظری مرمت: نظریھپردازان ،مقررات 
١٣٩۴سیدمھدی میردانش، مجید کفائیقائنی،آسیبشناسی و درمان

CC١٣۵ 
 ٢م٨٧م/
١٣٩۴

978-600-6126-39-
5

جھانی شدن میراثفرھنگی ملموس(پیدایی، 
١٣٩۵عبدالھ نصرالھیمبانی، مصادیق)

CC١٣۵ 
 ٩ج۵٧ن/

١٣٩۵
978-600-612-650-

0

١٣٩۵عباس سعادتی، محمدصادق احمدیزبانشناسی سکھھای ایرانی در عصر ساسانیان
CJ٣٧۶۴ 
 ٢ز۶س/
١٣٩۵

9786007004579

١٣٩٢محمود طلوعیسرنوشت دیکتاتورھا
D١٠٧ 
 ۴س٨ط/
١٣٩٢

9789642911387

تاریخ نگاری در قرن بیستم از عینیت علمی تا 
چالش پسامدرن

گئورگ ایگرس؛ ترجمھ محمدابراھیم باسط ؛ ویراستار 
١٣٩۶مریم جابر.

D١٣/٢ 
 ٢ت٩الف/

١٣٩۶
978-600-02-0454-

9

نویسنده زویا اولدنبورگ؛ ترجمھ و نگارش محمود کاترین کبیر
١٣٧١طلوعی.

DK١٧٠ 
 ٢ک٨الف/

١٣٧١
9789645609953

 ٨ط/ ١٣٨۶DK٢۶۶تالیف و ترجمھ محمود طلوعیازلنین تا پوتین
١٣٨۶9789645609946 ٣٧الف

 ١٣٩۶DP١٠٢شھره روغنیتاریخ اندلس( از آغاز تا عصر ملوکالطوایف )
١٣٩۶9786000204242 ٢ت٩ر/

٣۵9789648023770 ١٣٩۴DSریم پالیزدار - محسن حسنپور,بھمن برناتاریخ فرھنگ و تمدن اسالمی

گردآورنده حسن محمدالزین؛ مترجم جبار شجاعی ؛ با اسناد بھار عربی و بیداری اسالمی
١٣٩۶مقدمھ جالل درخشھ ؛ ویراستار ادبی سیدمحمد موسوی.

DS٢۴۴/۶٣ 
 ۵الف ٩ز/

١٣٩۶
9786002146236

آشنایی اجمالی با تاریخ فرھنگ و تمدن اسالمی و 
 ١٣٩۶DS٣۵/۶٢تھیھ و تدوین باباعلی محمدیآذرنقش ایرانیان در شکوفایی آن

١٣٩۶ ۵آ٣م/
978-600-8681-03-

8

 ۶/١٣٩٣DS٣٨امین معلوف ؛ ترجمھ عبدالحسین نیکگھر .جنگھای صلیبی بھ روایت اعراب
١٣٩٣9789641852162 ٩ج۶م/
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باستان شناسی ایران ( برنامھ ریزی و مدیریت 
 ١٣٩۶DSR ۴۴کریم حاجی زاده ، پرویز پور کریمیگردشگری )

٢ب٢ح/
978-600-02-0474-

7

تاریخنویسی در ایران: نقد و بررسی منابع 
برگزیده (از ابوعلی بلعمی تا میرزا آقاخان 

کرمانی)
عباس قدیمیقیداری؛ ویراستار علمی زھیر 

١٣٩۶صیامیانگرجی.
DSR١٠٧ 
 ٧ن٣۶ق/

١٣٩۶
978-600-02-0455-

6

١٣٨٨یارمحمد بایژئوپلیتیک تاریخی ایران
DSR١٠٩ 
 ٩ژ٢۴ب/
١٣٨٨

978-964-379-143-
8

پارادایمھای پردیس: درآمدی بر بازشناسی و 
١٣٨٩نویسنده آزاده شاھچراغیبازآفرینی باغ ایرانی

DSR١٣ 
 ٢پ١۶ش/

١٣٨٩
9786001330179

 ١٣٩۶DSR١٣٨۶ناصر تکمیل ھمایوندارالفنون
١٣٩۶ ٢د٨ت/

 379- 964 -978
5- 425-

١٣٩۶شجاع احمدوند، روحهللا اسالمیاندیشھ سیاسی در ایران باستان
DSR١۴٠ 
 ٨الف ٣الف/

١٣٩۶
9786000204082

ایران بین دو انقالب : درآمدی بر جامعھشناسی 
سیاسی ایران معاصر

پرواند آبراھامیان ؛ ترجمھ احمد گلمحمدی، 
١٣٧٧محمدابراھیم فتاحیولیالیی.

DSR١۴٠٧ 
 ٩الف ٢آ/

١٣٧٧
9789643123635

١٣٩۶داود فیرحیفقھ و حکمرانی حزبی
DSR١۵٠۴/
 ٧ف٩ف/ ۵

١٣٩۶
978-964-185-525-

5

دیالکتیک ایرانی: تاریخ تحلیلی روابط خارجی 
١٣٩۶نویسنده سیدمحمد ھوشیساداتایران در خاورمیانھ

DSR١۶۵۶ 
 ٩ه ٢خ/
١٣٩۶

9789640370070

فھم جوھره اندیشھ مقام معظم رھبری (مدظلھ) در 
عرصھ عدالت

محمدصادق ترابزادهجھرمی، سیدعلیرضا سجادیھ، 
١٣٩۶حسین سرآبادانی

DSR١۶٩٢ 
 ۴ت ٣٧ع/

١٣٩۶
9786002145840

آذربایجان بیدار: آذربایجان در کالم بنیانگذار 
جمھوری اسالمی و مقام معظم رھبری( مد ظلھ)

تالیف حسین صدیقی؛ بھ سفارش موسسھ ناریخ و 
١٣٩٣فرھنگ دانشگاه تبریز.

DSR٢٠٠١ 
 ۴ص ۴۵ذ/

١٣٩٣
978-600-7204-35-

1

[ویراستار احسان یارشاطر]؛ مترجمان شھرام جلیلیان، تاریخ ماد بھ گزارش دانشنامھ ایرانیکا
 ١٣٩۶DSR٢٠٢محمد حیدرزاده.

١٣٩۶ ٢ت/
978-600-141-207-

3

١٣٩۵سیدمحمد بھشتیداستان تھران
DSR٢٠٧٩ 

 ٩ب ٨۶ه/
١٣٩۵

9789643793869
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١٣٩٠جالل ستاریتھران در قاب شعر (دنبالھ اسطوره تھران)
DSR٢٠٧٩ 
 ٢٣س ٨٧ه/

١٣٩٠
978-964-379-252-

7

١٣٩٠محمود طلوعیتھران در آئینھ زمان
DSR٢٠٧٩ 

 ٨ط ٨٧ه/
١٣٩٠

978-964-2911-45-
5

میدان بھارستان: تجربھ نووارگی در فضای 
١٣٩۴زھرا اھری، سیدمحسن حبیبیشھری ایران

DSR٢٠٧٩ 
 ٩الف ٨٩ه/

١٣٩۴
978-964-379-327-

2

١٣٩۶ناصر تکمیلھمایونسنگلج
DSR٢٠٧٩ 

 ٨ت ٨٩ه/
١٣٩۶

9789643794354

١٣٨۶سھند لطفی، مھسا شعلھمحلھ خانیآباد زادگاه جھان پھلوان غالمرضا تختی
DSR٢٠٧٩ 

 ۶ل ٨٩ه/
١٣٨۶

978-964-379-130-
8

فاطمھ دیانت ویراستار علمی محمدحسن رجبی(دوانی). شھر ری
١٣٩۶؛ ویراستار مریم رفیعی.

DSR٢٠٨٩ 
 ٩د ی٢/
١٣٩۶

978-964-379-413-
2

١٣٩١فضلهللا حشمتی رضویمشھد
DSR٢١٢١ 
 ۵ح ٨۶ش/

١٣٩١
9789643792640

١٣٩۵حمدهللا صادقینیاھمدان
DSR٢١٢٧ 
 ٢ص ۵۶م/

١٣٩۵
9789643793210

باستانشناسی خلیجفارس در دوره اشکانی و 
-١٣٩۵DSR٢١٣۴ /978-600-02-0400علیرضا خسروزادهساسانی

6

بھ روایت گزنفون؛ ویرایش الری ھدریک ؛ ترجمھ کوروش کبیر'' ھنر رھبری و جنگ ''
١٣٨٩عبدالمجید روحنیا.

DSR٢٣٧ 
 ٩ک۴گ/
١٣٨٩

9789642911370

١٣٨٩ناصر تکمیلھمایونجاده ابریشم
DSR٢۵ 
 ٢ج٨ت/
١٣٨٩

978-964-379-192-
6

نامھ تنسر بھ گشنسپ: پیشگفتار تاریخی، 
زندگینامھ تنسر و تاریخگذاری نامھ او، متن، 

یادداشتھا، واژهنامھ
١٣٩۶شھرام جلیلیان

DSR۴٣٠ 
 ٨ج ٩ت/
١٣٩۶

978-600-141-208-
0

 ۵ح/ ١٣٩۵DSR۵۵امیرصادق نقشینھتپھ باستانی حسنلو
١٣٩۵9789643794071 ٧ن
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ایرانشھر،روند تبیین اندیشھ سیاسی ایرانشھری( 
١٣٩۶محمودرضا کوهکنایران باستان)

DSR۶۵ 
 ٩ک ۵ک/

١٣٩۶
978-964-379-419-

4

 ١٣٩۵DSR٩٠نویسنده وحید رویانیمتون نثر ادبی- تاریخی
١٣٩۵ ٢م٩ر/

978-600-7102-28-
2

الجزایر: مقاومت و حماسھ: گفتارھا در گذر تاریخ 
٢٠٠٠ - ١٨٢٧

مولف مسعود جناس؛ مترجم مجید بزرگمھری ؛ 
 ٧/ ١٣٩۴DT٢٩۴ویراستار ادبی مریم قلیخانی.

١٣٩۴9786005024371 ٩ج ١آ/

تئوری الگوریتم ھا وکاربردھای سیستم تعیین 
١٣٩٣G978600638386گواچنگ سو،مصعود مشھدی حسینعلی ،رویا موسویانموقعیت جھانی

تالیف: حسین پناھی با ھمکاری نیال زارع پور اریزی و برنامھ ریزی توسعھ گردشگری
 ١۵۵ ١٣٩۶Gھانیھ ھمتی شاھگلی

۴9786001693550ب٨پ/

 ١۵۵ ١٣٩۶Gبرنت دبلیو ریتچایمدیریت بحران و بالیا در گردشگری
۴9786001692369م٢ر/

سازمان جھانی گردشگری ملل متحد ، کمیسیون سفر روش ھای پیش بینی در گردشگری
 ١۵۵ ١٣٩۵Gاروپا

٢9789643243524س٩ر/

مدیریت استراتژیک مھمان نوازی و گردشگری
نویسندگان: فیوزی اکومس، لونت آلتینای، پرکاش 

چاتھات؛ترجمھ مژگان ثابت تیموری، مصطفی محمدی 
عبده وند

١٣٩۶G ١۵۵ 
۴9789643243777الف۴م/

 eciffo در SPG مشاھده و پردازش اطالعات
oeG: آشنایی با روشھای مشاھدات با GPS در 

مھندسی نقشھبرداری، کسب مھارت کامل در 
پردازش...

مولفین میراحمد میرقاسمپور، الھھ صادقی، محسن 
 ۵/١٣٩٣G١٠٩محرابینژاد

١٣٩٣9786001681660 ۵م٩م/

١٣٩۴محمود شورچھمکتبھای جغرافیایی( از آغاز تا کنون)
 G١٢٨
/ش٩م٧ 
١٣٩۴

978-600-6126-36-
4

امور مسافرت و صدور بلیط منبع درسی رشتھ 
G١۵١ /س٧ ١٣٨٨محسن سقائیمدیریت جھانگردی

9786005051391الف١٣٨٨ ٨

١٣٨٨مولفان محمد زاھدی، ارسالن باللیفن راھنمایی گشت
G١۵۴/٧ 
 ٩ف٢ز/
١٣٨٨

9789647282680

مدیریت استراتژیک جھانگردی
فوزی اوکاموس، لونت آلتینای، پراکاشکی. چاتوث؛ 
ترجمھ سیدمحمد اعرابی، رحیم زارع، سیدعلیرضا 

ھاشمی.
١٣٩۶

G١۵۵ /١آ 
 ۶۶٣الف
الف ١٣٩۶

9789643794316
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برندسازی مقصد گردشگری: ضروریاتی برای 
 ١آ/ ١٣٩٣G١۵۵بیل بیکر؛ ترجمھ علی صمیمی، ساسان قاسمی.موفقیت در برندسازی مکان

١٣٩٣9786007106518 ٩ب

 ١آ/ ١٣٩۵G١۵۵مولف شھروز پورحسینفرھنگ دوسویھ جھانگردی ، تفریح و پذیرایی
١٣٩۵9786005266757 ٨۵پ

مولف سازمان جھانی گردشگری ؛ ترجمھ ابوالفضل توسعھ محصول گردشگری
 ١آ/ ١٣٩٣G١۵۵تاجزاده، وحید مرزی.

١٣٩٣9786001201554 ٨٧ت

G١۵۵ /آ١ ١٣٨٨بھرام رنجبریان، محمد زاھدیخدمات صنعت گردشگری
9789647282529ر١٣٨٨ ٩

G١۵۵ /آ١ ١٣٩٣بھرام رنجبریان، محمد زاھدیشناخت گردشگری
ر١٣٩٣ ٩

978-600-6833-13-
2

الحاق ایران بھ سازمان تجارت جھانی و تاثیر آن 
 ١آ/ ١٣٩۶G١۵۵مولفان محمد غالمیبھنمیری، علیرضا حسنیبر صنعت توریسم

١٣٩۶ ٨غ
978-600-346-400-

1

چارلز آر. گلدنر و جی. آر. برنت ریچی؛ ترجمھ مرتضی برنامھریزی و توسعھ گردشگری
 ١آ/ ١٣٩۶G١۵۵احمدی .

١٣٩۶9789643794279 ٧۶گ

پژوھش و بازاریابی در چشمانداز و آینده 
گردشگری

چالز آر. گلدنر جی.آر.برنت ریچی؛ ترجمھ کیومرث 
١٣٩۶فالحی.

G١۵۵ /١آ 
 ١٣٩۶ ٨٧۵گ

الف
9789643794330

 ١آ/ ١٣٩۴G١۵۵تالیف داود مختاریژئوتوریسم
0-١٣٩۴978600720458 ٣۴م

ویراستھ یانجی. لیبرد و دبورا ادواردز؛ ترجمھ محمد شناخت توسعھ پایدار گردشگری
 ١٣٩۶G١۵۶/۵تقیزادهمطلق.

١٣٩۶9789643794231 ٩ش/

نویسنده آنتون فیشر؛ ترجمھ سیامک سیفی، عادل گردشگری پایدار: از گردشگری انبوه تا بومگردی
١٣٩۶نیکجو، معصومھ توانگر.

G١۵۶/۵ 
 ٩ف ۴ف/

١٣٩۶
9789643243746

اصول و کلیات SIG bew و کاربرد آن در علوم 
١٣٩۴تالیف و گردآوری محمدرضا حسینیمھندسی

G٧٠/٢١٢ 
 ۶الف ۵ح/

١٣٩٣
9786006857367

سیستمھای اطالعات جغرافیایی SIG : مبانی و 
SIGcrA ١٣٩١تالیف سیدرضا حسینزاده، علیرضا بیدخوریآموزش نرمافزار

G٧٠/٢١٢ 
 ٩س۵ح/
١٣٩٢

9789643241793
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SIG crA 3.01 - 2.01 بھ زبان شھرسازی : 
آموزش نرمافزار ھمراه با ٨۶ مثال کاربردی و 

۵٩ نکتھ کلیدی ...
١٣٩۴مسعود عبادی، نسیم وحیدی

G٧٠/٢١٢ 
 ۴آ١٧ع/
١٣٩۴

9786006509457

تحلیلھای کلیدی در برنامھریزی فضایی با 
SIGcrA مکان گزینی، تحلیل شبکھ و انواع 

تراکم شھری
١٣٩۶مسعود عبادی، ناصر نجاتی، نسیم وحیدی

G٧٠/٢١٢ 
 ٣ت٢ع/
١٣٩۶

9786006509754

راھنمای جامع مدلھای کاربردی SIG در 
برنامھریزیھای شھری، روستایی و محیطی 

ویراست جدید با اضافات و اصالحات
مولفان غریب فاضلنیا، سیدیاسر حکیمدوست، سعید 

١٣٩۵بلیانی
G٧٠/٢١٢ 
 ١٧ر١٧ف/

١٣٩۵
9786006626178

 ١٣٩۵G٧٠/٢١٢محمدرضا ملکاطالعات مکانی مردمگستر: نظریھ و کاربرد
۶ الف ٧م/

978-600-7867-38-
9

[مولف ولفگانگ کاینتس]؛ ترجمھ آرا تومانیان، ریاضیات برای جی. آی . اس
١٣٩۶مرتضی امیدیپور، آتنا معینمھر.

G٧٠/٢٣ 
 ٩ر٢ک/
١٣٩۶

9789640370636

پردازش و استخراج اطالعات از دادهھای 
ماھوارهای با استفاده از نرمافزار IVNE "با 

نمونھھای کاربردی در علوم زمین، نقشھبرداری، 
جغرافیا و محیطزیست"

١٣٩٢نویسندگان الھھ اکبری، علی شکاری
 G٧٠/۴
/الف٧پ۴ 

١٣٩٢
9786006857237

IVNE ۵.میر مسعود خیرخواه زرکش، ساالر میرزاپور، مھران آموزش نرم افزار ٣
 ۴/١٣٩۶G٧٠صفا

١٣٩۶9786008726326 ٨آ٩خ/

اصول مھارتھای مشاورهای برای روانشناسان 
ورزشی

جاناتان کتز،برایان ھمینگز؛ [ترجمھ] افسانھ 
١٣٩٣صنعتکاران...[و دیگران].

G٧٧٠۶/۴ 
 ۶الف ٢ک/

١٣٩٣
978-600-355-010-

0

 AutoCAD نقشھخوانی و نقشھکشی صنعتی با
Electrical

رحیم جھانشاھی، علیرضا کشاورزباحقیقت؛ بھ اھتمام 
١٣٩٠شرکت کرمان تابلو.

 GA١٠٢ /۴
/د٢ ج٩ 
١٣٩٠

9786001810190

ژئومورفولوژی رودخانھ ای: مفاھیم، فرم ھا و 
 ١٢٠٣/٢ ١٣٩۴GBمحمد مھدی حسین زاده، رضا اسماعیلیفرایندھا

٩9789644572869ژ۵ح/

رگرسیون چندگانھ؛ مفاھیم و کاربردھا در 
 ١٣٩۶GB ۶۵۶تدوین: بیژن قھرمانمھندسی آب

٨9789643243807ر٩ق/

 ۵/١٣٩۵GB١١٩٩تالیف جاماسب پیرکندی، علی میرمحمدیمبانی و کاربردھای انرزی زمین گرمایی
١٣٩۵9786006594606 ٢م٩پ/

 ١٣٩٠GB۴٠٠مسعود معیریفرھنگ واژهھای ژئومورفولوژی
١٣٩٠9786001100253 ۴ف۶م/
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ریختشناسی شھری: بازنمایی معماری در مقیاس 
۵/GB۴٠١ ١٣٩۴تالیف سیروس جمالیشھر

9789645475381/ج٨ر١٣٩۴ ٩

١٣٨١تالیف محمدجعفر زمردیانژئومورفولوژی ایران
GB۴٣٨ 
 ٨ز ٩الف/

١٣٨١
9789645782878

مدیریت بحران مخاطرات طبیعی
زھرا حجازیزاده، اسماعیل نجفی، حسن حسینیامینی؛ 

[بھ سفارش] انجمن جغرافیایی ایران و مھندسین 
مشاور پدافند غیر عامل.

١٣٩۵
GB۵٠١١/٧

 ۴م٣ح/ ٨
١٣٩۵

9786006359441

١٣٩۶اصغر نوروزیمبانی مدیریت بحران در نواحی روستایی
GB۵٠١١/٧

 ٢م٩ن/ ٨
١٣٩۶

9786003181700

١٣٨٢کیت اسمیت؛ ترجمھ ابراھیم مقیمی، شاپور گودرزینژاد.مخاطرات محیطی
 GB۵٠١۴
/الف۵م٣ 
١٣٨٢

9789644597190

رو چارلتون ؛ ترجمھ مھدی ثقفی، محمدحسین مبانی ژئومورفولوژی رودخانھای
 ١٣٩۶GB۵۶١رضاییمقدم.

١٣٩۶9786000204792 ٢م٢چ/

[ آر.ج گارد]؛ ترجمھ محسن نصرآبادی، مسعود ریختشناسی رودخانھ
 ٩ه/ ١٣٩۶GB۵۶۵سعیدی، ناصر رفیقیاسکوئی.

١٣٩۶9786009837526 ٢گ

محمدرضا نوجوان، سمیھسادات شاهزیدی، محمدحسین ژئومورفولوژی کارست
 ١٣٩۶GB۶٠٠رامشت

١٣٩۶9786000204433 ٩ژ٩ن/

١٣٩۶تالیف فاطمھ پسندطراحی اقامتگاه کویری
 GB۶١٨/٧٨

/پ۵ط۴ 
١٣٩۶

9786001203800

تالیف پای کنت، پای- تسوار ؛ ترجمھ محمد جعفری، ماسھ بادی و تپھھای ماسھای
 ١٣٩۵GB۶٣١سلمان زارع، رضا خلیلارجمندی.

١٣٩۵9789640369418 ٢م٢پ/

 ٣م/ ١٣٩۵GE١۴۶تالیف عبدالرضا کرباسی...[و دیگران]مخاطرات محیطی شھر تھران
١٣٩۵9789640370162

١٣٩۵الورنس سی.اسمیت؛ برگردان خشایار بیانیفر.جھان در سال ٢٠۵٠: آینده تمدن بشری
GE١۴٩ 
 ٩ج۵الف/

١٣٩۵
9786006058153

مقدمھای بر شناخت، ارزیابی و مدیریت محیط 
 ١٣٩۵GE٣٠٠تدوین فریدون رادمنش، ھادی معاضد، مرجان ساالریزیست

١٣٩۵9786001411885 ٧م٢ر/
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الگوسازی پدیدهھای محیط زیست با استفاده از 
متلب

[اکھھارتاو ھولتسبخر]؛ مترجمین مھسا معماریان ...
GE۴۵ /ش٢ ١٣٩۵[و دیگران].

ه١٣٩۵ ٩
978-600-7867-27-

3

١٣٨٧مارک اژه؛ ترجمھ منوچھر فرھومند.نامکانھا: درآمدی بر انسانشناسی سوپر مدرنیتھ
 GN٣۴۵
/الف٨ن٢ 

١٣٨٧
9789643791261

مدیریت رویدادھای ورزشی، تفریحی و 
جھانگردی

[ویراستار] چرلی مارلن، لری.جی آدامز/ [ترجمھ] 
 ١٣٩٢GT٣۴٠۵ابوالفضل فراھانی، وحید سرتیپی، اسماعیل زنگنھ.

١٣٩٢9786005751994 ۴م/

١٣٩۴GV9786006467290نویسنده. برت كانتراس. مترجم. امید كاشي و دیگرانآناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن

-١٣٩۴GV978-600-6467-33امیر عباسقلی پور، یاسین کاظمیبازی درمانی: از خردسالی تا کھنسالی
7

١٣٩۶GV٩٧٨۶٠٠٣۵۵٠۵۶٨رضا رستمی،کاظم موسوی ساداتیتربیت بدنی عمومی١و٢

دانش نامھ شفای طبیعی: روش ھای عملی طب 
جایگزین برای درمان بیماری ھا (ماساژ، عطر 
درمانی، استیوپاتی، فشار درمانی، یوگا و...)

نویسنده: آن وودھام، دکتر دیوید پیترز، مترجم: دکتر 
١٣٩۴GV9786002004239مینو یاسمی

جي.گري گوري ھاف،چارلز دومك. مترجم. فرھاد راھنمای آزمایشگاه برای فیزیولوژی ورزشی
١٣٩۴GV9786003550568دریانوش و دیگران

راھنمای آزمایشگاھی کین آنتروپومتری و 
-١٣٩۴GV978-600-355-076توماس رایلی، راجر استونفیزیولوژی: (آزمونھا، روشھا، اطالعات، دادهھا)

6

١٣٩۴GV9786006467238علی فھیمی نژاد، بھزاد دیوکانسرپرستی و مدیریت در ورزش

فعالیت ورزشی، تمرین و دیابت: با رویکرد اثرات 
١٣٩۴GV9786006467344نویسنده. سحر دانشور و دیگرانفعالیت بدنی بر پیشگیری و کنترل دیابت

فوتبال محکم: تکنیک ھای ساده روان شناسی 
١٣٩۴GV9786006467269نویسنده : دن آبراھام مترجم : ھاشم فعال مغانلوجھت پیشرفت در فوتبال

١٣٩٣GV9786003550254دکتر عبدالحسین پرنو - اصغر توفیقی - لیال انوشھفیزیولوژی و تغذیھ ورزشی
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١٣٩۴GV9786003550728نویسنده. پریوش نوربخشکاربرد مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

نویسنده. دیوید روزنبام. مترجم. مھدي نمازي کنترل حرکتی در انسان
١٣٩٣GV9786003550544زاده،رسول حمایت طلب

-١٣٩۴GV978-600-355-073پیترام. تیدوس، راسل تاپلینگمبانی بیوشیمی ویژه علوم ورزشی
5

رابرت ئي.بیكر،كریگ اشریك. مترجم. ھاشم كوزه چیان مبانی مدیریت ورزشی
١٣٩۴GV9786003550629و دیگران

١٣٩۴GV9786006467245بھ اھتمام : ابوالفضل فراھانیمجموعھ مقاالت مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی کتاب بنفش خالصھ و مباحث 
١٣٩۶GV٩٧٨۶٠٠٣۵۵٠٣١۵رسول نوروزی سید حسینی و فروغ فتاحی مسرورکلیدی کنکور دکتری

١٣٩۴GV9786006467368نویسندگان علیرضا بھرامي و دیگرانورزش یک، دو و سھ

١٣٩۴GV9786006467399مولفان احسان آریایی، علی خالق زاده بیگورزش، کلید پیشگیری و درمان آرتروز زانو

 ١٠١٧ ١٣٩۵GVوحید باقری گلزار،سعید باقری گلزارھند بال
٢٩٧٨٩۶۴۶۵٣١۵٧۴ب٩ھـ/

١٣٩٣GV ۴۶١9786003550155علیجانی، عیدیعلم تمرین

مدیریت ورزشی کتاب سبز خالصھ مباحث و نکات 
٧١٣9786003550186 ١٣٩۴GVفروغ فتاحیمسرور، رسول نوروزی سیدحسینیکلیدی کنکور کارشناسی ارشد

مبانی جامع پدل: مجموعھ قوانین ورزش برجستھ 
 ١٣٩۶GV١٠٠٣فرھاد جامعقرن بیست و یکم

١٣٩۶9786003551701 ٢م٢ج/

مھران احدی، زھرا اصغری؛ [برای] آکادمی ملی آموزش تنیس روی میز
١٣٩٣المپیک و پاراالمپیک جمھوری اسالمی ایران.

GV١٠٠۵/۴ 
 ٨آ٣الف/
١٣٩٣

9786006904641
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انداراس ویلکینز، ماجر؛ [مترجم] شفق ایزدپناه...[و یک چرخرانی مراحل مقدماتی، مھارتھای اولیھ
 ١٣٩۴GV١٠۵٩دیگران].

9786006467443ی٨ ٨١٣٩۴آ/

استعدادیابی در دو و میدانی: مقدمھای بر 
استعدادیابی دو و میدانی بھ صورت سیستماتیک 

با تاکید بر دوھای استقامت و صحرانوردی
مولفین ھادی نوبری، توکل رحیمی؛ ویراستار بابک 

١٣٩۵نورانی.
GV١٠۶٠/۵ 

 ۵الف ٩ن/
١٣٩۵

978-600-355-130-
5

تالیف اتحادیھ جھانی کشتی؛ مترجم ساالر حسنتوکلی ؛ قوانین بینالمللی کشتی
٢/١٣٩٧GV١١٩۶نظارت فنی محمدابراھیم امامی.

١٣٩٧9786003551985 ٩ق/ ٧

آموزش و بازتوانی از طریق بازی برای گروهھای 
 ١٣٩۶GV١٢٠٣مرتضی دیوباد؛ ویراستار علمی معصومھ شجاعی.خاص

١٣٩۶9789642061358 ٨آ٩د/

درسنامھ شطرنج دانشگاه بھ ھمراه ١٠٠٠ اتود و 
 ۵/١٣٩٢GV١۴۴٩سیدکاظم موسویساداتی ، رضا رستمی ، منیژه خسرویمعمای شطرنج

١٣٩٢9786006904795 ۴د٩م/

بازیھای پرورشی و اوقات فراغت: از نظریھ تا 
عمل: (ھمراه با ١٠٠بازی برگزیده)

نویسندگان علی ھمتیعفیف، وجیھھ تاجر کجینھباف؛ 
 ١٣٩۵GV١۴٨٠ویراستار امیر وزینیطاھر.

١٣٩۵ ٢ب٨ه/
978-600-355-133-

6

رفتار سازمانی در خدمات اوقات فراغت: 
(میھماننوازی، اوقات فراغت و گردشگری)

کنراد لشی، دارن لی- راس؛ ترجمھ و تالیف وحید 
مرزی، امیرعباس نجفیپور، ھادی اصغری ؛ ویراستار 

نرگس مرآت.
١٣٩۶

GV٣/ ١٨٨ 
 ۵ل ٩الف/

١٣٩۶
9789643794361

١٣٩٢محمدعلی اصالنخانی، محمد صحبتیھافرھنگ لغت تخصصی رفتار حرکتی
GV٢٠٧ 
 ۴ف۶الف/

١٣٩٢
9786005751918

فرھنگ جامع اختصارات تربیت بدنی و علوم 
١٣٩۵علی پورعلیاکبر، مھرزاد شعبانیورزشی

GV٢٠٧ 
 ۴ف٨۶پ/

١٣٩۵
9786006467832

١٣٩١مولف مھوش نوربخش، مھدی کھندل، حمید قاسمیواژهنامھ مدیریت ورزشی
GV٢٠٧ 
 ٢و٨۵ن/
١٣٩١

9786005751956

١٣٩٣علیرضا بھرامی، امیر عباسقلیپور، مرضیھ فتخانیتربیت بدنی عمومی ١
GV٣۴١ 
 ۴ت٩ب/
١٣٩٣

9786003550438

تالیف پاول کالینز؛ ترجمھ نیکو خسروی، داور سرعت در ورزش
١٣٨٩حومنیان.

GV٣۴١ 
 ۴س٢٣ک/

١٣٨٩
9786005751192

آمادگی جسمانی و بدنسازی برای دختران : 
راھنمای تمرینھای مقاومتی ، قلبی عروقی...

کاترینا کود ، آلن الچینا ، دوک ورنر؛ برگرداننده شھناز 
 ١٣٩٢GV٣۴١ایزدمھر ؛ ویراستار علمی نعیما خواجوی.

١٣٩٢9786006904047 ٨آ٩گ/
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١٣٩٣ھادی یاراحمدی، عباس محمدیتربیت بدنی عمومی
GV٣۴١ 
 ۴تی٢/
١٣٩٣

9786003550193

پریسا پورنعمتی، بابک ھوشمندمقدم؛ ویراستار علمی آمار، سنجش و اندازهگیری در علوم ورزشی
١٣٩۶شھناز شھربانیان.

GV٣۴٢ /۵ 
 ٩پ ٩ر/
١٣٩۶

9786003551800

١٣٨٩تالیف نازنین افالطونیبازیھای دبستانی و ورزش
GV٣۶١ 
 ٢ب٧الف/

١٣٨٩
9789642060160

تالیف فرشاد تجاری، محمدعلی آذربایجانی، فواد روشھای پژوھش تجربی در علوم ورزشی
١٣٩٣فیضالھی؛ ویراستار علمی محمدعلی آذربایجانی 

GV٣۶١ 
 ٨٧ر٢۶ت/

١٣٩٣
9786003550407

روشھای کیفی در مطالعات ورزشی
[ویراستار] دیویدال آنروز، دانیلاس ماسون، مایکلال 
سیلک؛ [ترجمھ] فرشاد تجاری، مونا رضایی، حجت 

حاتمی.
١٣٩٣GV٣۶٩ر/ ١ 

١٣٩٣9786003550209

 ١٣٨٨GV٣۶١تالیف جان ھانیبورن؛ ترجمھ سعید ارشم، الھام رادنیا.کسب مھارت در ورزش
١٣٨٨9786009120260 ۵ک٢ه/

نقش کلیدی بازی در برنامھ درسی تربیتبدنی 
١٣٩۴فاطمھ قناعتیانجھرمیمدارس: بھ ھمراه شرح کامل ٨۶ بازی...

GV٣۶٣ 
 ٧ن٩ق/
١٣٩۴

9786006467559

مدیریت امنیت برای ورزشھا و رویدادھای ویژه: 
دیدگاه یکپارچھ جھت تسھیالت ایمنی

تالیف استیسیای ھال... [و دیگران]؛ ترجمھ حبیب 
 ١٣٩۶GV۴٠١ھنری، ساعتچیان، احمد محمودی.

١٣٩۶9786003551435 ٣۶م/

گردآورنده کارلز بروتو؛ ترجمھ لیال پھلوانزاده ؛ شھربازی: فضاھای کودکانھی وسیع
١٣٩١ویراستار و مدیریت تولید حشمتالھ انتخابی.

 GV۴٢۵
/ب۴ش٩ 
١٣٩١

978-964-10-0899-
6

مدیریت شھری و ورزش ھمگانی
مھرزاد حمیدی؛ بھ اھتمام سیدمحمدھادی ایازی ؛ بھ 
سفارش معاونت امور اجتماعی و فرھنگی شھرداری 

تھران].
١٣٩٢ GV۴٣٣

9786006662831/الف١٣٩٢ ٩

کینانتروپومتری و راھنمای آزمایشگاه فیزیولوژی 
تمرین: آزمونھا ، روش کار و دادهھا

[ویرایشگران] راجر استون و توماس ریلی؛ [مترجم] 
١٣٩٣-حیدر صادقی... [ودیگران].

GV۴٣۵ 
 ٢ر۵الف/
١٣٩٣

9786003550049

١٣٩۴تیمور درزابی، مھدی نبوینیک، حسین نبوینیکسنجش و اندازهگیری در تربیت بدنی
GV۴٣۶ 
 ٩س۴د/
١٣٩۴

9786003550612

آزمونھای سنجش آمادگی جسمانی، مھارتی و 
روانی ورزشکاران نخبھ رشتھھای مختلف 

ورزشی
 ١٣٩٠GV۴٣۶مولفین رضا قراخانلو...[و دیگران]

١٣٩٠9786005751345 ۴آ۴ق/
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تئودور بومپا، مایکل کاریرا؛ ترجمھ حمید اراضی...[ و آمادهسازی ورزشکاران کودک و نوجوان
١٣٩٧دیگران].

GV۴۴٣ 
 ۴ب٩ب/
١٣٩٧

9786003551824

آموزش آمادگی جسمانی برای کودکان: یک روش 
تیمی

استفانجی ویرگیلیگو؛ [مترجمان] سارا کربالییفر، 
مھدی مستجابالدعوه، محمدمھدی رفیعی ؛ ویراستار 

علمی سارا کربالییفر.
١٣٩۴GV۴۴٣ 

١٣٩۴ ٨آ۴و/
978-600-6467-52-

8

سطحبندی المپیکی ژیمناستیک دختران 
(برنامھھای اجباری)

فدراسیون ژیمناستیک بانوان ایاالت متحده؛ [ترجمھ] 
آزاده نقدی، زھرا عکسی ؛ ویراستار علمی آمنھ 

رضوی.
١٣٩۴

GV۴۶۴ 
 ۶س۴ف/

١٣٩۴
9786006467740

اصول فعالیت ھای بدنی اروپا برای مربیان 
ورزش

توماس ریگرز...[و دیگران]؛ ویراستاران حامد 
علیزادهپھلوانی، غالمرضا احمدنیا ؛ مترجمان غالمرضا 

احمدنیا...[و دیگران].
١٣٩۶GV۴٨١ 

١٣٩۵9786003551442 ۶الف/

XRT ١٣٩۵امین خسروینصر ، سارا پژمانآرینتمرینات معلق
GV۴٨١ 
 ٨ت۵خ/
١٣٩۴

9786006467641

 ١٣٩۴GV۴٨١امین خسروینصر، سارا پژمانآرینمعرفی و آموزش تمرینات ریپ تی آر ایکس
١٣٩۴9786006467634 ۶م۵خ/

مولفان رضا دھقانزادهسورکی، امین امیرحاجلو؛ اصول و مبانی تمرین با محدودیت جریان خون
١٣٩۶ویراستار علمی بھمن میرزایی.

GV۴٨١ 
 ۶الف ٩۴د/

١٣٩۶
9786003551848

 ١٣٩۴GV۴٨١عصمت طاھرخانیآمادگی جسمانی در ورزش
١٣٩۴9786006467252 ٨آ٢ط/

آمادگی جسمانی و تمرینات ھوازی در آب ( 
 ١٣٩۶GV۴٨١تالیف و ترجمھ عفت لطفیپورتمرینات با آکوا نودل)

١٣٩۶9786003551299 ٨آ۶ل/

آمادگی جسمانی گام بھ گام تا موفقیت
نانسی الناترنیکوال؛ ترجمھ امید ظفرمند، اعظم 

خلیلپور، سمیرا کرمانشاھی ؛ ویراستار علمی مراد 
حسینی ؛ ویراستار ادبی نرگس شکوھی.

١٣٩۶GV۴٨١ 
١٣٩۶9786003551626 ٨آ٢ن/

۵٠٠حرکت XRT برنامھھا، روشھا و اصول 
١٣٩۶ناصر نوربخش، محمد نوربخشتمرینات

GV۴٨١ 
 ٢پ٩ن/
١٣٩۶

9789642061242

١٣٩۴معصومھ حسینیفیزیولوژی ورزشی ویژه زنان
GV۴٨٢ 
 ٩ف۴٧ح/

١٣٩۴
978-600-355-090-

2

١٣٩۵عباسعلی گائینی، آقاعلی قاسمنیانفیزیولوژی ورزشی زنان
GV۴٨٢ 
 ٩ف٢۴گ/

١٣٩۵
9786003551084
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فعالیت بدنی و تندرستی در دوران قبل، حین و بعد 
 ١٣٩٧GV۴٨٢مھدیھ مالنوری شمسی، افسانھ جمالیاز بارداری

١٣٩٧9786003552012 ٧ف٧م/

تمرینات بدنسازی با توپ: استفاده آسان- 
راھنمایی برای بدنسازی دستورالعملھای گام بھ 

گام برای طرفداران و مبتدیان ...
تالیف پاول کلینز؛ ترجمھ ماندانا سنگاری ، فرنوش 

١٣٨٨فطروسی.
GV۴٨۴ 
 ٨ت٢ک/
١٣٨٨

9789642060559

اصول فیزیولوژیک طراحی تمرین وزنھ در 
بانوان: ھر آنچھ کھ در تنظیم برنامھ وزنھ زنان 

باید بدانیم...
١٣٩۴مھرداد فتحی، محسن دھباشی، بھاره کتابدار

GV۵۴۶ /۶ 
 ٢ف ٩ز/
١٣٩۴

9786006467719

١٣٩۴نویسنده جیم استوپانی؛ ترجمھ داود بیات.دایرهالمعارف قدرت و عضلھ
GV۵۴۶ 
 ٢د۵الف/
١٣٩۴

9786007356531

زمانبندی تمرین:  (اصول و روششناسی 
تمرینات ورزشی)

تئودورا. بومپا؛ [ترجمھ] معرفت سیاهکوھیان، حمید 
١٣٩٠آقاعلینژاد، حمید رجبی.

GV۵۴۶ 
 ٨ز٨٧ب/
١٣٩٠

9786006467115

تالیف راب پرایس؛ ترجمھ علیرضا رحیمی، محمدفاضل راھنمای جامع تمرینات با وزنھ ویژه شناگران
 ١٣٩۶GV۵۴۶صباغی، وحیده صفایینژاد.

١٣٩۶9786006467894 ٢ر۴پ/

آناتومی تمرین با وزنھھای آزاد: راھنمای 
تشریحی عضالت استفاده شده حین تمرین...

رایان جورج؛ ترجمھ امید ظفرمند،اعظم خلیلپور،سمیرا 
کرمانشاھی ؛ ویراستار علمی مراد حسینی ؛ ویراستار 

ادبی نرگس شکوھی.
١٣٩۶GV۵۴۶ 

١٣٩۶9786003551633 ٨آ٩ج/

بھینھسازی تمرینھای قدرتی
ویلیام کریمر و استیون فلیک؛ برگردانندگان نعیما 
خواجوی... [ و دیگران] ؛ ویراستار علمی نعیما 

خواجوی 
١٣٩٣

GV۵۴۶ 
 ٩ب۴ک/
١٣٩٣

978-600-6904-03-
0

نیک ایوانز؛ [مترجمین] ھیمن محمدی، ھیمن ابراھیمی، آناتومی بدنسازی
١٣٩۴مھدی شاھرخی ؛ ویراستار رسول اسالمی.

GV۵۴۶/۵ 
 ٨آ٨٣الف/

١٣٩۴
9786006467450

اکتساب مھارت در ورزش: پژوھش، نظریھ و 
تمرین

مارک ویلیامز، نیکال جی. ھاجژ؛ ولی هللا کاشانی، احمد 
 ١٣٩۶GV۵۵٨نیکروان، منصوره مکبریان.

١٣٩۶9786003551411 ٧الف/

اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد 
SSPS ١٣٨٩تالیف مھرعلی ھمتی نژاد ... [و دیگران]نرم افزار آماریGV۵۵٨ 

١٣٨٩9786005751062 ٨الف/

اصول و روشھای توسعھ چابکی و تندی حرکات 
ورزشی

جی داوز، مارک روزن؛ [انجمن ملی قدرت و بدنسازی 
ایاالت متحده] ؛ ترجمھ مھدی روستایی، مصطفی 

فرھادی، حمید مھدوی.
١٣٩۶GV۵۵٨ 

١٣٩۶9786003551619 ٨۶ت/

[ویراستار] ھنینگ واکرھج ؛ [ترجمھ] فرھاد دریانوش مقدمھای بر فیزیولوژی ورزشی مولکولی
 ١٣٩۴GV۵۵٨و دیگران

١٣٩۴ ۶٧م/
978-600-355-087-

2
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(TI)١٣٩۵مھرعلی ھمتی نژاد، دکتر سجاد سلیمانی کشایھفناوری در ورزشGV۵۶٨ 
١٣٩۵9789642061150 ٩ف٨ه/

١٣٩٠مھدی ابوالحسنیترقیزورخانھ در ایران
GV۶۵٧ 
 ٩ز٢الف/
١٣٩٠

9789643792237

ورزشھای رزمی و بزمی در ایران از دیرینھترین 
 ١٣٩۴GV۶۵٧تالیف روژان عیسویایام

١٣٩۴9786009613908 ۴و٩ع/

١٣٩٢محمدحسین علیزاده،مھدی کسبپرستبھداشت و ورزش
GV٧٠۶ 
 ٩ب٨ع/
١٣٩٢

879-006-4096- 
23-0

اخالق و حقوق ورزشی
مولفان روحهللا اسماعیلزاده، علیرضا صفاییکناری، 

معصومھ درزیانی؛ ویراستار علمی رسول 
نوروزیسیدحسینی.

١٣٩٧
GV٧٠۶/٣ 
 ٣الف ۵الف/

١٣٩٧
9786003551763

جھانی شدن، ورزش، قدرت نرم و گردشگری 
١٣٩۶تالیف مجید جاللیفراھانیورزشی

GV٧٠۶/٣۴ 
 ٩ج٨ج/
١٣٩۶

9789640370728

ورزش و روابط بینالمللی
[ویراستار] روگر لورمور، آدرین بودر؛ سید نصرالھ 
سجادی، اکبر حیدری ؛ ویراستار علمی سیدنصرالھ 

سجادی.
١٣٩٣GV٧٠۶/٣۵ 

١٣٩٣9786006467146 ۴و/

پویاییھای گروھی (موضوعات معاصر)
مولف [صحیح: ویراستاران] مارکآر. بیکمپ، 

مارکای. آیز؛ مترجم سعید صادقیبروجردی... [و 
دیگران].

١٣٩۴
GV٧٠۶/۴ 
 ١٣٩۴ ٩پ/

الف
978-600-355-089-

6

توسعھ کار در روانشناسی ورزش و اجرا: 
توسعھ کسب و کار مشاوره در روانشناسی 

ورزش
ویراستار جیم تیلور؛ مترجمان امیر دانا فاطمھ 

 ١٣٩۶GV٧٠۶/۴رحیمیزاده.
١٣٩۶9786003551596 ٨۶ت/

١٣٩١احمد خاکی،عباس شعبانیبھداشت روان و ورزش
GV٧٠۶/۴ 

 ٩ب٢خ/
١٣٩١

9786006904139

 ١٣٩١GV٧٠۶/۴آرنولد لیونس؛ [مترجم] محمد خبیری، محسن پورمنتی.آشنایی با روانشناسی ورزشی: راھنمای عملی
١٣٩١9786005751598 ۵آ٩ل/

پل مککارتی، مارک جونز؛ فاطمھسادات حسینی، ھاشم چطور یک روانشناس ورزشی شویم
١٣٩۵فعال.

GV٧٠۶/۴ 
 ۶چ۶٧م/
١٣٩۵

9786006467856

 ١٣٩٧GV٧٠۶/۵تالیف اکبر طالبپور، بھرام قدیمیورزش در نگاه نظریھ پردازان جامعھشناسی
١٣٩٧9786002234643 ۴و٢ط/
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١٣٩۶تالیف مجید جاللیفراھانیاصول، مبانی و اھداف ورزش معلوالن
GV٧٠٩/٣ 
 ۶الف ٨ج/

١٣٩۶
9786003551886

 ١٣٩۴GV٧٠٩/٣یحیی سخنگوی...[ و دیگران]کتاب جامع ورزش معلولین
١٣٩۴9786003550001 ٢ک/

 ١٣٩۴GV٧٠٩/٣مولف حسن دانشمندی... [و دیگران]ورزش و تربیت بدنی معلولین
١٣٩۴9786003550780 ٣٨و/

کلیات فنون روشھای تدریس در ورزش: 
راھنمای آموزشی برای مربیگری

فرشاد تجاری، سپیده قطنیان؛ [برای انجمن علمی 
١٣٩٣مدیریت ورزشی ایران].

GV٧١١ 
 ٨ک٣ت/
١٣٩٣

9786006904948

اصول مربیگری ورزشی با تاکید بر رشتھھای 
 ٨ه/ ١٣٩٣GV٧١١جمشید ھمتیتیمی مانند فوتبال

١٣٩٣9786003550162 ۶الف

تئودوراو. بومپا؛ مترجمان محمدرضا حامدی نیا، تئوری و روششناسی تمرین
١٣٩٣امیرحسین حقیقی، علیرضا صفرزاده.

GV٧١١/۵ 
 ٢م٩۴ب/
١٣٩٣

9786005751536

دونالد ای.چاو، گرگوری دی.مایر؛ مترجمان حسن تمرینات پالیومتریک
١٣٩۶کیایی، مرتضی حسینی، سیدقاسم قافلھباشی.

GV٧١١/۵ 
 ٨پ٩چ/
١٣٩۶

9786003551480

تالیف خوان کارلوسسانتانا؛ ترجمھ لیلی مھدیھ ، جعفر تمرینات عملکردی
١٣٩۶کتابچی ، ھاجر اکبری .

GV٧١١/۵ 
 ٨ت٢س/
١٣٩۶

9786008157281

طراحی و روشھای تحقیق در مدیریت ورزشی
مولفان پاتریک د. اندرو، پائول ام. پدرسن، چاد د. 

مکاووی؛ مترجمان ھاشم کوزهچیان، رسول 
نوروزیسیدحسینی، اکبر حیدری.

١٣٩١
GV٧١٣ 

 ۴ط٧۶الف/
١٣٩١

9786005751567

پائول امری؛ ترجمھ میثم روحانی،محمدرضا رحیمی ؛ جعبھ ابزار مدیریت ورزشی
١٣٩۵ویراستار علمی مھدی طالبپور.

GV٧١٣ 
 ٣م٧الف/
١٣٩۵

9789642060955

نوشتھ تری بایرس، ترور اسلک، ملیناام پرنت؛ مفاھیم کلیدی در رشتھ مدیریت ورزش
١٣٩۵مترجمان مرتضی رضاییصوفی... [و دیگران].

GV٧١٣ 
 ٧م١۶ب/
١٣٩۵

978-600-355-125-
1

طراحی جداول مسابقات ورزشی: سازماندھی 
موفق مسابقات ورزشی

جان بایل ؛ [ترجمھ] رسول نوروزیسیدحسینی، فروغ 
١٣٩۴فتاحیمسرور، حسن فتحی.

GV٧١٣ 
 ۴ط٢ب/
١٣٩۴

9786003550773

مدیریت راھبردی منابع انسانی در سازمانھای 
ورزشی

تالیف تریسی تیلور، الیسون دوھرتی، پیتر مکگرا؛ 
 ١٣٩۶GV٧١٣ترجمھ رضا نیکبخش ... [و دیگران].

١٣٩۶9786003551459 ۴م٩ت/
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دینا جنتایل؛ ویراستار علمی مھرزاد حمیدی ؛ [ترجمھ] راھنمای کاربردی تدریس مدیریت ورزشی
١٣٩٣مریم نیازیتبار.

GV٧١٣ 
 ٢ر٨٧ج/
١٣٩٣

9786003550414

تالیف پروفسور پاکیناتان چالدورای؛ ترجمھ مھدی مدیریت منابع انسانی در ورزش و تفریحات سالم
GV٧١٣ ١٣٨٧طالبپور، صمد لعلبذری.

/چ٨م١٣٨٧ ۴
978-964-386-181-

0

١٣٩١رحیم رمضانینژاد، مینا مالیی، سید جلیل میریوسفیکاربرد تئوری سازمان در ورزش
GV٧١٣ 
 ٢ک٨ر/
١٣٩١

9786009267323

مدیریت منابع انسانی در ورزش: با رویکرد 
١٣٩۵تالیف رحیم رمضانینژاد، محسن لقمانینگرشھا و مالحظات شغلی

 GV٧١٣
/ر٨م۴۵ 
١٣٩۵

9786001531361

ساخت و کاربرد ابزارھای جمع آوری دادهھا با 
 ١٣٩۴GV٧١٣حمید قاسمی...[ و دیگران]تاکید بر مدیریت ورزشی

١٣٩۴9786003550704 ٢س/

ابوالفضل فراھانی، کیوان شعبانیمقدم؛ ویراستار ادبی مدیریت زیستمحیطی در ورزش
 ١٣٩۵GV٧١٣فاطمھ موسوینسب.

١٣٩۵9786003551114 ۴م۴ف/

(SIM) نظامھای اطالعات مدیریت در ورزش
حمید قاسمی، سارا کشکر، گروه مولفان بھ ترتیب 

حروف الفبا لیال ایزدپرست ... [و دیگران]؛ ویراستار 
علمی محسن باقریان.

١٣٩٣
GV٧١٣ 
 ۶ن٢ق/
١٣٩٣

9786006904993

مدیریت رویدادھای ورزشی
کریستوفر گرینول، لیثان دنزی- بوسل، دیوید شانک؛ 

ترجمھ ھاشم کزهچیان، رسول نوروزیسیدحسینی، مھدی 
آزادان ؛ [ برای] انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران.

١٣٩٣
GV٧١٣ 
 ۴م۴٣گ/

١٣٩٣
9786003550216

١٣٩۴مھوش نوربخش؛ ویراستار علمی پریوش نوربخش.اصول و مبانی مدیریت ورزشی
GV٧١٣ 

 ۶الف ٨۶ن/
١٣٩۴

9786003550605

 ٢ق/ ١٣٩۴GV٧١۴مولفان حمید قاسمی، سارا کشکر، محمد اسماعیلیارتباطات عمومی در ورزش
١٣٩۴9786003550919 ۴الف

١٣٩٢دیوید استوتالر ؛ ترجمھ فرشاد تجاری ... [و دیگران].تدوین برنامھھای موفق حمایت مالی در ورزش
GV٧١۶ 

 ۴ت۴۵الف/
١٣٩٢

9786005751819

١٣٩۵آندره بولر، گرد نوفر؛ ترجمھ ناھید اتقیا.بازاریابی رابطھمند در ورزش
GV٧١۶ 
 ٢ب٩ب/
١٣٩۵

9786003550162

پاتریک باچت، دیتر ھیالیرت، گویلوم بودت؛ فرشاد برندھای ورزشی
١٣٩٣تجاری، داود نصر اصفھانی ، نیما ماجدی.

GV٧١۶ 
 ۴ب٩ب/
١٣٩٣

9786003550025
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برندا پیتز، دیوید استاتلر؛ ترجمھ سیدمرتضی مبانی بازاریابی ورزشی
 ١٣٩۶GV٧١۶عظیمزاده، فاطمھ حیدری، ابوالقاسم بزمآرا.

١٣٩۶9789643863517 ٢م٩پ/

متیو. شانگ، مارک الیبرگر؛ ترجمھ ابوالفضل بازاریابی ورزشی یک نگاه راھبردی
١٣٩۶فراھانی...[و دیگران] ؛ ویراستار ادبی فاطمھ جمالی.

GV٧١۶ 
 ٢ب٨۶ش/

١٣٩۶
9786003551756

کارآفرینی در ورزش
ابوالفضل فراھانی، عبدالمھدی نصیرزاده ، مریم 
وطندوست؛ [برای] انجمن علمی مدیریت ورزشی 

ایران.
١٣٩٣

GV٧١۶ 
 ٢ک۴ع/
١٣٩٣

9786006904573

جانال.کرامپتون؛ [مترجمین] محمد حامی... [و سرمایھگذاری برای مدیران ورزشی
١٣٩۴دیگران].

GV٧١۶ 
 ۴س۴ک/

١٣٩۴
9786006467498

آمار در علوم ورزشی، علوم زیستی و علوم 
 ١٣٩۵GV٧۴١رسول حمایتطلب، منصور سیاحتربیتی

١٣٩۵9786003551077 ٨آ٨ح/

تمرینات قدرتی ویژه دستورالعملھای کاربردی 
برای مربیان

یوریوی ورخوشانسکیترجمھ و ویرایش از زبان روسی 
بھ انگلیسی میخاییل یسیس ترجمھ محمدرضا حامدینیا، 

کاظم خدایی.
١٣٩۴GV٧۴٩/۵ 

١٣٩۴9786003550322 ٨ت۴و/

١٣٩٢بھزادمھدی خبازیان، حمید رجبی، علی گرزیزمانبندی تمرینات قدرتی در شنا
GV٨٣٧ 
 ٨ت٢خ/
١٣٩٢

9786006904115

ایان مکلود؛ [مترجمان] حیدر صادقی ، فاطمھ آناتومی شنا
 ١٣٩١GV٨٣٧/٧علیرضایی ، سپیده لطیفی.

١٣٩١9786005751710 ٨آ٧م/

اصول نوین ورزش در آب( با رویکرد تمرین؛ 
١٣٩۴امیرعباس قلیپور...[ و دیگران]فعالیت بدنی و آبدرمانی)

GV٨٣٨ /۵٣ 
 ۶الف ٨ت/

١٣٩۴
978-600-6467-32-

0

تالیف اسکات ریوالد، اسکات روداو؛ [ترجمھ] شھربانو علم شنای رقابتی
١٣٩۶جمعھپور...[ و دیگران ].

GV٨٣٨ /۶٧ 
 ٩ر ٧ت/
١٣٩۶

978-600-355-155-
8

تالیف پل میسون؛ ترجمھ اکبر احمدی،سیدمحمدرضا تکنیک بھتر، شنای سریعتر
 ۵٢/١٣٩۶GV٨٣٨نجفی ؛ ویراستار علمی حشمتهللا اجاق.

١٣٩۶9786003551466 ٨ت٩م/

 ١٣٩٠GV٨٣٨/٧۴گردآورنده و تالیف اعظم داناییآموزش نجات غریق و کمکھای اولیھ
١٣٩٠ ٨آ٢د/

978-600-5796-08-
7

١٣٩۵تالیف برایان کال، راب پاناریلو؛ ترجمھ مھدی روستایی.آناتومی بسکتبال
GV٨٨۵/٣۵ 

 ٨آ٩٣ک/
١٣٩۵ب

9786003551237
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مایک پرز؛ ترجمھ و گردآوری مھدی صادقی، روحهللا لیونل مسی
١٣٩۶صادقی، مھدی زارعی.

GV٩۴٧/ ٢ 
 ۴پ ۵م/
١٣٩۶

9786007356913

رابرت بیسلی؛ ترجمھ ھاشم فعال، سھیال یوسفی، وحید ژوزه مورینیو
١٣٩۶رحیمی.

GV٩۴٧/ ٢ 
 ٩ب ٨م/
١٣٩۶

9786003551671

بازیھای تمرینی فوتبال(١٧۵ بازی برای تمرین 
تکنیک و تاکتیک)

جوزف الکسباچر؛ مجتبی ابراھیمیورکیانی، مھدی 
١٣٩۵شریعتیفیضآبادی.

GV٩۴٩/ ٣ 
 ١٨ل ٧ت/

١٣٩۵
978-600-355-150-

3

١٣٩۶میثم معصوموندھلآبادکمی با فوتبال
GV٩۴٩/ ٣ 

 ۶م ٧ت/
١٣٩۶

9786003551831

١٣٩۵رضا ملکزاده، سیدهفریده ھادویاستعدادیابی فوتسال
GV٩۴٩/ ٣ 

 ٧م ٢س/
١٣٩۵

978-600-6467-87-
0

ینس بنگسبو؛ [مترجمان] صادق امانی شلمزاری...تمرینات ھوازی و بیھوازی در فوتبال
١٣٩۶[ودیگران].

GV٩۴٣ 
 ٨ت١٨ب/

١٣٩۶
9786003551855

راھنمای تمرینات فیفا +11 کودکان:  برنامھ 
جامع گرم کردن برای پیشگیری از آسیبدیدگی در 

فوتبال کودکان
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)؛ ترجمھ مصطفی 

 ١٣٩۶GV٩۴٣/٨زارعی، کامران جوھری.
١٣٩۶9786007356838 ٢ر/

١٣٨٨تالیف فرھاد غرویمربیگری فوتبال: دانستنیھای برای مربیان جوان
GV٩۴٣/٨ 
 ۴م۴٣غ/
١٣٨٨

9789642060047

برنامھھای کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای 
کودکان ٩ تا ١٢ سالھ

مولفان میرکو مازانتینی، سیمونھ بوماباردیری؛ 
مترجمان علی ظھیری، امید رفیعیدولتآبادی، نصیبھ 

حاتمی ؛ ویراستار علمی محمد خبیری.
١٣٩۵GV٩۴۴/٢ 

١٣٩۵9786003551343 ۴ب٢م/

نوشتھ ریچارد سوآنسون، توماس چرماک؛ برگردان نظریھپردازی در رشتھھای کاربردی
١٣٩٣حسن دانائیفرد، بھنام شھائی.

H۶١ 
 ۶ن٨٧س/

١٣٩٣
978-600-7317-،

 47-1

١٣٩۶دانیل کارمانی؛ عباس معدندارآرانی...[و دیگران].مقدمھای بر روش تحقیق تطبیقی با جبر بولین
H۶١ 

 ٧م١٨ک/
١٣٩۶

9789649705927

گروهھای تمرکز: یک راھنمای عملی برای 
پژوھشھای کاربردی کیفی

مولف ریچارد ای. کروگ، ماریآن کیسی؛ مترجم 
١٣٩۶سیدعلی کوشازاده، علیرضا جابری.

H۶١/٢٨ 
 ۴گ۴ک/
١٣٩۶

978-600-407-118-
5

بنیانھای پژوھش ترکیبی: یکپارچھسازی 
رویکردھای کمی و کیفی در علوم اجتماعی و 

رفتاری
تالیف چارلز تدلی، عباس تشکری؛ مترجمین اکبر 

١٣٩۶زارعشاهآبادی، مھرنوش فخارزاده، رحمتالھ ترکان.
H۶٢ 

 ٢م٣۶ت/
١٣٩۶

978-600-8571-22-
3
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جیمز جکرد، جیکاب جکابی؛ ترجمھ حسن داناییفرد، مھارتھای ساخت نظریھ و مدل در علوم اجتماعی
 ٩م٢۵ج/ ١٣٩۶H۶٢بھنام شھائی.

١٣٩۶
978-964-379-438-

5

راھنمای روش تحقیق کیفی
مولفین اووه فلیک، ارنست وونکاردورف، این س 
استینگ؛ [ ترجمھ بھ انگلیسی برایان جنر] ؛ مترجم 

ستار محمدی تلوار.
١٣٩٧H۶٢ر٧ف/ ٢ 

١٣٩٧9786002234490

 ۴م/ ١٣٩۶H۶٢امیرحسین مزینیارزیابی اقتصادی طرحھا (موضوعات پیشرفتھ)
١٣٩۶9786000204853 ۴الف

نظریھھای تغییر خطمشی عمومی: کاربردھای آن 
در ایران

تالیف حسن داناییفرد، طیبھ عباسی؛ ویراستار محبوبھ 
 ۶ن٢د/ ١٣٩۶H٩٧شریفی.

١٣٩۶
978-600-407-179-

6

کاربرد آمار استنباطی پیشرفتھ در علوم رفتاری
(SSPS آموزش نرم افزار DC ھمراه با)١٣٩۴مولفان امیرحسین محمدداودی، فائزه حجتی

 HA٢٩ /۵
/ف٢ م٢١۴ 

١٣٩۴
9786003091009

١٣٩۶نادر نعمتالھیروشھای آماری
HA٢٩ /۵ 
 ٧ن ٢ف/
١٣٩۶

978-964-217-258-
0

SSPS MBI برای آمار مقدماتی، کاربرد و 
تفسیر: ویراست پنجم

[مولفان] جورج ای. مورگان ... [و دیگران]؛ ترجمھ 
رحیم فوکردی ؛ ویرایش و نمونھخوانی فرزانھ 

فرزانیان.
HA٣٢ /آ٩ ١٣٩۵

١٣٩۵
978-600-5107-82-

1

نورسااده بچوک؛ [ترجمھ] طاھره باقرپور ... [و آمار پایھ راھنمای گام بھ گام
١٣٩۶دیگران].

HA٣٢ 
 ٨آ١۴ب/
١٣٩۶

9786003551718

آمار ناپارامتریک و روش پژوھش با کاربرد 
0.02 SSPS ١٣٩٣تالیف سیدیعقوب حسینی، علیرضا ضیائیبیدهنرمافزار

HA٣٢ 
 ٧٧آ۵ح/
١٣٩٣

9789642171040

تحلیل دادهھای پرسشنامھای بھ کمک نرمافزار 
SSPS MBI ٢۵١٣٩٧ابراھیم فربد، بھنام اوالدی، نرگس عباسی

HA٣٢ 
 ٣ت۴ف/
١٣٩٧

9786008726395

١٣٩۵مجید کفاشیکاربرد نرمافزار ssps در پژوھش اجتماعی
HA٣٢ 
 ٢ک٧ک/
١٣٩۵

9786007298176

تحلیل دادهھای آماری با ٢۴ SSPS : مھندسیار
[ مکورمیک کیت ، آرون پوه]؛ مترجم شرکت آموزشی 

داتیس ؛ ویراستار علمی حمیدرضا فرازمند ، حمیده 
محمدعلیھا.

١٣٩۵HA٣٢ 
١٣٩۵ ٣ت٨م/

978-600-307-159-
9

42sspS ١٣٩۶محمد وفایی یگانھ، مھرداد احمدیفر، مراد رسولیآزادتحلیل گام بھ گام دادهھا با نرمافزارHA٣٢ 
١٣٩۶ ٣ت٧و/

978-600-98087-4-
8
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 ٨آ٧و/ ١٣٩۶HA٣۵محمد وفایی یگانھ، زھرا نقشآمار کاربردی در علوم رفتاری
١٣٩۶

978-600-99639-1-
1

آمار و احتماالت مھندسی: خالصھ درس + ٧٧٠ 
مسالھ حلشده قابل استفاده برای دانشجویان 

رشتھھای فنیمھندسی و علوم پایھ
١٣٩۵مولف حسین فرامرزی

HA٣۵/١۵ 
 ٨آ٣۶ف/
١٣٩۵

9786000460815

نویسندگان: فرحت یوسف، جو. ام. مارتین، دیوید. ا. روش ھای تحلیل جمعیت شناختی
 ۴/١٣١٣ ١٣٩۶HBسوانسون

٩٩٧٨۶٠٠١٢٨٢٣٩٣الفی٩/

 ١٣۵ ١٣٩١HBمحسن مھرآرا، مھدی صارم و حسین توکلیاناقتصاد ریاضی (یک رویکرد پویا)
٧٩٧٨۶٠٠١۶٩٠۶۴٨الف٣م/

اقتصاد سنجی کاربردی ھمراه با نرم افزارھای 
Eviews 9 و JMuLTi١٣٩۵جعفر حقیقت، صالح اکبر موسویHB ١٣٩ 

٧٩٧٨۶٠٠١۶٩٢١۶١الف٧ح/

 ١٧٢ ١٣٩٣HBعباسعلی ابونوریاقتصاد خرد میانھ ١
٧٩٧٨٩۶۴۶۴٩٢٩۵٢الف٢الف/

تالیف چارلز اروینگ جونز؛ ترجمھ اسفندیار جھانگرد، اقتصاد کالن
 ۵/١٧٢ ١٣٩۴HBمھدی کرامت فر

٧٩٧٨٩۶۴٢١٧١۶٩٩الف٩ج/

١٣٨٩HB 615ام البنین آزادیانراھنمای کار آفرینی

- ١٣٩۴تالیف مھدی صادقیشاھدانی، علی اشرفزادهاقتصادسنجی عمومی: نظریھ و کاربرد
HB١٣٩ 

 ٧الف ٢ص/
١٣٩۴

9786002145796

 HB١٣٩- ١٣٩۶تالیف محمدرضا منجذب، رضا نصرتیمبانی اقتصادسنجی: ھمراه با ایویوز واستاتا
١٣٩۶9786004070485 ٢م٨م/

 ١٣٧٨HB١٣٩محمد نوفرستیریشھ واحد و ھمجمعی در اقتصادسنجی
١٣٧٨9789643173890 ٩ر٩ن/

نویسندگان آر.کارتر ھیل، ویلیامای. گریفیتس، گوای مبانی اقتصاد سنجی
 ١٣٩٧HB١٣٩سیلیم؛ مترجم روحهللا کھنھوشنژاد.

١٣٩٧9786009798186 ٢م٩ه/

اقتصاد برای علوم اجتماعی ( مبانی، اصول 
١٣٩٠میثم موساییکلیات)

HB١٧١/۵ 
 ٧الف ٩م/

١٣٩٠
9786005999860
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بینش اقتصادی برای ھمھ: تشریح مفاھیم اقتصاد 
HB١٨٠ /ف٢ ١٣٩۵تالیف علی سرزعیم؛ با مقدمھی فرھاد نیلی.خرد بھ زبان ساده

9789649785110س١٣٩۵ ٣۵

ترجمھ و تالیف محمدعلی فروغی؛ با مقدمھای از یدالھ اصول ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک
 ٢ف/ ١٣٩۴HB١٨٠دادگر.

١٣٩۴9786009279005 ۴۶ف

اصول علم اقتصاد (٢): (اقتصاد کالن ھمراه با 
HB١٨٠ /ف٢ ١٣٩٢مولفین محمد قجر، مھرداد بنداری، فھیمھ حسنویسواالت چھارگزینھای)

9786009345861ق١٣٩٢ ٢۵

HB١٨٠ /ف٢ ١٣٩٢مولفین محمد قجر، سودابھ جمالافاصول علم اقتصاد (١) : (اقتصاد خرد)
9786009345847ق١٣٩٢ ٢۶

 ٢ف/ ١٣٩۶HB١٨٠محمدرضا قربانیان، محمد یونسی، رضا کوچکپوراقتصادخرد
١٣٩۶9786008890102 ۴٢٣ق

نویسندگان عباس معمارنژاد، مسعود باغستانیمیبدی ؛ با اقتصاد خرد پیشرفتھ
 ٢ف/ HB١٨٠-١٣٩۴مقدمھای از جمشید پژویان.

١٣٩۴9786001691782 ۵٨م

١٣٩۶گردآورنده ابوالفضل شھرآبادیبررسی بحرانھای مالی جھان
HB٣٧٢٢ 
 ۴ب٩ش/
١٣٩۶

978-600-407-133-
8

آموزش اصول و مبانی کارآفرینی بر اساس 
سرفصل مصوب شورای برنامھریزی آموزشی و 

درسی دانشگاه جامع علمی- کاربردی
HB۶١۵ /آ٨ ١٣٩١گروه نویسندگان ژامک شمسالھی...[ و دیگران]

١٣٩١
978-600-6351-19-

3

سرمایھگذاری پایدار: (تشخیص فرصتھای 
١٣٩۶تالیف و ترجمھ مھدی ایراننژاد پاریزیکارآفرینی)

 HB۶١۵
/الف٨۴س۴ 

١٣٩۶
9786005899085

مدیریت کار آفرینی: نگرشی جامع بر 
١٣٩٣نبی امیدی،محمدرضا امیدیمفاھیم،مبانی،تکنیکھا و روشھا

 HB۶١۵
/الف٨۴م۴ 

١٣٩٣
9789643793135

١٣٩۶حسن بودالیی، مریم آھوپاینگاھی پدیدارشناختی بھ کارآفرینی در ایران
HB۶١۵ 
 ٨ن٨٧ب/

١٣٩۶
9786005546644

١٣٩٣گردآوری و تالیف محمدسعید پوررضاتوسعھ مفاھیم کارآفرین و کارآفرینی
HB۶١۵ 
 ٩ت٨۵پ/

١٣٩٣
9786007004319

 ١٣٩٣HB۶١۵گردآوری و تالیف محمدسعید پوررضادرآمدی بر اصول و مبانی کارآفرینی
١٣٩٣9786007004302 ۴د٩پ/
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١٣٩۶تالیف سیدرضا حجازی، فیروزه کرمانشاهکارآفرینی فناورانھ
HB۶١۵ 
 ٢ک٣۵ح/

١٣٩۶
4728644371152

١٣٩٢مھدی سعیدیکیاکارآفرینی
 HB۶١۵
/س٧ک١۶ 

١٣٩٢
978-600-94002-0-

1

 ١٣٩٢HB۶١۵گردآوری و ترجمھ محمدرضا ظریفیان، صبا کاکاپورمباحثی در تئوریھای کارآفرینی
١٣٩٢9789649675435 ٢م۴ظ/

اصول کاربردی کارآفرینی و مھارتھای کسب و 
١٣٩٣تالیف واحد عبداللھیانکار

 HB۶١۵
/ع١٨۵ الف۶ 

١٣٩٣
9789642101818

١٣٩۵مولفین لطفالھ علیپور، فاطمھ واعظیشکوهکارآفرینی، پروژه و طرح کسب و کار
 HB۶١۵
/ع٨٢ک٢ 

١٣٩۵
9786007707463

١٣٩۵مھدی کریمیتفرشیکارآفرینی
 HB۶١۵
/ک۴ک٢ 
١٣٩۵

9786007631379

کارآفرینی برای ھمھ ( کتاب درسی برای 
دانشجویان)

تالیف رابرتبی ملور، گری کالتون...[ و دیگران]؛ 
١٣٩١ترجمھ جھانگیر یداللھیفارسی، کورش نجفی.

 HB۶١۵
/م٧۴۵ک٢ 

١٣٩١
978-964-03-6308-

9

 ٩ر/ ١٣٩۶HB٧۴نوشتھ ریچارد تالر؛ ترجمھ بھنام شھائی.کج رفتاری شکلگیری اقتصاد رفتاری
١٣٩۶9786004071581 ٢ت

١٣٨٣آمارتیاسن؛ ترجمھ محمدسعید نورینائینی.توسعھ یعنی آزادی
HB٩۵ 

 ٩ت٨۶س/
١٣٨٣

9789643127466

HB٩٧/٣ ١٣٩۶ویلیام برایانآرتور؛ ترجمھ محمدابراھیم محجوب.پیچیدگی و اقتصاد
9789641855484/آ۴پ١٣٩۶ ٩

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با رویکرد پدافند 
غیر عامل

تالیف: علی چگینی، جالل نخعی، مھدی صادقی 
 ١٣٩۵HC ۴٧٣/٧شاھدانی

٨9786005478716چ٧الف/

اقتصاد ایران بھ کدام سو می رود؟: خالصھ طرح 
مطالعاتی تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان 

مدت اقتصاد ایران
١٣٩۴HC ۴٧۵9786007106907مسعود نیلي و ھمكاران

اثرات بازگشتی در اقتصاد انرژی محیط زیست (با 
 ٧٩ ١٣٩۶HCسھراب دل انگیزان ،آزاد خانزادی مریم حیدریانتاکید بر بخش حمل و نقل)

٧٩٧٨۶٠٠١۶٩٢۴١٣الف٨د/



33

بھای نابرابری: جامعھ دو قطبی و نابرابر چگونھ 
آینده ما را بھ خطر می افکند

تالیف جوزف ای.استیگلیتز؛ ترجمھ محمدرضا فرزین، 
یکتا اشرفی ؛ زیرنظرمعاونت پژوھشی دانشگاه [عالمھ 

طباطبایی].
١٣٩۴

HC١١٠/١۵ 
 ٩ب۵الف/

١٣٩۴
9789642171538

١٣٩۵محسن قانعبصیریتاریخ تحلیلی صنعت در ایران
HC۴٧٣ 
 ٢ت١٨ق/

١٣٩۵
9789643793777

 ٩ب/ ١٣٨٠HC۴٧۵محمدمھدی بھکیشاقتصاد ایران در بستر جھانیشدن
٧9789643126032الف

١٣٩۵مولف عباس شاکریمقدمھای بر اقتصاد ایران
HC۴٧۵ 
 ٧م٢ش/
١٣٩۵

9789646378452

اقتصاد ایران امروز: توسعھ بر محور آموزش، 
فرھنگ و تمدن

حسین عظیمی؛ بھ کوشش خسرو نورمحمدی ؛ 
 ۶ع/ ١٣٩۶HC۴٧۵پیشگفتار از عباس شاکری.

١٣٩۶9789641855279 ۶٧الف

اقتصاد سیاسی و خط مشیگذاری عمومی: (با 
HC۴٧۵ /ع٨ ١٣٩۵علیرضا علویتبارنگاه بھ ایران)

9789641855088الف١٣٩۵ ٧

دولت و توسعھی اقتصادی در ایران: با حذف و 
١٣٩۵عباس مصلینژادافزودهھای جدید

HC۴٧۵ 
 ٩د۵۶م/
١٣٩۵

9789641854708

جغرافیای اقتصادی ایران 
١٣٩٠تالیف حسن مطیعیلنگرودی(کشاورزی،صنعت،خدمات)

HC۴٧۵ 
 ٧٧ج۵٨م/

١٣٩٠
9789643242374

توسعھ ی پایدار بخشی و فضایی: اصول و 
١٣٩۵بیژن مقصودلو، راشین مقصودیمدلھای پایدارسازی استراتژیک

HC۴٨٠ 
 ۶٧م ٨۶ت/

١٣٩۵
9786007078266

 ٩ت/ ١٣٩۵HC۴٨٠ابوالقاسم مھدوی، حمید عزیزمحمدلوسرمایھ ی اجتماعی و توسعھ ی صنعتی در ایران
١٣٩۵9789641854807 ٨۶م

 ۴ط/ ١٣٩۶HC۴٨٠نویسندگان علی اصغر پورعزت...[ و دیگران]ارزشیابی پروژهھای عمرانی دولت
١٣٩۶9786004071826 ۴الف

مدیریت ریسک تاخیرات پروژه: با واکاوی دالیل 
HC۴٨٠ /ط۴ ١٣٩۵تالیف پیروز رجبینژاد، نرگس موسویانتاخیر در اجرای پروژهھای راھسازی

9786001203220ر١٣٩۵ ٣

مسیولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت 
 ۴ط/ ١٣٩۶HC۴٨٠مولفان مریم شاملو، داود داداشنژادقراردادھای FPE و تاکید بر رویھھای قضایی

١٣٩۶ ١۶ش
978-600-346-401-

8
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CPE ط۴ ١٣٩٣نویسنده محمد کربالئیکریمیپرسش و پاسخ و نکاتی در قراردادھای/ HC۴٨٠
ک١٣٩٣ ۴

978-600-7068-06-
9

مولفان جواد مکاریرحمدل، ارشیا صفائی، رامین اصول نظارت در سازهھای فوالدی
 ۴ط/ ١٣٩۵HC۴٨٠علیپناھیمطلق

١٣٩۵ ٨م
978-600-94202-2-

3

راجر پرمن، یو ما، جیمز مکگیلری ؛ ترجمھ حمیدرضا اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی
١٣٨٢ارباب .

HC٧٩ 
 ۴پ٧الف/

١٣٨٢
9789643126940

درآمدی بر مدیریت شھری پایدار: نقش نیروی 
HC٧٩ /ت٨۶ ١٣٩۶سیدعلی حسینی، مرضیھ مھدویانسانی خالق و متخصص

ح١٣٩۶ ۵٢
978-600-7078-46-

4

جایگاه توسعھ پایدار در حقوق بینالملل 
 ٨۶ت/ ١٣٩۵HC٧٩نگارش شقایق حسینیگلزارسرمایھگذاری

١٣٩۵ ۵٣ح
978-600-193-787-

.3

تالیف آوی فریدمن؛ ترجمھ حامد مضطرزاده ، وحیده مفاھیم پایھ در محالت پایدار
HC٧٩ /ت٨۶ ١٣٩۶حجتی.

9786007581599ف١٣٩۶ ۴

نویسنده جوئل استیلرمن؛ مترجمان کامبیز حیدرزاده، جامعھشناسی مصرف: چشمانداز جھانی
 ۶م/ ١٣٩۶HC٧٩مرجان مھیمنی.

١٣٩۶ ۴۶الف
978-600-407-121-

5

-١٣٩۴HD978-600-6026-47آلگ گالوبچیکوف، آنا بادینامسکن پایدار برای شھرھای پایدار
3

تالیف اوما سکاران؛ ترجمھ: محمد صائبی، محمود روش ھای تحقیق در مدیریت
٣٠ HD ١٣٩۵شیرازی

٩/س٨ر
٩٧٨-۶٩٢-٠٠۴٢-٠٢-

٧

گارت آر جونز، چارلز دبلیو. ال. ھیل؛ ترجمھ سیدمحمد تیوری مدیریت استراتژیک
-١٣٩٧HD 30/2978-964-379-444اعرابی، سیدعلیرضا ھاشمی.

6

استراتژی توسعھ صنعت معدن و تجارت استان و 
١٣٩۵HD 30/289789643243531ناصر شاھنوشی، ھادی رفیعی ،جواد براتیشھرستان ھای خراسان رضوی

جیل اچ.الس وورث ،ماتیو .الس وورث؛ترجمھ محمد تجارت از طریق اینترنت
٣٠/٧9789640010334 HDابراھیم گوھریان ،لیدا نوری

٣٧9789646912847 HD /ف١٣٩۵٢مسعود احمدیمبانی سازمان و مدیریت
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روش تحقیق دستورالعمل ھای تنظیم پروپوزال در 
 ٣٠/١٣٩۶HD ۴بھناز خوش طینت و ابوالفضل شاه آبادیحوزه مدیریت

٩٧٨۶٠٠١۶٩٢۴٠۶ر۵٩خ/

١٣٩۶HD 759789642172122رابرت ج بارو ، ترجمھ مھدی تقویرشد اقتصادی

٩٧۶٩9789649704357 ١٣٩٢HDویراستار مگنس داینساقتصاد صنعت خمیر و کاغذ

١٣٩١غالمرضا معمارزاده طھران، محمد مبینی، مھدی فقیھیدولت الکترونیک
HD ٩٩٩٣ 
 ۶م ۶الف/

١٣٩١
978-964-8250-37-

4

١٣٩۴تالیف کمال امیدوارمقدمھای بر حدنگاری (کاداستر)
HD١١١ 
 ٧م٧۶الف/

١٣٩۴
9786006309682

بازنگری جریان اصالحات ارضی در دھھ چھل 
١٣٩۵اسماعیل شھبازی، عباس نوروزیخورشیدی

HD١٣٣٣ 
 ٩ش ٩الف/

١٣٩۵
9789644573507

اصول بازاریابی و فروش مسکن
مولف محمدرضا محمدی؛ با پیشگفتاری از پرویز درگی 

؛ ویراستاران احمد آخوندی ، محسن جاویدموید ؛ 
[برای] شرکت توسعھ مھندسی بازارگستران آتی.

١٣٩٣
 HD١٣٩٠/۵
/م٢۶ الف۶ 

١٣٩٣
9786006982236

١٣٩۵علی سلطانیبرنامھریزی کاربری زمین شھری
HD١٣٩١ 
 ۴ب٨س/
١٣٩۵

978-964-462-446-
9

 HD٢٧۴١- ١٣٩٢تالیف بھروز الریسمنانیحاکمیت شرکتی و امور مالی شرکتی
١٣٩٢9786007004067 ٢ح٢ل/

اداره امور عمومی تطبیقی: مدیریت تطبیقی 
(مبانی، مفاھیم و نظریھھا برای رشتھھای 

مدیریت دولتی و علوم سیاسی)
فرل ھدی؛ ترجمھ مھدی الوانی ، غالمرضا معمارزاده 

١٣٨۶طھران.
HD٣٠ /۵۵ 
 ۴الف ۴ه/

١٣٨۶
9789649340265

اداره امور عمومی تطبیقی: مدیریت تطبیقی 
(مبانی، مفاھیم و نظریھھا برای رشتھھای 

مدیریت دولتی و علوم سیاسی)
فرل ھدی؛ ترجمھ مھدی الوانی ، غالمرضا معمارزاده 

١٣٨۶طھران.
 HD٣٠ /۵۵
/ه۴ الف۴ 

١٣٨۶
9789649340265

١٣٩۶ماتیو استوارت؛ مترجم سھراب خلیلیشورینی.افسانھی مدیریت
HD٣٠/١٩ 

 ٧الف ۴۶الف/
١٣٩۶

9786004071222

 ١٣٩۵HD٣٠/٢نویسندگان عبدهللا آقائی، زھرا لطفیمدیریت دانش
١٣٩۵9786007867297 ۴م٧آ/
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 ١٣٩۵HD٣٠/٢تالیف محمدسعید پوررضامدیریت دانش سازمانی
١٣٩۵ ۴م٩پ/

978-600-7004-58-
6

مترجمین سیدحسین سیادت، کاملیا ملکی؛ [ ویراستار] چالشھای اخالقی و اجتماعی در مدیریت دانش
HD٣٠/٢ ١٣٩۶گونکالو ژورژه مورایسدا کوستا.

9786004071345/چ١٣٩۶ ٢

دادهھای بزرگ: ارتقای تصمیمگیری و عملکرد با 
استفاده از دادهھای بزرگ ھوشمند، تحلیلشناسی 

و معیارھا
برنارد مار؛ مترجمان مرتضی موسیخانی ...[و 

١٣٩۶دیگران].
HD٣٠/٢ 
 ٢د١۶م/
١٣٩۶

9786009679690

 ١٣٩۶HD٣٠/٢علینقی مشایخیپویایی شناسی سیستمھا
١٣٩۶9786007677254 ٩پ۵م/

١٣٩۴ایکوجیرو نوناکا؛ ترجمھ امید مھدیھ.شرکت دانشآفرین
HD٣٠/٢ 
 ۴ش٩ن/
١٣٩۴

9789643792398

حاکمیت فناوری اطالعات در سازمان بر مبنای 
استاندارد TIBOC 5 (یک راھنمای مدیریتی)

[تالیف جف ھارمر] ؛ ترجمھ علی اوتارخانی، سجاد 
١٣٩۶شکوھیار، سجاد صالحی پور.

HD٣٠/٢ 
 ٢ح١۴ه/
١٣٩۶

9786004071789

(SIS) مولفین نھال سالمتیان، محمدرضا دلوی، رضا سیستمھای اطالعاتی استراتژیک
١٣٩۵پوستدوز

HD٣٠/٢١٣ 
 ٩س٨س/

١٣٩۵
9786003180970

نظریھھا، راھبردھا و تاکتیکھای اقتصاد مدیریت، 
 ١٣٩۶HD٣٠/٢٢تالیف محمدرضا حمیدی زادهتوانمندی و ھوش رقابت: مدلھا و کاربردھا

١٣٩۶9786008190745 ۶ن٨ح/

١٣٩۶نویسنده سیاوش خداشناس؛ ویراستار بھنام مرادی.اقتصاد بھ زبان ساده
HD٣٠/٢٢ 
 ٧الف ۴خ/

١٣٩۶
9786007004685

درآمدی بر علم تصمیمگیری: تصمیمگیری چگونھ 
HD٣٠/٢٣ ١٣٩۶جیمز مارچ؛ ترجمھ ابراھیم افشار.رخ میدھد؟

9789641855347/م٢د١٣٩۶ ۴

 ١٣٩٠HD٣٠/٢٨تالیف روندا آبرامز؛ مترجمان مھرداد پرچ،فاطمھ فرجی.برنامھ کسب و کار در یک روز
١٣٩٠9786005823189 ۴ب٢آ/

آندریاس راش؛ ترجمھ سیدمحمد اعرابی، سیدعلیرضا مبانی ناسازنماھای مدیریت استراتژیک
١٣٩۵ھاشمی ؛ ویراستار مھناز خسروی.

HD٣٠/٢٨ 
 ٢م٢١۵ر/

١٣٩۵
9789643793883

١٣٩٠ویلیام سالمن؛ ترجمھ امید مھدیھ.چگونھ یک طرح تجاری عالی بنویسیم
HD٣٠/٢٨ 
 ٨چ٨٣س/

١٣٩٠
9789643792138
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PRE برنامھریزی منابع سازمان از اندیشھ تا 
١٣٩۵مولفین افشین کازرونی، مھرداد کازرونیکاربرد

HD٣٠/٢٨ 
 ٩الف ١٧ک/

١٣٩۵
978-600-6383-32-

3

برنامھریزی سناریووار: ارتباط بین آینده و 
 ١٣٩٢HD٣٠/٢٨متس لیندگرن، ھانس بندھولد؛ ترجمھ ھایده ھادوی.استراتژی

١٣٩١9789643792794 ۴ط٩ل/

مدیریت استراتژیک: مفھوم و فرآیند( رویکرد 
عملی)

تالیف آرنولد ھکس، نیکالس مجلوف؛ ترجمھ غالمرضا 
HD٣٠/٢٨ ١٣٨٧معمارزادهطھران، ناصر پورصادق، سعید صیاد.

9789648250190/ه٨م١٣٨٧ ۴

استراتژی بازرگانی: مدیریت پارادوکسھای 
استراتژی برای خلق مزیت رقابتی

تالیف باب د.ویت، رون میر؛ ترجمھ مھدی ابراھیمی، 
١٣٩۶سعید عباسنژاد ؛ ویراستار فرامرز عیبپوش.

HD٣٠/٢٨ 
 ۵الف ٨۶۴و/

١٣٩۶
9786004071857

تفکر راھبردی: رویکرد نھ مرحلھای در دستیابی 
بھ راھبرد و رھبری مدیران و بازاریابان

تالیف سایمون ووتون، تری ھورنھ؛ ترجمھ ابوالقاسم 
 ١٣٩۶HD٣٠/٢٨عربیون، حسن صمدیار، مھدی تاجپور.

١٣٩۶ ٧ت٩و/
978-964-03-7128-

2

ارزشیابی شرکت/ سازمان؛ تعیین قوتھا و 
ضعفھای درونی

مولفان پروی. ینستر، دیویدا. ھوسی؛ مترجم حسین 
١٣٩۴رحمانسرشت.

HD٣٠/٢٨ 
 ۴الف ی٩/

١٣٩۴
9786007317853

١٠١ تکنیک حل خالق مسئلھ ( راھنمای 
١٣٨١نوشتھ جیمزام. ھیگینز؛ ترجمھ محمود احمدپورداریانی.اندیشھھای نو برای کسب و کار )

HD٣٠/٢٩ 
 ۴ص٩ه/
١٣٨١

9789640007914

١٣٩٣سید محمد میرکمالیرفتار و روابط در سازمان و مدیریت
HD٣٠/٣ 
 ٧ر٨۶م/
١٣٩٣

978-964-7819-50-
3

کاملترین مرجع کاربردی شبکھ صنعتی 
Modbus١٣٩٣نوشتھ محمدرضا ماھر، حمیدرضا رفیعیان HD٣٠/٣٧

9786006190150/م٢ک١٣٩٣ ٢

١٣٩۶تالیف روحالھ توالیی، مھرداد محمدزادهعلمداریفنون و ابزارھای روش تحقیق در مدیریت
HD٣٠/۴ 
 ٩ف٩ت/
١٣٩۶

9789642102594

بررسی مسایل جاری سازمان و مدیریت : [با 
١٣٩٢تالیف غالمرضا خاکیرویکرد موردنگاری و موردکاوی] ... در ایران

 HD٣٠/۴
/خ٢ب۴ 
١٣٩٢

9786009362127

تحقیق داده بنیاد ( راھنمای عمل برای مدیریت ، 
کسب و کار و ارزیابی )

کریستینا گولدینگ؛ ترجمھ سیدمحمد اعرابی ، شھرام 
١٣٩٣خلیلنژاد ، سیدعلیرضا ھاشمی.

HD٣٠/۴ 
 ٣ت٨٧۶گ/

١٣٩٣
9789643793241

 Research ،روشھای تحقیق در مدیریت
Methods in management

نویسنده جف لنکستر؛ مترجمین سیدجمالالدین حسینی، 
 ۴/١٣٩۵HD٣٠جالل رضایینور.

١٣٩۵ ٩ر٩ل/
978-600-8436-00-

3
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نویسندگان غالمرضا معمارزادهطھران، محمد مبینی، مربیگری: سیر اندیشھھا، مفاھیم و نظریھھا
۴/HD٣٠ ١٣٩۴خلیل گلصنملو

/م۶م١٣٩۴ ۴
978-964-8250-73-

2

مدیریت تطبیقی نظامھای اداری تطبیقی (اصول، 
مبانی، نظریھھا و الگوھای رایج) برای 

دانشجویان...
تالیف و ترجمھ غالمرضا معمارزادهطھران، مسعود 

 ۵۵/١٣٨۶HD٣٠احمدی
١٣٨۶9789648250114 ۴م۶م/

مدیریت نتیجھ محور: با رویکرد مدیریت منابع آب 
۶۵/HD٣٠ ١٣٩٧تالیف و ترجمھ حامد کتابچی، مھدی صاغیجدیدو محیط زیست

/ک٢م١٣٩٧ ۴
978-600-7078-54-

9

اصول زیربنایی کسب و کار فروش و رھبری 
MBA

[ویراستاران] لزلی پاکل، آدرین آویال؛ ترجمھ عبدالحمید 
١٣٩٠ابراھیمی، ھرمز مھرانی.

HD٣١ 
 ٧٧الف/
١٣٩٠

9789643792213

شرکت سھامی حیوانات : تمثیلی برای مدیریت 
سازمانھا در قرن بیست و یکم (رمان مدیریتی)

نوشتھ کینث توکر و واندانا آلمان؛ ترجمھ سھراب 
١٣٨۶خلیلیشورینی.

 HD٣١
/ت١۶ش۴ 

١٣٨۶
9789648250121

رابرت سایمونز؛ ترجمھ سیدمحمد اعرابی، رحیم زارع، اھرمھای کنترل استراتژی
 ٢س/ ١٣٩۶HD٣١سیدعلیرضا ھاشمی ؛ ویراستار نرگس مرآت.

١٣٩۶9789643794217 ٩الف

نظریھ سازمان: نگاهھای فرانظری
ویراستھ ھریدیموس سوکاس، کریستین نودسن؛ نوشتھ 
ھریدیموس سوکاس... [ و دیگران] ؛ ترجمھ سیدحسین 

کاظمی، حسن دانائیفرد.
١٣٩۵ -HD۵٧ن/ ٣١ 

١٣٩۵9786000204709

مدیریت بینالملل استراتژیک (نظریھھا و مطالعات 
موردی)

نویسندگان دیرک مورشت، ھانااشرام- کلین، جواشیم 
 ١٣٩۶HD٣١/٢زنتس؛ مترجم مھدی رسولیقھرودی.

١٣٩۶9786004071413 ۴م٨م/

نیمھ تاریک مدیریت: تاریخچھای مرموز از دانش 
مدیریت

تالیف جرالد ھانلون؛ مترجمان مھدی سبکرو، مجتبی 
 ١٣٩۶HD٣١/٢کاوه، حسین عسکریپورگلویک.

١٣٩۶ ٩ن٩ه/
978-600-407-156-

7

مبانی سازمان و مدیریت مطابق با آخرین سرفصل 
درس مبانی سازمان و مدیریت برای تمامی 

رشتھھای مدیریت
١٣٩١مولف علیحسین امامی

HD٣٧ /ف٢ 
الف٧۶٣ 
١٣٩١

9786001980268

١٣٩٣مولفان ابراھیم سمیعپورگیری، محمدحسن محسننسبمباحث ویژه در مدیریت دولتی
HD٢ف/ ٣٧ 

 ٨٣۶٣س
١٣٩٣

978-600-7004-17-
3

 ٢ف/ ١٣٩۶HD٣٧مولف حسین فتحیمدیریت کارآمد بھرهوری پایدار
١٣٩۶9789645477279 ٢ف

 ٢ف/ ١٣٩۵HD٣٧تالیف اسفندیار فرجوند(کمالجو)مبانی مدیریت دولتی
١٣٩۵ ٣٣۴ف

978-964-547-628-
9
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 ٢ف/ ١٣٩۵HD٣٧صبا کاکاپورمبانی سازمان و مدیریت
١٣٩۵9786007535134 ٢٨٢ک

داود محمدی، سیداحمد حسینیگلافشانی، سولماز تئوری مدیریت پیشرفتھ
 ٢ف/ ١٣٩۵HD٣٧نوجوان

١٣٩۵ ٣م
978-964-970-464-

7

 ٢ف/ ١٣٩۶HD٣٧تالیف عبدالحسن مقتدائیدانستنیھای مدیریت
١٣٩۶9789648250787 ۶٨٣م

مدیریت : آشنایی با اصول ، مبانی ، نظریھھای 
مدیریت و وظایف اصلی و کلیدی مدیر در دوران 

معاصر
HD٣٧ /ف٢ ١٣٨٩حسین یاوری

ی٢۴ ١٣٨٩
978-964-7901-40-

6

جانشینپروری و توسعھ رھبری در سازمانھای 
١٣٩۵تالیف ایرج سلطانیپیچیده کسب و کار

HD٣٨/٢ 
 ٢ج٨س/
١٣٩۵

9786002870711

 ۵/١٣٩۶HD٣٨تالیف عادل آذر، داود عندلیباردکانی، پریسا کشاورزمبانی مدیریت زنجیره تامین پایدار
١٣٩۶9786008571179 ٢م۴آ/

١٣٩۵تالیف آرش شاھین ، سید مختار حسینیمدیریت زنجیره تامین پایدار
HD٣٨/۵ 
 ٣۶م٢۴ش/

١٣٩۵
9786002870742

گردآوری علیرضا فروزانگھر ، علی قدیانی ، محسن تکنیکھای عارضھیابی مدیریت زنجیره تامین
١٣٩۵شیخسجادیھ

HD٣٨/۵ 
 ٨ت۴٧ف/

١٣٩۵
978-964-210-227-

3

ایجاد زنجیره تامین کارآفرینانھ: راھنمایی برای 
نوآوری و رشد

نویسنده ویلیام بی.لی؛ ترجمھ سیدمجتبیسجادی ، نرگس 
 ٩ل/ ۵/١٣٩۶HD٣٨صادقی.

١٣٩۶9789640370605 ٩الف

اسرار تجاری در تجارت بینالملل در چارچوب 
 ٢ه/ ١٣٩۶HD٣٨/٧مولفان شیما ھاشمپوروزوانی، داود داداشنژادسازمان تجارت جھانی

١٣٩۶ ۵الف
978-600-346-402-

5

  BOT  ١٣٩۶تالیف محمد کربالئیکریمیپرسش و پاسخ در مفاھیم قراردادھای
 HD٣٨۶١
/الف٩ ک۴ 

١٣٩۶
9789647619998

نویسندگان ابراھیم سمیعپورگیری، اسفندیار مدیریت تعارض سازمانی
١٣٩٧رحمتآبادی؛ ویراستار مجتبی کشاورزمعتمدی.

HD۴٢ 
 ۴م٨۴س/

١٣٩٧
9786007004838

پل ترات؛ ترجمھ محسن امامی، ابراھیم سوزنچیکاشانی مدیریت نوآوری و توسعھ محصول جدید
١٣٩۵؛ ویراستار علمی ابراھیم سوزنچیکاشانی.

HD۴۵ 
 ۴م٣۵ت/
١٣٩۵

9789648041736
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افقھای جدید در نوآوری باز
تالیف [صحیح: ویراستاران] ھنری چسبرو، ویم 

ونھاوربک، جویل وست؛ ترجمھ مرتضی اکبری، حمید 
پاداش، علی نیکونسبتی.

١٣٩۶HD۴۵ /۴۶م 
١٣٩۶9789640370582

تالیف مارتین مورلھ، رالف ایسنمن، رابرت فال؛ ترجمھ ره نگاشت فناوری برای استراتژی و نوآوری
 ٧ن/ ١٣٩۶HD۴۵احمد جعفرنژاد، اصغر عقالئی، شھاب اشراقی.

١٣٩۶9789640370773

استراتژی سرمایھ انسانی: رویکردی نوین بھ 
ارزشآفرینی و کسب و کار

نویسنده بردلی ھال؛ ترجمھ لقمان رحمانپور، فاطمھ 
 ٧/١٣٨٩HD۴٩٠۴کاظمینژاد.

١٣٨٩9789648250275 ٢ر٢ه/

مدیریت توانمندسازی کارکنان( رویکردھا، 
١٣٩۵پرویز احمدی، محمد صفریکھره، سمیھ نعمتیالگوھا، راھبردھا، برنامھھا و ارزیابی)

HD۵٠/۵ 
 ۴م٣الف/
١٣٩۵

9789643794026

مدیریت سرمایھھا و داراییھای نامشھود سازمان( 
 ١٣٩۴HD۵٣غالمعلی طبرسا، آرمان احمدیزادمدلھا، یافتھھا و شاخصھای سنجش)

١٣٩۴ ۴م٢ط/
978-600-407-011-

9

آدام گرانت؛ ترجمھ رضا رایانراد، محمدعلی شفیعا ؛ نوآفرینی
١٣٩۶ویراستار محمدامین معینفر.

HD۵٣ 
 ٩ن۴گ/
١٣٩۶

9786007677360

تفکر طراحی در کسب و کار: جعبھ ابزاری برای 
راهحلیابی خالق

نویسندگان جین لیدکا، تیم اگیلوی؛ مترجم مرتضی 
 ١٣٩۵HD۵٣خضریپور.

١٣٩۵ ٧ت٩ل/
978-600-7677-34-

6

لزلو باک؛ مترجمان منصور شیرزاد، سیدمحمد حسین بینشھایی از درون گوگل اسرار کار
١٣٩۶میرمجیدی.

HD۵٧/٧ 
 ٩ب٢ب/
١٣٩۶

9786004071406

١٣٨٧لسلی پاکل، آدرینھ اویال؛ مترجم معصومھ بیدل.١٠٠ اصل جاودانھ از اصول رھبری در جھان
HD۵٧/٧ 
 ۴ص٢پ/

١٣٨٧
9789643177294

گردآوری[صحیح: ویراستار] جیم نوئل، دیوید داتلیچ ؛ پرورش رھبران
 ١٣٩١HD۵٧/٧ترجمھ ھایده ھادوی.

١٣٩١9789643792701 ۴پ/

رھبری در سازمان: تکنیکھا و نظریھھای 
رھبری با رویکرد کاربردی

مولفان بھروز پورولی،اکرم نوری،میرسھیل 
١٣٩۶حسینیآققلعھ

 HD۵٧/٧
/پ٩٣ر٩ 
١٣٩۶

9786004071178

مولفان حسین صفری ... [و دیگران]؛ ویراستار رھبری در مدلھای تعالی سازمانی
 ١٣٩۵HD۵٧/٧سیدهملیحھ میرزایی.

١٣٩۵ ٨٧ر/
978-600-407-082-

9

رھبری بھ زبان خودمانی: راھنمای قدم بھ قدم 
١٣٩٢مارشال لوئب، استفن کیندل؛ ترجمھ مھدی قراچھ داغی.ایجاد مھارتھای رھبری

HD۵٧/٧ 
 ٩ر٨۶٣ل/

١٣٩٢
9789642911400
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نویسندگان پیتر دراکر ... [ و دیگران]؛ ترجمھ میثم مدیریت خود
 ١٣٩۵HD۵٧/٧ظھوریان .

١٣٩۵9789643179236 ٣٧م/

تالیف حسین نوروزی، مھدی مھذبی؛ ویراستار محسن اصول مذاکرات،مکاتبات و قراردادھای تجاری
١٣٩۶پاکنیا.

HD۵٨/۶ 
 ۶الف ٨۶ن/

١٣٩۶
9786004071543

مدیریت رفتار سازمانی (اصول، مبانی، نظریھھا و 
١٣٨٩تالیف مسعود احمدیمفاھیم کاربردی)

HD۵٨/٧ 
 ۴م٣الف/
١٣٨٩

9789646912519

ترجمھ و تلخیص و تالیف سیدمحمد اعرابی،مرجان نظریھھای رفتار سازمانی
١٣٩۶فیاضی؛ ویراستاران فائزهالسادات اعرابی،نرگس مرآت.

HD۵٨/٧ 
 ۶ن۶الف/

١٣٩۶
9789643793982

تألیف سیدعلیاکبر افجھءزیر نظر معاونت پژوھشی نظریھھای رفتاری سازمان
١٣٨٨دانشگاه عالمھ طباطبایی.

HD۵٨/٧ 
 ۶ن٧الف/

١٣٨٨
9789642170173

مولف مریم بابازادهنمینی؛ ویراستار مجتبی مبانی مدیریت رفتار سازمانی
١٣٩٧کشاورزمعتمدی.

HD۵٨/٧ 
 ٢م١۴ب/
١٣٩٧

9786007004852

جستارھایی در اقتصاد مقاومتی: پایش تابآوری 
١٣٩۵عادل پیغامی، علی اصغر سعدآبادی، آرین عظیمیسازمانی

HD۵٨/٧ 
 ۵ج٩پ/
١٣٩۵

9786002145352

نویسنده استیونپی. رابینز؛ ترجمھی فرزاد امیدواران مبانی رفتار سازمانی
 ١٣٨٧HD۵٨/٧....[و دیگران].

3-49-7725-١٣٨٧964 ٢م٢ر/

سرمایھ معنوی: ثروتی کھ میتوانیم با آن زندگی 
١٣٩۶تالیف دانا زوھر، ایان ماشال؛ ترجمھ دانیال محمدیانی.کنیم

 HD۵٨/٧
/ز٩س۴ 
١٣٩۶

9786008608035

با ھم بودن برای بھتر بودن: (کتاب کوچک 
مدیریتی برای تعامل بھتر در کسب و کارمان)

مولف سیمون سینک؛ مترجم امین اسداللھی ، زینب 
١٣٩۶علیپور .

HD۵٨/٧ 
 ٢ب٩۵س/

١٣٩۶
9786004071819

١٣٩۵مراد کردی، مسلم غالمیمدیریت رفتار سازمانی پیشرفتھ
HD۵٨/٧ 
 ۴م٣۵ک/

١٣٩۵
9786007707654

رویکرد راھبردی بھ رفتار سازمانی
میکائیلا. ھیت، سی.چت میلر، ادرینر کال؛ مترجمان 

ابراھیم علیدوست قھفرخی ... [و دیگران] ؛ ویراستار 
علمی حسن اسدی.

١٣٩٢HD۵٨/٧ 
١٣٩٢9786006904405 ٩ر٩ه/

استفن آر. بالزاک؛ مترجمان عباس عباسپور، احسان روانشناسی سازمانی برای مدیران
 ١٣٩۴HD۵٨/٨اکرادی.

١٣٩۴9789642171675 ٩ر٢ب/
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مھندسی مجدد فرایندھای کسب و کار: مفاھیم و 
مطالعات موردی

آر. راداکریشنان ، اس. باالسوبرامانیان؛ ترجمھ عادل 
١٣٩١آذر ، سعید جھانیان.

 HD۵٨/٨
/ر١۶م٩ 
١٣٩١

978-964-530-659-
3

چھار لنز نوآوری: ( ابزاری قدرتمند برای تفکر 
خالق)

نویسنده روان گیبسون؛ طراح آدریانا ماتاالنا ؛ مترجمان 
١٣٩۶غالمرضا توکلی، مصطفی صفدررنجبر.

HD۵٨/٨ 
 ٩چ٩گ/
١٣٩۶

978-600-407-116-
1

مدیریت تحول در بخش دولتی : مفاھیم،تجربھ ھا 
١٣٩۶تالیف عباس منوریانو مدلھا

 HD۵٨/٨
/م٧٣م۴ 
١٣٩۶

9786004071765

١٣٩٠غالمرضا معمارزادهطھران، مھدی مھدیزادهرستمسازماندھی و اصالح تشکیالت و روشھا
HD۵٨/٩ 
 ٢س۶م/
١٣٩٠

978-964-8250-32-
9

١٣٨٨ساندرا اولیور؛ ترجمھ محمد اعرابی و مرجان فیاضی.استراتژی روابط عمومی
HD۵٩ 

 ۵الف ٨٣الف/
١٣٨٨

978-964-379-159-
9

تالیف ریچاردجی. سیمور ؛ ترجمھ ابوالقاسم عربیون روش پژوھش در کارآفرینی اجتماعی
١٣٩۵... [ و دیگران].

 HD۶٠
/س٩ر٩ 
١٣٩۵

9786007707630

تالیف کرسی حقوق بشر دانشگاه شھید بھشتی؛ ناظر کار جنسیت و عدالت
 ١٣٨٩HD۶٠۵٢علمی حعفر کوشا.

١٣٨٨9786001930164 ۵ن/

١٣٩۴تالیف مھدی صادقیشاھدانی، حسین محسنیمدیریت ریسک در رویکرد مالی اسالمی
HD۶١ 

 ۴م١٧ص/
١٣٩۴

9786002144591

جنسیتیشدن معکوس فضاھای شھری ایران ( 
١٣٩۶اسدالھ نقدی، محبوبھ رویینتننقش دوم با ظاھری زنانھ؛ اشتغال ویترینی زنان)

HD۶١٨٢/۵
 ٩ج٧ن/ ۶

١٣٩۶
9786002231574

MQFE مولفان حسین صفری،علی عبادیضیائی، محسن تفسیری بر مدل تعالی سازمانی
١٣٩۶مرادیمقدم

HD۶٢/١۵ 
 ٧ت٧٢۵ص/

١٣٩۶
9789640371114

مدیریت فرایندھای کسب و کار و کاربرد آن در 
 Business Process ،سازمانھا

 Management and its Application
in Organizations

HD۶٢/١٧ ١٣٩۴جالل رضائینور، نرگس آقاخانی
/ر۶م١٣٩۴ ۴

978-600-95897-1-
5

١٣٩۶گردآورنده بابک سپاسمقدمواژهنامھی استارتآپ (انگلیسی - فارسی)
HD۶٢/۵ 
 ٢و٢٢س/

١٣٩۶
9786009753710

مسیر کارآفرینی (مدیریت مخاطرات جدید)
نویسندگان دونالداف کوراتکو جفری اس. ھارنسبی؛ 
مترجمان حسین صفرزاده نجیبھ اسمعلی کبری مرادی 

صومعھلو.
١٣٩٠HD۶٢/۵ 

١٣٩٠9786005823295 ۵م٩ک/
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محمدرضا پسند، ابراھیم سمیعپورگیری؛ ویراستار کار تیمی
١٣٩۶سمیھ مرادی.

HD۶۶ 
 ٢ک۵پ/
١٣٩۶

9786007004715

تکنیکھای تحلیل کسب و کار: ٩٩ ابزار ضروری 
برای موفقیت

تالیف جیمز کادل، دبورا پال، پال ترنر؛ ترجمھ مرتضی 
 ٣ت/ ١٣٩۶HD۶٩اکبری... [و دیگران].

١٣٩۶9789640370612 ٩ک

روشھای تحقیق و صنعت ساخت بھ ھمراه 
آشنایی با روششناسی تحقیق در مدیریت پروژه

تالیف طھمورث حسنقلیپور، سرمد کیانی، وحیدرضا 
HD۶٩ ١٣٩٣یوسفی

/ح۵ر١٣٩٣ ٩
978-964-03-6706-

3

مدیریت جامع برند: (مکاتب، ارزشگذاری و 
 ٢ک/ ١٣٩١HD۶٩سیدحمید خدادادحسینی، مھران رضوانیتوسعھ برند ملی)

١٣٩١9789643792572 ۴خ

تالیف تیلده ھدینگ، شارلوت اف نودیتزن و موجنز بیی مدیریت برند (پژوھش، نظریھ و عمل)
HD۶٩ /ک٢ ١٣٩٧ر؛ ترجمھ حمید سعیدی،شھرزاد چیتساز.

9786004071994ه١٣٩٧ ۴

 6102 tcejorP راھنمای کاربردی نرمافزار
tfosorciM

مولفین محمدصادق احمدیبمرود، عباس 
 ۴م/ ١٣٩۵HD۶٩گلستانیاسفندآبادی

١٣٩۵ ٣٣الف
978-964-377-848-

4

مدیریت استراتژیک پروژه
تری اشمیت؛ ترجمھ سیدمحمد اعرابی، سیدعلیرضا 

ھاشمی، رحیم زارع ؛ ویراستاران فائزهالسادات 
اعرابی، نرگس مرآت.

١٣٩۵
HD۶۴م/ ٩ 

 ۵٧۵الف
١٣٩۵

9789643794019

الحاقیھ صنعت ساخت و ساز بھ راھنمای پیکره 
(KOBMP راھنمای) دانش مدیریت پروژه

[انستیتو مدیریت پروژه]؛ مترجمان مھدی روانشادنیا، 
 ۴م/ ١٣٩۶HD۶٩حمیدرضا عباسیانجھرمی.

١٣٩۶9786001602818 ۶٧الف

 ۴م/ ١٣٩۵HD۶٩تالیف بھنود برمایھور، اعظم کشاورزحدادھاروشھای مدیریت پروژه (١ و ٢)
١٣٩۵9786007933305 ۴۴ب

تالیف محمود گالبچی،امیر فرجی؛ ویراستار مجید پیشبینی عملکرد پروژه
HD۶٩ /م۴ ١٣٩۴جھانی.

9789640359907گ١٣٩۴ ٧١٧

مدیریت زمان: ارتقای بھرهوری و اثربخشی 
 ٧و/ ١٣٩۵HD۶٩مژگان آذرخش، فرید خوشالحانشخصی و تعادل کار و زندگی

١٣٩۵9789649705156 ٨۶ل

 ٢ژ/ ١٣٩۶HD٧٠سوسن بوستانیکایزن: (بھبود مستمر کسب و کار)
١٣٩۶9789649724843 ٩ب

١٣٩۶سحر صادقیطراحی مسکن بھینھ
HD٧٢٨٧ 
 ٩الف/ ٩۶/

١٣٩۶
9786007363638
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مولفین علی قاسمی ، حامد قادرمرزی؛ ویراستار راحلھ سیاستھای تامین مسکن تجارب جھانی و ایران
١٣٩۵سارات ؛ با مقدمھای از پرویز کردوانی .

 HD٧٢٨٧/٣
/ق٢س٩ 
١٣٩۵

978-600-1029-38-
7

[ویراستار] برایان ادواردز، دیوید تورنت؛ ترجمھ مسکن پایدار (اصول و اجرا)
 ٣آ/ ١٣٩۴HD٧٣٣٣محمود شورچھ.

١٣٩۴9786006126449 ۵م

تالیف [صحیح : ویراستار] برایان ادواردز ، دیوید مسکنسازی پایدار (اصول و کاربرد)
HD٧٣٣٣ /آ٣ ١٣٩۴تورنت؛ مترجم اسماعیل ضرغامی.

9786006594163م١٣٩۴ ۵

فراسوی رشد اقتصادی: پیشدرآمدی بر توسعھ 
پایدار

تاتیانا پ. سوبوتینا؛ مترجمان محمدرضا سرکارآرانی، 
١٣٩٠عباس معدندارآرانی.

HD٧۵ 
 ۴٣ف٩س/

١٣٩٠
978-964-185-222-

3

 ١٣٩۶HD٧۵تألیف ن د روین پیترسھ؛ ترجمھ احمد موثقی.نظریھھای توسعھ
١٣٩۶9789640370735 ۶ن۴ن/

آنتونی ھال، جیمز میجلی؛ ترجمھ مھدی ابراھیمی، سیاست اجتماعی توسعھ
١٣٩٧علیرضا صادقی.

HD٧۵ 
 ٩س٢ه/
١٣٩٧

978-600-223-455-
1

مبانی و مفاھیم توسعھ پایدار و توسعھ پایدار 
HD٧۵/۶ ١٣٩٢تالیف جھانگیر حیدریشھری

/ح٩م١٣٩٢ ٢
978-600-5881-69-

1

تکنیکھای کاربردی مدیریت و تحلیل تاخیرات در 
١٣٩۶مولف حسین باباپروژه

HD٧۵/٨ 
 ٨ت٢ب/
١٣٩۶

9786001683787

کریم نادریمھدیی ؛ با ھمکاری اداره کل تعاون، کار و راھنمای خوداشتغالی و کارآفرینی
١٣٩٣رفاه اجتماعی استان ھمدان.

 HD٨٠٣٧
/الف٩ ن٢ 

١٣٩٣
9789646137257

بررسی فنی و اقتصادی پروژهھای معدنی(اقتصاد 
 ٢آ/ ١٣٩١HD٩۵٠۶تالیف علی فضلویمعدن)

١٣٩١ ۶ف
978-964-502-769-

6

الحاق ایران بھ سازمان تجارت جھانی و تاثیر آن 
١٣٩۶مولفان رضا بیکپور، علیرضا حسنیبر صنایع و معادن

HD٩۵٠۶ 
 ٩ب ٩الف/

١٣٩۶
978-600-346-399-

8

۵/HD٩۵۶٠ ١٣٩۵مولف ایمان یدملتآشنایی با تجھیزات پاالیشگاھی و پتروشیمی
9786001602467/ی۴آ١٣٩۵ ۵

١٣٩۶HE 3059789643243753کری کورتیس ( ودیگران)بستر سازی تحقق توسعھ حملو نقل محور
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اصول مھندسی ترافیک، برنامھریزی حمل و نقل 
و طرح ھندسی راه: شامل نکات آموزشی و حل 
تستھای آزمون پروانھ اشتغال بھ کار مھندسی 
ترافیک از سال ١٣٨٣ تا شھریور ١٣٩۵...

علی توکلی کاشانی، کامران زندی، غالمرضا فرھمندی 
١٣٩۵مقدم

HE٣٣٣ 
 ۶الف ٨۶ت/

١٣٩۵
978-600-96369-7-

6

مولفان محمودرضا کیمنش، کامران رحیماف، علی مھندسی ایمنی و ترافیک
١٣٩۵نصرالھتبار

HE۵۶١۴ 
 ٩م٩۴ک/

١٣٩۵
978-600-168-347-

3

- ١٣٩۴تالیف محمدرضا عبدالکریمزاده، محمدحسین طاھرینوستالژی دھھ ۵٠
HE٩/ ٨٧٠٠ 

 ٢ع ٩الف/
١٣٩۴

978-964-972-472-
0

اصول جامع برنامھ ارتباطات یکپارچھ بازاریابی 
(IMC PLan) بھ ھمراه نرم افزار آموزشی 

(IMCPLanPro)
نویسندگان: کنت کالو، دونالد باک؛ مترجمان: امین 

١٣٩۶اسداللھی، عادلھ شیرکوند
HF 

۵۴١۵/١٢٣ 
۶الف٩ک/

9786004071505

مدیریت فروش (تحلیل و تصمیمگیری)
مؤلفان توماسان. اینگرام ...[و دیگران] ؛ مترجمان 
حسین وظیفھدوست، مونا مشیری؛ ویراستار محبوبھ 

شریفی.
١٣٩۶HF ۵۴٣٨/۴9786004071536

تالیف راجر کارت رایت ؛ ترجمھ نرگس حسن مرادی، آموزش و بھسازی کارکنان
 ۵/١٣٩٠HF ۵۵۴٩مرجان آریانفر

٢٩٧٨٩۶۴٩٧٠٢۴٠٧ک٨آ/

 ۵/HF ۵۵۴٩تالیف ایرج سلطانی، ابراھیم مھرانفر.اندازهگیری عملکرد کارکنان (رویکرد عملی)
٨9786002870926 س٨ الف/

مدیریت اشتغال شغلی سرمایھ انسانی (ویژه 
 ۵/١٣٩۶HF ۵۵۴٩تالیف: ایرج سلطانیمدیران)

٨9786002870872س٨الف/

مدیریت منابع انسانی شامل : اصول، مبانی، 
۵/HF ۵۵۴٩ ١٣٩۵مسعود احمدیمفاھیم با رویکرد راھبردی

/ن٩الف٣
٩-٩٧٨۶۴-۶٨-٩١٢۵-

۴

تئوری حسابداری (مقدمھ ای بر تئوریھای 
١٣٨٩HF ۵۶۵۵9786005299274ھاشم نیکو مرام ،بھمن بنی مھدتوصیفی)

١٣٩۵HF ۵۶۵۵9786001064838مھدي مرادي - نعیمھ بیاتحسابرسی پیشرفتھ

نویسندگان اکبر زواریرضائی محمد ایمانیبرندق فرزاد اصول حسابداری ٢
١٣٨٨غیور.

HF ۵۶۵۵ 
 ف٢ ز٩۴/

١٣٨٨
9789646544895

 ١٣٩٧HF ۵۶۵۵سعید محمدی، مھدی پناھیاصول حسابداری ٣
٣9786008890256م٢ف/
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مباحث نوین حسابداری مدیریت : رویکرد توسعھ 
-۴978-964-978-449/HF ۵۶۵٧- ١٣٩٣رھنمای رودپشتی، فریدوندانش

6

 ١٣٩۶HF ۵۶۶٧نویسنده ناصر جعفری ؛ ویراستار سمیھ مرادی.اصول حسابرسی (١)
۶9786007004722الف٧ج/

 ١٣٩۶HF ۵۶٨١حسین مھربانیحسابداری مالیاتی
٩9789646584822د٢م/

مسئولیت اجتماعی شرکتھا: بینش ھای علمی و 
اثرھا

تالیف: استفان ورتیگانز، ساموئل ایدوو ؛ ترجمھ 
منوچھر منطقی، آذر صائمیان، یونس نظری

HF ۵٧١٨ 
۵9786004071864م۴و/

تألیف یوکو آئویاما - جیمز تی. مورفی - سوزان مفاھیم کلیدی در جغرافیای اقتصادی
 ١٣٩۵HF١٠٢۵ھانسون؛ ترجمھ علی ولیقلیزاده.

١٣٩۵9786007902295 ٧م٩آ/

١٣٩۶وحید بزرگیدیپلماسی تجاری: از اھداف تا ابزارھا
HF١٣۵٩ 
 ٩د۴٣ب/
١٣٩۶

9789641855316

تالیف دابلیو.چارلز ساویر، ریچاردال. اسپرینکل؛ ترجمھ تجارت بینالملل
١٣٩۶میثم موسائی، مھدی مرادیشیبانی.

HF١٣۵٩ 
 ٣ت٢س/
١٣٩۶

978-600-169-243-
7

١٣٩۴دومینیک سالواتوره؛ ترجمھ حمیدرضا ارباب.مالیھ بینالملل
 HF١٣۵٩
/س٢م٢ 
١٣٩۴

9789641852001

نویسنده رابرت کارباف؛ مترجمان ھادی جمالیان، حمید اقتصاد بینالملل
١٣٩۶اسدی.

HF١٣۵٩ 
 ٧الف ٢ک/

١٣٩۶
978-600-7872-27-

7

آثار تحریمھای اقتصادی ایران بر سھ نسل حقوق 
بشر

نگارنده مھرانگیز آزادیاحمدآبادی؛ ھمراه با مقدمھ 
 ١٣٩۶HF١۵٨۶/۴ابومحمد عسگرخانی.

١٣٩۶9786003230712 ٢آ۴٣آ/

تحلیل انتقادی تحریمھا: مشروعیتسنجی حقوقی 
١٣٩۴تالیف محمدصادق اسالمیگیالنیتحریمھای اقتصادی یکجانبھ آمریکا علیھ ایران

HF١۵٨۶/۴ 
 ٣ت۴۶الف/

١٣٩۴
978-600-2144-83-

6

مقدسھ محمدیان، بھاره کوھمرهحسینی، احسان دیکشنری تخصصی بازاریابی و نورومارکتینگ
١٣٩۶محمودی

HF۵۴١٢ 
 ٩د٢۶م/
١٣٩۶

978-600-8190-69-
1

بازاریابی محتوای جھانی: چگونھ محتوا خلق 
کنیم...

مولف پم دیدنر؛ مترجمین کبری بخشیزاده،حامد 
 ١٣٩۶HF۵۴١۵نصیری، علیرضا روحپورخانقلی.

١٣٩۶9786004071116 ٢ب٩د/
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بازاریابی یکپارچھ (پارادایم ترکیبی بازاریابی 
١٣٩۶مولف میثم شفیعیرودپشتیحاکم بر دنیای کسب و کار امروز)

 HF۵۴١۵
/ش٧ب٢ 
١٣٩۶

9786009674695

بازاریابی برای کارآفرینان: کاربرد آن در کسب و 
١٣٩۶تألیف حمیدرضا فتاحی، سمانھ خدمھ، پیمان دولتشاهکارھای کوچک و متوسط

HF۵۴١۵ 
 ٢ب١٨ف/

١٣٩۶
9786004730464

فیلیپ کاتلر گری آرمسترانگ؛ ترجمھی بھمن فروزنده ؛ اصول بازاریابی
١٣٩۴ویراستاران علیرضا قدرتیپور مھرداد فروزنده.

HF۵۴١۵ 
 ۶الف ٢ک/

١٣٩۴
9786006465098

بازاریابی جھانی بر پایھ مدیریت شھری: شرکتھا 
چگونھ باید در شھرھای با رشد سریع جھانی 

سرمایھگذاری و پیشرفت نمایند
نویسندگان فیلیپ کاتلر، میلتون کاتلر ؛ مترجمان کامبیز 

١٣٩۴حیدرزاده، مونا صادقیان.
HF۵۴١۵ 
 ٢ب٢ک/
١٣٩۴

9786004070010

نسل چھارم بازاریابی ( از بازاریابی سنتی بھ 
بازاریابی دیجیتالی)

مولفان فیلیپ کاتلر، ھرماوان کارتاجایا، ایوان 
ستیاوان؛مترجم شھریار محسنین، علی عموییاوجاکی، 

آوا شفیعی.
١٣٩۶

HF۵۴١۵ 
 ۵ن٢ک/
١٣٩۶

9786004071192

حس مشتری ( بازاریابی حسی یا مبتنی بر 
حواس): تاثیر حواس پنجگانھ بر رفتار خرید 

مصرفکننده
نویسنده آرادنا کریشنا؛ مترجمان کامبیز حیدرزاده، داود 

١٣٩۵حسینآبادیساده.
HF۵۴١۵ 
 ۵ح۴٢ک/

١٣٩۵
9786004070539

تالیف فیلیپ مورلی؛ ترجمھ حسین وظیفھدوست، بھزاد بازاریابی بیمھ
١٣٩١حسننژاد کاشانی.

HF۵۴١۵ 
 ٢ب٧۵م/
١٣٩١

9789647513487

سعید میرواحدی، رقیھ نورالھاوغلی؛ با پیشگقتار احمد تکنیکھای تحلیلی در تحقیقات بازاریابی
١٣٨٩روستا.

HF۵۴١۵ 
 ٨ت٩۵م/
١٣٨٩

9789649702469

نشانھشناسی بازاریابی نشانھھا استراتژیھا و 
ارزش برند

مولف لورا اسوالد؛ مترجم بھرام خیری ، مھناز عباسی 
١٣٩۶، حمید طھماسبیفرد .

HF۵۴١۵/١٢
 ۵ن٨الف/ ٣

١٣٩۶
9786007298916

ارتباطات بازاریابی و برند
نویسنده لین ایگل - استفان دال، باربارا کزارنکا، [با 
ھمکاری] جنی لوید؛ ترجمھ و تألیف حمید طھماسبی، 

بھرام خیری، مھدی محسنیپور.
١٣٩۶

HF۵۴١۵/١٢
 ۴الف ٩ب/ ٣

١٣٩۶
9786007298893

١٣٩۶علیاشرف احمدیانھویت و برندسازی
HF۵۴١۵/١٢
 ٩ه٣۶الف/ ۵۵

١٣٩۶
9786008190721

١٣٩۶امیر اخالصی؛ ویراستار سینا حاجیآقاجانی.برندسازی برای اشخاص
HF۵۴١۵/١٢

 ۵۵
/الف٣٧ب۴ 

١٣٩۶

9789644043482

دنیز لی یون؛ ترجمھ و اقتباس عباسعلی حاجیکریمی، اصول برندسازی در کسب و کارھای بزرگ
١٣٩۵سیدرضا جاللزاده، بابک عزیزیان .

HF۵۴١۵/١٢
 ٢نی٢/ ۵۵
الف ١٣٩۵

9786008190462
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نویسندگان پاتریکام. جورجیس... [ و دیگران]؛ ترجمھ بازاریابی عصبی در عمل
١٣٩۴سیدمھدی جاللی .

HF۵۴١۵/١٢
 ٢ب/ ۶١۵

١٣٩۴
9786004070584

١٣٩۵لوری توماس؛ ترجمھی بھمن فروزنده.بازاریابی برخط
HF۵۴١۵/١٢
۶۵ /ت٢ب٢ 

١٣٩۵
9786008237013

مؤلف آلن چارلزورث؛ مترجمان حسین نوروزی، رقیھ مقدمھای بر بازاریابی رسانھھای اجتماعی
١٣٩۶تیمورفامیان، سعید محمدی.

HF۵۴١۵/١٢
 ٧م٢چ/ ۶۵

١٣٩۶
978-600-407-143-

7

ھمیشھ آنالین: راھکارھای اجرایی برای بازاریابی 
و تبلیغات در ھزاره سوم

مولفان کریستوفر والمر، ژوفری پرکورت؛ مترجمان 
١٣٩۶امین اسداللھی، مھدی خیرآبادی.

HF۵۴١۵/١٢
 ٨ه٢و/ ۶۵

١٣٩۶
9786004071291

١٠ گناه نابخشودنی در بازاریابی: نشانھھا و 
 ١٣/١٣٩٣HF۵۴١۵فلیپ کاتلر؛ ترجمھی محمد دلیلی.راھکارھا

١٣٩٣9786006465494 ٩د٢ک/

طراحی چرخھ عمر محصول
نویسندگان جورج نیمن، سرجی تیچ کیھ ویچ، انگلبرت 

وست کامپر؛ مترجم امین اسداللھی ؛ ویراستار مینا 
اسعدی.

١٣٩۵
HF۵۴١۵/١۵

 ۴ط٩ن/ ۵
١٣٩۵

9786004071024

مولفان تونی پردکتر، باربارا جیمسون؛ ترجمھ و تحقیقات بازاریابی از منظر دانشگاه ھریوت-وات
١٣٩۶گردآوری امین اسداللھی.

HF۵۴١۵/٢ 
 ٣ت۴پ/
١٣٩۶

9786004071734

نویسندگان آلوینجی. برنز، رونالداف. بوش ؛ مترجمان تحقیقات بازاریابی
٢٣/١٣٩۶HF۵۴١۵کامبیز حیدرزاده، مجید میرویسی.

١٣٩۶9786004071772 /ب۴ت

[ نویسندگان جی پائول پیتر، جری سی اولسون]؛ رفتار مصرف کننده و استراتژی بازاریابی
 ٣/١٣٩۶HF۵۴١۵ترجمھ امین موجودی و پروانھ چارستاد.

١٣٩۶9789649786001 ٧ر٩پ/

فرھنگ و رفتار مصرفکننده با نگاھی بھ فرھنگ 
١٣٩۵نویسنده مسعود کرمیایران

HF۵۴١۵/٣٢ 
 ۴ف۴ک/
١٣٩۵

978 -600-6425-
42-9

نویسنده برنارد مار؛ برگردان مرتضی موسیخانی...[ و کاربرد دادهھای بزرگ
١٣٩۶دیگران].

HF۵۴١۵/٣٢ 
 ٢ک١۶م/

١٣٩۶
9786001248252

١٣٩٣تالیف محمدسعید پوررضامشتری مداری از وفاداری تا وابستگی
HF۵۴١۵/۵ 

 ۵م٨۵پ/
١٣٩٣

9786007004326

طراحی خدمات کسب و کار: راھنمای عملی برای 
بھینھسازی تجربھ مشتری

نویسندگان بن ریسون، الورانز الولی، مروین براندفلو ؛ 
١٣٩۶مترجمان امین اسداللھی، شاھین دشتستانینژاد.

HF۵۴١۵/۵ 
 ۴ط٩٣ر/
١٣٩۶

9786004071369
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١٣٩٣مولف غالمرضا عباسیرفتار با مشتری
HF۵۴١۵/۵ 

 ٧ر١٨ع/
١٣٩٣

9786007317679

مدیریت ارتباط با مشتری: مفاھیم، استراتژی و 
ابزارھا

مولفان وی. کومار، ورنر رینارتس؛ مترجمان حسین 
١٣٩۶نوروزی، سجاد عبدهللاپور.

HF۵۴١۵/۵ 
 ٣٧م٨۶ک/

١٣٩۶
9786004071284

والتر ال. بیکر، مایکل وی.مارن، کریج سی.زاوادا؛ مزیت قیمتی
HF۵۴١۶/۵ ١٣٩٧ترجمھ محسن نظری...[ و دیگران].

9789641573883/ب٩م١٣٩٧ ۴

قیمتگذاری سودآور گام بھ گام ، بدون مشاور 
قیمتگذاری

مولف مارلن جنسن ؛ ترجمھ محسن نظری، نکیسا 
١٣٩٧رضایی.

 HF۵۴١۶/۵
/ج٩ق٩ 
١٣٩٧

9789641573838

١٣٩٣غالمرضا عباسیفروشگاهداری
HF۵۴٢٩ 
 ۴ف٢ع/
١٣٩٣

9786007317686

١٣٩٣مولف غالمرضا عباسیفروشندگی و ارتباطات (کالمی و غیرکالمی)
HF۵۴٣٨/٢۵ 

 ۴ف٢٣ع/
١٣٩٣

9786007317693

١٣٩٣غالمرضا عباسیفروش و اخالق تجارت
HF۵۴٣٨/۴ 

 ۴ف٢ع/
١٣٩٣

9786007317662

ترجمھ و تالیف کسری طالبیان؛ باھمکاری پیروز دفتر کار - اداری
 ١٣٩۵HF۵۵۴٧/٢آشوری...[و دیگران].

١٣٩۵ ٧د٢ط/
978-600-6509-49-

5

 6102 dlrow ciffo خودآموز تصویری
tosorciM

نویسنده [ایلین مارمل]؛ مترجم امیر فروزندهدھکردی ؛ 
١٣٩۶ویراستار و ناظر ھنری سعید گودرز.

HF۵۵۴٨ /۴ 
 ٢۴۵م ٧آ/

١٣٩۶
978-600-9793-10-

5

مولف علی صنایعی؛ [بھ سفارش گروه پژوھش ITM، تجارت الکترونیکی با نگرش مدیریتی
١٣٩۶دانشگاه اصفھان].

HF۵۵۴٨/٣٢ 
 ٢٨ت٩ص/

١٣٩۶
9786001246913

١٣٩۶ابوذر عربسرخی، مینو غریبیسبیل، رقیھ قربانلوامنیت تجارت الکترونیکی
HF۵۵۴٨/٣٢ 
 ٨الف ٣۶ع/

١٣٩۶
9786008190233

تجارت الکترونیکی با رویکردی بر تجارت 
١٣٩٢مولفین محمد فتحیان، رامین موالناپوراجتماعی

 HF۵۵۴٨/٣٢
/ف٢۵ت٣٣ 

١٣٩٢
978-600-6004693

 ١٣٨٩HF۵۵۴٨/٣٢بھروز الریسمنانی ، اکرم سماواتیانتجارت و بورس الکترونیک: مبانی و کاربردھا
١٣٨٩9786005412567 ٣ت٢ل/
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ویراستار نیک اشمایل؛ ترجمھ احمد غضنفری، روانشناسی کار- سازمانی- صنعتی
 ١٣٨٨HF۵۵۴٨/٨محمدرضا دلوی.

١٣٨٨9789647983402 ٩ر/

١٣٨۶ادگار شاین؛ ترجمھ بابک حسینخلج.روانشناسی سازمانی
HF۵۵۴٨/٨ 

 ٩ر٢ش/
١٣٨۶

9789648783360

تنش و تنش شغلی و شیوهھای مدیریت آن شامل 
نظریھھا ، مبانی و راهھای مھار آن راھنمای 

کاربردی برای مدیران
١٣٩۵تالیف و ترجمھ پرویز احمدی ، علیرضا مسیبی

HF۵۵۴٨/٨۵ 
 ٩ت٣الف/

١٣٩۵
9789643793951

تالیف ریموند نویھ ...[و دیگران]؛ مترجم الھام مدیریت منابع انسانی: کسب مزیت رقابتی
١٣٩۶ابراھیمی.

HF۵۵۴٢/ ٩ 
 ۴م ٩الف/

١٣٩۶
9786004071079

پیادهسازی چھار سطح راھنمای عملی برای 
ارزیابی اثربخش برنامھھای آموزشی

نویسندگان دونالد ال. کرکپاتریک، جیمز دی. 
١٣٩۶کرکپاتریک ؛ مترجمین حسن بودالیی، نرگس قلیزاده.

HF۵۵۴٩ /۵ 
 ۴۵ک ٨آ/

١٣٩۶
9786002234049

تالیف ریموند نوئھ؛ ترجمھ غالمرضا شمس، سمیھ آموزش و بھسازی کارکنان
 ۵/ ١٣٩۴HF۵۵۴٩دانشمندی.

١٣٩۴ ٩ن ٨آ/
978-964-970-553-

8

مدیریت عملکرد در سازمانھا
تالیف محمدرحیم رمضانیان،عادلھ 

عیسیزادهسراوانی،سحر مساحچوالیی؛ ویراستارعلمی 
محسن اکبری.

١٣٩۶
HF۵۵۴٩ /۵ 
 ٨ر ٢۶الف/

١٣٩۶
9786001531538

نوشتھ نیرمال کومار بتچو؛ مترجمین علیرضا کوشکی مدیریت تنوع محیطھای کاری در مفھوم معاصر
١٣٩۶جھرمی، سارا طاھری.

HF۵۵۴٩ /۵ 
 ٢ب ٧۴ت/

١٣٩۶
978-600-5546-76-

7

مدیریت بر مبنای سنجش
فیورنزو فرانسسچینی، موریتسیو گلتو، دومنیکو 

میسانو؛ ترجمھ سیدمحمد اعرابی ... [و دیگران] ؛ 
ویراستار پروین حیدری.

١٣٩۵
HF۵۵۴٩ /۵ 

 ۴ف ٨ت/
١٣٩۵

9789643794057

١٣٩۴تالیف محمدسعید پوررضاسرمایھ ھای انسانی، ارزیابی و حسابداری آن
HF۵۵۴٩ /۵ 

 ٨۶پ ٩ن/
١٣٩۴

9786007004500

١٣٩٢مھدی سعیدیکیا، مژگان عبدالھیمدیریت منابع انسانی
 HF۵۵۴٩ /۵
/ن٩ س٧۶ 

١٣٩٢
9786009400287

مبانی تدوین استراتژیھای منابع انسانی: 
شایستگیھای استراتژیک،حوزهھای حرفھای، 

ھمسویی و ابزارھا
١٣٩٢تالیف ایرج سلطانی

 HF۵۵۴٩ /۵
/ن٩ س٨ 

١٣٩٢
978-600-287-016-

2

استانداردھای بینالمللی و ملی مدیریت منابع 
(062CT) انسانی

نویسندگان آرین قلیپور ، ندا محمداسماعیلی؛ تحت 
١٣٩۶نظارت سازمان ملی استاندارد ایران.

HF۵۵۴٩ /۵ 
 ٧۵٢۵ق ٩ن/

١٣٩۶
9786004071727
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نویسندگان آرین قلیپور، ندا محمد اسماعیلی، افشین مدل ٣۴٠٠٠ منابع انسانی (جایزه ٣۴٠٠٠)
١٣٩۶دبیری

HF۵۵۴٩ /۵ 
 ٧۵٣ق ٩ن/

١٣٩۶ب
9786004071635

مدیریت استعداد نخبھیابی، نخبھداری و 
١٣٩۵آرین قلیپور، نیره افتخارنخبھپروری(مدیریت منابع انسانی پیشرفتھ)

HF۵۵۴٩ /۵ 
 ٨ق ٩ن/
١٣٩۵

9786004071086

١٣٩۵تالیف امیررضا نریمانی، مھدی اسالمپناهفراسوی مدیریت استراتژیک منابع انسانی
HF۵۵۴٩ /۵ 

 ۴٣ن ٩ن/
١٣٩۵

978-600-8231-29-
5

نویسندگان مایکل آر. لوزی، سو میسینجر و دیو الریچ آینده مدیریت منابع انسانی
١٣٩۵؛ مترجان میرعلی سیدنقوی...[ و دیگران].

HF۵۵۴٩ 
 ٩آ٩٣ل/
١٣٩۵

978-600-7127-97-
1

۵9786007004845/١٣٩٧HF۵۵۴٩اسفدیار رحمت آبادی ،ابراھیم سمیع پور گیریارزیابی عملکرد

١٣٩۴مولف اسماعیل علینیا؛ ویرایش علمی حسین فخاری.تفسیر وبکارگیری استانداردھای حسابداری ایران
 HF۵۶١۶
/الف٩٣ ع٨ 

١٣٩۴
978-600-7449-23-

3

روش تحقیق در حسابداری: راھنمای عملی برای 
 Research ، نگارش پایاننامھ و مقالھ

method in accounting
مولف زھرا دیانتیدیلمی ؛ [برای] انجمن حسابداری 

 ١٣٩۴HF۵۶٣٠مدیریت ایران.
١٣٩۴9786009548507ََ ٩ر٩د/

اصول حسابداری
مولفان جریج ویگاند، پائولدی کمیل، دونالد.ای کیسو؛ 
مترجمان حسن فرجزادهدھکردی، حسن باللی، جلیل 

یعقوبزاده.
١٣٩٣ -

HF۵۶٣۵ 
 ۶الف ٩و/

١٣٩٣
9789649704654

١٣٩۵[سارا ای. بونر] ؛ ترجمھ علی پارسائیان.قضاوت و تصمیمگیری در حسابداری
 HF۵۶٣۶
/ب٢ق۶ 
١٣٩۵

9786001970825

١٣٨٩تالیف جمشید اسکندریحسابداری پیشرفتھ ١
HF۵۶۵۵ 

 ۵٢٣الف ٢ف/
١٣٨٩

9786009166572

١٣٩۶مولف کاظم نحاسعصاره حسابداری مالی( حسابداری میانھ ٢)
HF۵۶۵۵ 
 ٢۶ن ٢ف/

١٣٩۶
9786008638421

١٣٩۶مولف کاظم نحاسعصاره حسابداری مالی (حسابداری میانھ ١)
HF۵۶۵۵ 
 ٢٨ن ٢ف/

١٣٩۶
9786008638414

عصاره حسابداری مالی ( تھیھ صورتھای مالی 
١٣٩۶مولف کاظم نحاساساسی، از ابتدا تا انتھا)

HF۵۶۵۵ 
 ٢٨۴ن ٢ف/

١٣٩۶
9786008638469
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١٣٩۶تالیف کاظم نحاسعصاره حسابداری مالی: حسابداری پیشرفتھ ١
HF۵۶۵۵ 
 ٢٨۵ن ٢ف/

١٣٩۶
9786008638438

١٣٩۶تالیف کاظم نحاسعصاره حسابداری مالی: حسابداری پیشرفتھ ٢
HF۵۶۵۵ 
 ٢٨۵ن ٢ف/

١٣٩۶
9786008638445

عصاره حسابداری مالی: مباحث جاری در 
١٣٩۶مولف کاظم نحاسحسابداری

HF۵۶۵۵ 
 ٢٨۶ن ٢ف/

١٣٩٣
9786008638452

تالیف یونس بادآورنھندی، علی اصغر فرجزاده، اکبر مبانی حسابداری مدیریت
۴/HF۵۶۵٧ ١٣٩۵کنعانی

/ب٢م١٣٩۵ ٢
978-964-978-489-

2

کاربردھای مدیریتی اطالعات حسابداری: 
(حسابداری مدیریت پیشرفتھ)

نویسنده جویلاس. دمسکی؛ مترجمین حسین اعتمادی، 
۴/HF۵۶۵٧ ١٣٩۴ساسان بابایی.

/د٨ک١٣٩۴ ٢
978-964-978-479-

3

 ۴/١٣٩٢HF۵۶۵٧تالیف و ترجمھ محمدرضا نیکبخت ، زھرا دیانتیدیلمیحسابداری مدیریت
١٣٩٢9786005823394 ۵ح٩ن/

١٣٩٠جعفر بابا جانی حسابداری پیشرفتھ بخش عمومی 
HF۵۶۶١ 
 ۵٧ن۴ل/
١٣٩٠

9789642172276

جوئل لرنر، جمیز.کاشین؛ [ترجمھ] محسن دستگیر، نظریھ و مسایل اصول حسابداری٣
١٣٩٠محمد میرتونی.

HF۵۶۶١ 
 ۵٧ن۴ل/
١٣٩٠

9789649702773

جوئل لرنر، جیمز کاشین؛ محمد میرتونی ؛ ویراستار نظریھ و مسایل اصول حسابداری ١
 ١٣٨٩HF۵۶۶١محسن دستگیر.

١٣٨٩ ۶ن۴ل/
978-964-970-251-

3

ایین دنیس؛ مترجمان حمید حقیقیت،عباسعلی تئوری حسابرسی
 ١٣٩۶HF۵۶۶٧دریائی،علی ترکزھرانی.

١٣٩۶9786005024524 ٩ت٩د/

تالیف مارشالبی. رامنی، پالجان استینبارت؛ ترجمھی سیستمھای اطالعاتی حسابداری
١٣٩۶سیدحسین سجادی، سیدمحسن طباطبایینژاد.

HF۵۶٧٩ 
 ٩س ١۵ر/

١٣٩۶
9789643885243

[تالیف مارشال رامنی، پلجان استاینبرت] ؛ ترجمھ سامانھ اطالعات حسابداری
حسن مدرکیان.

 - ١٣٩٢
١٣٩١

HF۵۶٧٩ 
 ٩س١۵ر/

١٣٩١
9786001730818

[تالیف مارشال رامنی، پلجان استاینبرت] ؛ ترجمھ سامانھ اطالعات حسابداری
حسن مدرکیان.

 - ١٣٩٢
١٣٩١

HF۵۶٧٩ 
 ٩س١۵ر/

١٣٩١
9786001730566
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١٣٩٠ادی واسن؛ ترجمھ محسن دستگیر، محمدامید اخگر.سیستمھای اطالعات حسابداری
 HF۵۶٧٩
/و٢س٩ 
١٣٩٠

9789649703152

قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون تعیین 
 ٢م/ ١٣٩٣HF۵۶٨١مولف احمد آخوندیسطح ماموران مالیاتی

١٣٩٣9786007459331 ٣۶آ

قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون 
 ٢م/ ١٣٩٣HF۵۶٨١مولف احمد آخوندیعضویت در جامعھ حسابداران رسمی

١٣٩٣9786007459157 ٣٧آ

 ٢م/ ١٣٩۵HF۵۶٨١تالیف جمشید اسکندریحسابداری مالیاتی
١٣٩۵9786006272436 ۴۶الف

 ٢م/ ١٣٩۶HF۵۶٨١تالیف مھدی فرجیحسابداری مالیاتی
١٣٩۶9786001203480 ۴ف

ارزشگذاری نیروی انسانی با بھرهگیری از 
١٣٩۶تالیف میثم شفیعیرودپشتی، فرشتھ بھرامیرویکرد حسابداری منابع انسانی

HF۵۶٨١ 
 ٧ش ۶ ٩ن/

١٣٩
978-600-407-132-

1

مجموعھ نکات متره و برآورد پروژهھای عمرانی 
١٣٩٣نویسنده محمد کربالییکریمیشامل تفسیر بر اساس ...

HF۵۶٨۶ 
 ۴ک ۴۵۵ش/

١٣٩٣
978-600-7068-10-

6

١٣٨٨تالیف ناصر جعفریحسابداری صنعتی (١)
HF۵۶٨۶ 
 ٧ج ٩ق/
١٣٨٨

9786007004739

١٣٩١تالیف ناصر جعفری، وجیھھ سعادتیحسابداری صنعتی (٢)
HF۵۶٨۶ 
 ٧٣ج ٩ق/

١٣٩١
9786007004784

راھبردھای شناخت و ھدایت شکوفایی و مرگ 
 ١٣٩۶HF۵٧١٨محمدرضا حمیدی زادهکسب و کارھا : نشانھھای رشد ، افول و سقوط

١٣٩۶9786008190608 ٢ر٨ح/

 ١٣٩۶HF۵٧٢١نویسنده سمیھ مرادی؛ ویراستار بھنام مرادی.آیین مکاتبات اداری
١٣٩۶9786007004654 ٩آ۴م/

فناوری صدا و تصویر: دروازه ورود بھ دنیای 
ویدئو کنفرانس و ارتباطات یکپارچھ

[برای] انستیتو تصویرسازان خالق؛ تالیف مجید 
١٣٩٣شجاعی.

HF۵٧٣۴/٧ 
 ٩ف٣ش/

١٣٩٣
978-964-3271-20-

6

مھندسی مالی و مدل سازی بازارھا با رویکرد 
MATLAB ١٣٩۶عبد الساده نیسی،کامران سلمانی قرائینرم افزارHG ١٠۴9789642172504
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 ۵/١٧٠٧ ١٣٩۶HGمؤلفین حامد نریمانی، روحهللا ھمایونزاده.حسابداری بانکی
9786004071512ح۴۵ن/

 ٢٢١ ١٣٩۶HGنویسنده: مسلم انصاری نصبنظریھ مدرن پول و بھره
۶9786001692468ن٨الف/

CFA 1 ١٣٩۶محمد سیرانی ،آمنھ شکریاوراق با در آمد ثابتHG ۴۶٢١9789649786438

١٣٩۶HG ۴٧۵١9786008201557آلخاندرو کریمادس،..؛ترجمھ فرزاد پریدارھنر تامین سرمایھ برای استارتاپ ھا ...

١٣٩۵مولفین سعید فتحی، مریم رجبی، وحید باقریمدیریت ریسک مالی شرکتی
 HG١۶١۶
/م۴ ف٢ 
١٣٩۵

978-600-318-095-
6

١٣٩۵علیرضا جھانیبانکداری الکترونیکی
HG١٧٠٨/٧ 

 ٢ب٩ج/
١٣٩۵

978-600-8190-57-
8

١٣٨٩تالیف شھریار محمدی، زینب زارعحسینیامنیت در بانکداری اینترنتی
HG١٧٠٨/٧ 

 ٨الف ٣م/
١٣٨٩

9789648703825

نویسنده رابرتجی. ھگستروم؛ مترجم حسن روش سرمایھگذاری وارن بافت
 ٢ب/ ١٣٩٣HG١٧٢اکبری،مھدی زیوداری 

١٣٩٣ ٨ه
978-964-2522-69-

9

مولفان فرشاد ھیبتی ، ھاشم نیکومرام ، فریدون بازارھا و نھادھای مالی
- ١٣٨٧رھنمایرودپشتی

HG١٧٣ /۶ 
 ٩ه ٢ف/
١٣٨٧

9789644505065

ھوش مصنوعی در بازارھای مالی: برنامھھایی 
لبھ برش برای مدیریت ریسک، بھینھسازی نمونھ 

کارھا و اقتصاد
مولفان [صحیح: ویراستاران] کریستین ال دونیس...[و 

 ٧/١٣٩۶HG١٧۶دیگران]؛ مترجمان مریم حسینی،مھسا رعیت.
١٣٩۶ ٩ه/

978-600-7298-93-
0

نویسنده رابرت کیوساکی؛ مترجمین مھران پدر پولدار پدر فقیر
HG179/ک١٣٩۴٩عباسیعبدلی، علی خوروش

9786001891182پ۴ ١٣٩۶

[ آپوستولوس سرلتیس] ؛ مترجم علیرضا عرفانی ؛ با پول و اقتصاد
١٣٩٢ھمکاری فرزانھ صادقی و احسان خاکباز.

HG٢٢۶/۵ 
 ٩پ۴س/
١٣٩٢

9786007065105

آنچھ اقتصاد از بحران آموخت
تدوینکنندگان [صحیح : ویراستازان] جرج آکرلف...[و 

دیگران]؛ ترجمھ سید احسان خاندوزی ، علیرضا 
اشرفیاحمدآباد.

١٣٩۵HG٢٣٠/٣ 
١٣٩۵9786002145437 ٨آ/
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 ٢/ ١٣٨١HG٣٢٧٠منیژه ربیعی رودسریبانک و بانکداری در ایران
١٣٨١9645799317 ٢ر ۶آ/

ناتالی شون؛ برگردان ناصر شاھباز شھرام بانکداری اسالمی نوین: محصوالت و فرایندھا
١٣٩۶رئیسیدھکردی ؛ ویراستار زھرا رشیدی.

HG٣٣۶٨ 
 ٩ش ۶آ/
١٣٩۶

9786007022009

 ٧/١٣٩۵HG٣٧۵۵امیرعلی میرزاییپریحقوق کارتھای اعتباری بانکی بینالمللی
١٣٩۵ ٧ح٩م/

978-600-193-710-
1.

 ١٣٨٣HG٣٨٨١مھدی پدراممالیھ بین الملل
١٣٨٣9646366732 ٢م۴پ/

١٣٩۵گردآوری بھروز خدارحمی، مھدی اسدیسالمت مالی
HG۴٠٢۶ 
 ٨س۴خ/
١٣٩۵

9789649785417

تالیف فرانک کراندول؛ ترجمھ افشین فیروزی، مھدی دانش مالی برای مھندسان
-١٣٩۶سلطانی، نریمان ضیایی.

HG۴٠٢٨ 
 ۴ک ۴س/

١٣٩۶
١.ج، 210-964-978-

8-251

نویسنده آندری شلیفر؛ مترجمان حسنعلی سینایی، بازارھای ناکارا: مقدمھای بر مالی رفتاری
١٣٩۵سیدمھدی محمدی.

HG۴۵١۵ 
 ٢ب٨ش/
١٣٩۵

9786001411953

بازارھای مالی پیشرفتھ؛ نظریھھا و کاربردھا ، 
 Modern financial market: theories

& applications
 ١٣٩٣HG۴۵٢٣تدوین و گردآوری بھروز الریسمنانی

١٣٩٣9786007004265 ٢ب٢ل/

 tniopx مھارت در چنگال آندروز بھ ھمراه نقاط
 ١٣٩۴HG۴۵٢٩نوشتھ علی محمدیدر بازار سرمایھ

١٣٩۴ ٩م٣م/
978-600-407-045-

4

١٣٨٩علی محمدیمرجع کامل الگوھای شمعی در بازارھای سرمایھ
HG۴۶٣٨ 
 ٣۶م٣م/
١٣٨٩

978-600-186-010-
2

سرمایھگذاری در بورس اوراق بھادار (از تئوری 
١٣٩۴مولفین محمدحسین عبدالرحیمیان، سمانھ دھقانمنشادیتا عمل)

HG۴۶۵٠ 
 ۴س٢ع/
١٣٩۴

978-600-102-791-
8

 ١٣٩۶HG٨٠۵١مولف بھمن مرادی؛ ویراستار سمیھ مرادی.آن چھ باید در مورد بیمھ بدانیم
١٣٩۶9786007004678 ٨آ۴م/

١٣٩۶سعید باجالن، رضا راعیاصول محاسبات فنی بیمھ
HG٨٧٨١ 
 ۶الف ٢ب/

١٣٩۶
9789640371299
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9786008890065ق۴/ ١٣١ 1396HJمحمدرضا قربانیان، محمد یونسی، سارا سلیمیمالیھ عمومی و خط مشی دولت ھا

بودجھ ریزی و کنترل ھزینھ ھا در شرکت ملی گاز 
 ٢١۵۴/۴ ١٣٩۶HJرضا فتحعلی بیگیایران (با رویکرد خصوصی سازی)

٩٩٧٨٩۶۴٣٢۴٣٨۴۵ب٢ف/

 ٢١۵۴/۴ ١٣٩۶HJمولف رضا فتحعلی بیگیکلیات بودجھ ریزی در بنگاه ھای اقتصادی
٨٩٧٨٩۶۴٣٢۴٣٩۴۴ک٢ف/

 ١٣٩۶HJ١٣١تالیف عزتالھ عباسیانمالیھ عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت
١٣٩۶9789640370667 ٢م٢ع/

نویسندگان سارا کونولی، آلیستیر مونرو؛ مترجم اقتصاد بخش عمومی
 ٢ک/ ١٣٨٨HJ١٣١مرتضی سامتی.

١٣٨٨9789642728756 ٧الف

فرآیند بودجھ : تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل 
 ١٣٩٢HJ٢١۵۴/۴اسفندیار دشمنیاری ، علیرضا ثابتیبودجھ (اصول ، شیوهھا و کاربردھا)...

١٣٩٢ ۴ف۵د/
978-600-5823-13-

4

١٣٩۵تالیف کیومرث محسنیمھراصول بودجھ و بودجھ عملیاتی
HJ٢١۵۴/۴ 
 ۶الف ٣۴م/

١٣٩۵
9786007004562

مالیات بر ارزش افزوده؛ بھ انضمام قانون مالیات 
بر ارزش افزوده و آیین نامھ اجرایی قانون مالیات 

بر ارزش افزوده
نویسنده مھدی عزیزیالیبیدی؛ ویراستار میرمھرداد 

 ١٣٩۶HJ۵٧١١حسینی.
١٣٩۶9786007004791 ٢م٢ع/

راھنمای RATS برای مقدمھای بر اقتصاد 
 ١٧٣ ١٣٩۶HMکریس بروگزسنجی مالی

٢٩٧٨۶٠٠١۶٩٢٣۵٢ر۴ب/

مقدمھای بر نظریھھای روانشناسی اجتماعی (با 
 ١٣٩۶HM١٠٣٣سعیده گروسیرویکرد جامعھشناختی )

١٣٩۶9786005546095 ٧م۴گ/

١٣٩۶زھرا شیخاعتماد اجتماعی و فرھنگ اعتماد
HM١٠٧١ 
 ۶الف ٩ش/

١٣٩۶
9786002234001

 ١٣٩٧HM١١٠۶علی طلوعیدرآمدی بر جامعھشناسی عشق
١٣٩٧9786002234599 ۴د٨ط/

رفتار ضداجتماعی : یک چشمانداز چندملیتی بھ 
١٣٩۶کیت کورتیس ؛ ترجمھ سعید عبدالملکی.افراطگرایی

HM١١٢١ 
 ٧ر٩ک/
١٣٩۶

9786005999532
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بھ خودت انگیزه بده: زندگی دلخواھت را بساز، 
ھدف داشتھ باش تا پیشرفت کنی

مولف اندرو دونوان؛ مترجمان احمد روستا، بھاره 
 ١٣٩۶HM١٢٠١نوری.

١٣٩۶9786006602776 ٩ب٣د/

شیوهھای پژوھش اجتماعی: رویکردھای کیفی و 
کمی

نوشتھ ویلیامالورنس نیومن ؛ برگردان حسن دانائیفرد، 
حسین کاظمی.

 - ١٣٩٠
١٣٨٩

 HM۵٧١
/ن٩۴ش٩ 

١٣٨٩
9786005823042

١٣٩۶از حمید صنعتجوجامعھشناسان ایرانی و تفکر جامعھشناختی
HM۶٠۶ 

 ٨٧ص ٢ف/
١٣٩۶

9786002234087

نظریھ جامعھشناختی تکوین دیدگاهھا و 
پارادایمھای اصلی آن

گراھام سی.کینالک؛ ترجمھ غالمرضا 
١٣٩٢جمشیدیھا،سیدرحیم تیموری.

HM۶٠۶ 
 ۶ن٩ک/
١٣٩٢

9786002232090

جان اسکات ؛ ترجمھ محسن نوغانیدختبھمنی، مھسا تحلیل شبکھ اجتماعی
١٣٩۶صادقینژاد.

HM٧١١ 
 ٣ت۵الف/

١٣٩۶
978-964-386-353-

1

نوجوان و شبکھھای اجتماعی جوان و شبکھھای 
١٣٩۶نویسندگان فائزه تقیپور، عباس زمانیاجتماعی دانشآموزان و شبکھھای اجتماعی

HM٧۴١ 
 ٩ن٧ت/
١٣٩۶

9786003181656

١٣٩۵مولف جنیفر گلبک؛ مترجم اکبر طالبپور.تحلیل شبکھھای اجتماعی
HM٧۴٢ 
 ٣ت٨گ/
١٣٩۵

9786009662968

 ١٣٩۴HM٧۴٢تالیف امی ونلوی؛ ترجمھ طاھر روشندلاربطانی.مدیریت رسانھھای اجتماعی
١٣٩۴9789640369579 ۴م٢و/

١٣٩٧نوشتھ فریدون کامراناصالت سازمان(اورگانیزاسیونیسم)
HM٧٨۶ 
 ۶الف ٢ک/

١٣٩٧
978-600-223-465-

0

مولف [صحیح: ویراستار] ھانس ھافرکمپ، نیلجی. تغییر اجتماعی و نوگرایی
 ٧ت/ ١٣٩۵HM٨٣١اسملسر؛ مترجم اسماعیل شیرعلی، مھدی زمانی.

١٣٩۵
978-600-223-379-

0

١٣٩۶الناز بیات، فائزه وزیرمقدمخدمات الکترونیک
HM٨۵١ 
 ۴خ٩ب/
١٣٩۶

978-600-8190-78-
3

تالیف امیرحسن کوھی، رضا فتوتکریمی؛ ویراستار مدیریت سازمانھا و مراکز فرھنگی
 ١٣٩٣HN۴٢ادبی مریم بختیاریقلعھ.

١٣٩٣9789642312276 ۴م٩ک/

 ٩الف/ ١٣٩۵HN۴۶حسین بھرامی ، مازیار سالمت.مدیریت سازمانھا و مراکز فرھنگی
١٣٩۵ ٩ب

978-600-8190-29-
5
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 ٨ع/ ١٣٩۶HN۴٩مھدی پورطاھریطراحی روستایی
١٣٩۶9786000204198 ٩٣پ

برنامھریزی محلی در حوزه آموزش و ترویج 
 ٨ع/ ١٣٩۵HN۴٩تالیف ابوطالب حسینپورکشاورزی و توسعھ روستایی

١٣٩۵9786006615417 ۵ح

مبانی برنامھریزی محیطی برای توسعھ پایدار 
 ٨ع/ ١٣٩۵HN۴٩سیدھدایتالھ نوری، اصغر نوروزیآورگانیروستایی

١٣٩۵ ٩ن
978-600-110-116-

8

١٣٩٧تالیف محمود یعقوبیدوستجامعھشناسی مسایل اجتماعی معاصر در ایران
HN۶٢/ ٧٠ 

 ی٧ ٨آ/
١٣٩٧

9786002234391

١٣٨٩عباس سعیدیده مقالھ در شناخت سکونتگاھھای روستائی
HN۶٢/ ٧٠ 

 ی٩٨ع/
الف ١٣٨٩

978-600-919-060-
7

١٣٩۴سعیده گروسیجنسیت، جامعھ و جامعھشناسی
HQ١٠٧۵ 
 ٩ج۴گ/
١٣٩۴

9786002233042

نویسنده ماریا بروسیوس" ترجمھ و نگارش محمود زنان در ایران باستان
 ١٣٨٩HQ١١٣٠طلوعی.

١٣٨٨ ٩ز۴ب/
978-964-2911-30-

1

١٣٩۶شھربانو چتریجامعھشناسی توسعھ زنان
HQ١٢۴٠ 

 ٢ج٢چ/
١٣٩۶

978-600-223-425-
4

[Book]١٣٨۶شمسالسادات زاھدیزن و توسعھHQ١٢۴٠ 
١٣٨۶9789643790936 ٩ز٢ز/

 ١٣٩۶HQ٢٠۴٢احسان محمدیترکمانی، بھنام نقیپورگیویجامعھشناسی سبک زندگی ورزشکاران نخبھ
١٣٩۶9786002234292 ٢ج٣م/

احیای عرصھھای طبیعی تخریب یافتھ کاربرد 
اصول علمی

دیوید تانگوی، جان لودویگ؛ ترجمھ غالمعلی حشمتی، 
١٣٩۵حمید سیروسی، رضا کاوندیحبیب.

HQ۵۴١/ ١۵ 
 ٢ت ٨٧ب/

١٣٩۵
9789648926965

١٣٨٨یونس نابدلھمسرگزینی با عشق یا خرد
HQ٧۴٣ 
 ٨ه١۶ن/
١٣٨٨

9789644962134

رازھای تربیت فرزند: از نوپایی تا نوجوانی: 
کودکان امروزی را چگونھ بدون تھدید یا تنبیھ 

تربیت کنیم؟
 ٨/١٣٩۴HQ٧۵۵مولف آنتونیای. ولف؛ ترجمھ منیژه جاللی.

١٣٩۴ ٢ر٨و/
978-600200-109-،

 2
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والد متفکر، کودک متفکر: آموزش تفکر بھ 
کودکان برای حل مشکالت رفتاری (تنبلی، 

پرخاشگری، بینظمی و ...)
مولف میرنا. ب شر؛ مترجم زھرا حبیبی ؛ با مقدمھ 

١٣٩١احمد برجعلی.
HQ٧۶٩ 

 ٢و٨٢۴ش/
١٣٩١

978-600-200-117-
 7 

کودک شیطون خود را چگونھ تربیت کنیم: 
برنامھای ثمربخش با کاربردی آسان برای 

آموزش خویشتنداری
١٣٩٣نوشتھ جورج م. کاپالکا؛ برگردان مژگان مردانیراد.

HQ٧٧٣ 
 ٩ک١۶ک/

١٣٩٣
9789643177072

 ١٣٩٢HQ٧٨٢احمد خاکی،عباس شعبانینقش بازی در رشد کودکان
١٣٩٢9786006904122 ٧ن٢خ/

پیشگیری از طالق و جدایی ( مفاھیم، نظریھھا و 
 ٩پ/ ١٣٩۵HQ٨١٩تالیف حسن زارعیمحمودآبادی... [و دیگران]کاربست مدل بومی)

١٣٩۵9786006309972

جغرافیای اجتماعی شھرھا اکولوژی اجتماعی 
 ١۵١ ١٣٨٩HTحسین شکوئیشھر

۶ج٨ش/
978-600-102-157-

2

برنامھریزی شھری با رویکرد بیوفیلیک (شھر 
طبیعت محور)

مولفان کرامتالھ زیاری، مسلم ضرغامفرد، امیرحسین 
-١۶۵/۵978-600-186-196 ١٣٩۴HTخادمی

3

روش ھای پژوھش کیفی در برنامھ ریزی توسعھ 
با تاکید بر برنامھ ریزی توسعھ با تاکید بر برنامھ 

ریزی شھری و منطقھ ای
 ٣٩١ ١٣٩۴HTمحمدحسین شریف زادگان

٩٩٧٨٩۶۴۴۵٧٣٢٨۶ر۴ش/

تألیف علی مدنیپور؛ ترجمھ بھناز امینزاده، راضیھ طراحی شھری، فضا و جامعھ
HT١۶۵/۵ ١٣٩۶رضابیگیثانی.

9789640370377/م۴ط١٣٩۶ ۴

شھرھای بایوفیلیک الحاق طبیعت در طراحی و 
برنامھریزی شھری

تالیف تیموتی بیتلی ؛ گردآوری و ترجمھ[صحیح: 
١٣٩۶ترجمھ] میالد سمیاریرودباری.

HT١۶۶ 
 ٩ش٨٧ب/

١٣٩۶
978-600-120-392-

3

بازنمون طراحی شھری: ابزارھا، شیوهھا و 
راھبردھایی برای شھرسازان

مولف امیلی تلن؛ ترجمھ مصطفی بھزادفر آرمان 
١٣٩۶میرزاخانی.

 HT١۶۶
/ت٨ب٢ 
١٣٩۶

0978600824009

شھرسازی- ( شھر پژوھی )
کاری از استادان ممتاز دانشگاه پاریس از ( پانتئون - 
سوربن ) انستیتوی شھرسازی و آمایش؛ [ تالیف ] 

کاظم جاجرمی.
١٣٩٢

HT١۶۶ 
 ٩ش١٧ج/

١٣٩٢
9789648250572

 ١٣٩٠HT١۶۶نوشتھ ادوارد رلف ؛ ترجمھ جالل تبریزی.مکان و حس المکانی
١٣٩٠9789640474204 ٨م٨ر/

برنامھریزی مناطق مرکزی شھرھا ( اصول، 
 ١٣٨٨HT١۶۶تالیف محمدرحیم رھنمامبانی، تئوریھا، تجربیات و تکنیکھا )

١٣٨٨ ۴ب٩ر/
978-964-386-213-

8



60

١٣٩۵گریت شوالباخ؛ ترجمھی شادی عزیزی.مفاھیم پایھ در تحلیل شھری
HT١۶۶ 
 ٧م٩ش/
١٣٩۵

9786006985213

کاربرد SIGcrA در برنامھریزی و مدیریت 
١٣٩۶مولفان محمدرضا رضایی ...[ودیگران]شھری

HT١۶۶ 
 ٢۴٢ک/
١٣٩۶

978-600-307-190-
2

مدلھای کمی در برنامھریزی(منطقھای،شھری و 
HT١۶۶ ١٣٩٢خلیل کالنتریروستایی)

/ک٨م١٣٩١ ۴
978-964-2935-90-

1

شھرھای رویایی شاکلھ جھان در ھفتانگاره 
شھری

نوشتھ وید گراھام؛ ترجمھ مسعود علیمردانی، کسری 
کتاباللھی، فاطمھ زینالصالحین ؛ با پیشگفتار کرامتهللا 

زیاری ؛ موخره پویان شھابیان.
١٣٩۶

HT١۶۶ 
 ٩ش٣۶گ/

١٣٩۶
9786006594958

بررسی زندگی فضای عمومی
نویسندگان یان گل، بیگیتاسوار؛ مترجمان محمدسعید 
ایزدی، سمانھ محمدی، سمانھ خبیری ؛ [ برای] مرکز 

مطالعات و تحقیقات شھرسازی و معماری ایران.
١٣٩۴

 HT١۶۶
/گ٨ب۴ 
١٣٩۴

978-600-7363-17-
1

HT١۶۶ /ل۶ ١٣٩١غالمرضا لطیفی مبانی و اصول  برنامھریزی شھری
الف١٣٩١ ۶

978-964-224-451-
5

Inclusive city ،١٣٩۵تالیف سیدمھدی معینیشھر ھمگان
 HT١۶۶
/م۶٢ش٩ 

١٣٩۵
9786005881974

چارلز مونتگمری؛ مترجمان حسین حاتمینژاد، شھر شاد
١٣٩۵محمدرضا سلیمانزاده، باقر فتوحیمھربانی.

 HT١۶۶
/م٨٢۵ش٩ 
١٣٩۵ الف

978-600-186-268-
7

HT١۶۶ ١٣٧۴نوشتھ جیمز موریس؛ ترجمھ راضیھ رضازاده.تاریخ شکل شھر تا انقالبات صنعتی
9789644544767/م٨ت١٣٧۴ ٢

تالیف [ آژانس مشارکتھای انگلیسی، شرکت مسکن]؛ ارائھ مکانھای با کیفیت طراحی شھری
١٣٩۶ترجمھ آرزو مومنیان، میثم ذکاوت، محسن صحراگرد.

 HT١۶٩
/الف٨ د۵ 

١٣٩۶
9786007581377

فرآیندھای توسعھ شھری: طرحھا و برنامھھا (با 
 Urban ،(تاکید بر طرحھای تھران

development processes plans
١٣٩٢مولف سیدمھدی معینی

 HT١۶٩
/الف٩ م۶۴ 

١٣٩٢
9786005881745

١٣٩۵بھ کوشش و ویراستاری جواد مھدیزادهزنان، شھر و شھرسازی (مجموعھ مقاالت)
 HT١۶٩

/الف٩ م٨۴ 
١٣٩۵

978-964-416-371-
5

۵۵/HT١۶٩ ١٣٨٨کرامتهللا زیاریبرنامھریزی شھرھای جدید
/ز٩ب١٣٨٨ ۴

چاپ دھم، 964-978-
9-389-530



61

بازآفرینی شھر مدل برنامھریزی و مدیریت جریان 
١٣٩۵نویسندگان پوریا خداوردی، امیرمحمد معززیمھرطھرانزندگی

HT١٧٠ 
 ٢ب٣۶خ/

١٣٩۵
978-600-6626-06-

2

تالیف کریستوفر جی بون، علی مدرس؛ ترجمھ منوچھر شھر و محیط زیست
١٣٩١طبیبیان.

 HT٢۴١
/ب٩ش٩ 
١٣٩١

978-964-03-6399-
7

 ١٣٩۵HT٢۴١تالیف سیدمسعود منوری، مریم رباطیمدلھای کاربردی در ارزیابی محیط زیست شھری
١٣٩۵9786007078211 ۴م٨م/

١٣٩۶نعمتهللا اکبریاقتصاد شھری
HT٣٢١ 

 ٧الف ٧الف/
١٣٩۶

9786000204457

HT٣٢١ ١٣٨٩تالیف یعقوب زنگنھدر آمدی بر اقتصاد شھری
9786005881110/ز٩د١٣٨٩ ۴

HT٣٢١ ١٣٩۶سعید عابدیندرکوشدرآمدی بھ اقتصاد شھری
9789640113622/ع٢د١٣٩۶ ۴

١٣٩۵ مترجم مرتضی قلیچ.شھرھا و مصرفھا، نویسنده مارک جین /
 HT٣۶١
/ج٩ش٩ 
١٣٩۵

9786001217746

جنیفر رابینسون ، آلن جی. اسکات ، پیتر جی. تیلور؛ شھرگرایی:  کار و مسکن در عصر جھانیشدن
١٣٩۶برگردان محمد مسعود ، احسان بابایی .

 HT٣۶١
/ر٢ش٩ 
١٣٩۶

978-600-97614-2-
5

توسعھ شھری در آسیا: مسیرھا، فرصتھا و 
چالشھا

ترجمھ و تالیف حسین حاتمینژاد، مصطفی ھرائینی، 
HT٣٨۴ /آ۵ ١٣٩۶سحر مصباحی

ح١٣٩۶ ٢
978-600-186-322-

6

برنامھریزی و توسعھ منطقھای (تئوریھا و 
HT٣٩١ ١٣٨٠خلیل کالنتریتکنیکھا)

0978964719413/ک٨ب۴

حرکت بھ سوی رشد ھوشمند شھری: اصول و 
سیاستھای اجرایی

انجمن بینالمللی مدیریت شھری ـ روستایی و شبکھ 
رشد ھوشمند شھری آمریکا؛ مترجمین سعید 

زنگنھشھرکی، سمانھ ھمتیزاده.
HT٣٩٢ /ح۴ ١٣٩۴

١٣٩۴
978-600-186-205-

2

دستیابی بھ رشد ھوشمند شھری ١٠٠ سیاست 
کاربردی

انجمن بینالمللی مدیریت شھری، روستایی و شبکھ 
رشد ھوشمند شھری آمریکا، [ ایاالت متحده. آژانس 
حفاظت محیط زیست]؛ مترجم سعید زنگنھشھرکی.

HT٣٩٢ /د۵ - ١٣٩۴
١٣٩۴

978-600-60-26-
50-3

تالیف آندره دوآنی، جف اسپک، مایک لیدون؛ ترجمھ راھنمای رشد ھوشمند
HT٣٩٢ ١٣٩١مھرناز مولوی.

/د٩ر١٣٩١ ٢
978-600-153-051-

7
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١٣٩۶حمید جاللیانجایگاه روستا در برنامھریزی منطقھای
HT٣٩۵ 

 ٨۴ج ٩الف/
١٣٩۶

9786000204099

١٣٩۵تالیف سیدمسعود منوریبرنامھریزی و آمایش سرزمین مبانی و اصول
HT٣٩۵ 
 ٨م ٩الف/

١٣٩۵
978-600-7078-34-

1

 ٢/١٣٩۶HV٣٨۵بھ اھتمام علی زرودیدرآمدی بر آسیبشناسی اجتماعی
١٣٩۶ ۴ر۴ز/

978-600-2146-13-
7

آموزش پیشگیری از عود در بیماران مبتال بھ 
سوء مصرف مواد

تالیف طاھره پاشایی، مریم خزاییپول؛ تصویرگر علی 
 ١٣٩۵HV۴٩٩٨اصغر باقرزاده.

١٣٩۵ ٨آ٢پ/
978-600-200-518-

2

درمان سوءمصرف مواد برای نوجوانان و 
بزرگساالن: مرجع بالینی برای درمان عملی

تالیف[صحیح: ویراستاران] دیوید و. اسپرینگر، آلین 
 ١٣٩۴HV۴٩٩٨رابین؛ مترجم زھرا حبیبی.

١٣٩۴9786002003775 ٢٧ر/

 ١٣٨٧HV۵٨٠١مولفان ماھیار آذر، سیما نوحیدایرهالمعارف اعتیاد و مواد مخدر
١٣٨٧9789644960741 ٢د۴آ/

١٣٩۴تالیف غفار بھارلوسببشناسی اعتیاد: تحلیل زیستی روانی اجتماعی
HV۵٨٠١ 
 ٢س٨۶۵ب/

١٣٩۴
978-600-200-466-

6

آشنایی با شیشھ: آنچھ شما باید در مورد ماده 
١٣٩۵تالیف فرزاد جاللیشیشھ بدانید

HV۵٨٢٢ 
 ٨ج ٩ش/

١٣٩۵
9786002004802

شیشھ و محرکھا: رویکردی مفھومی بھ 
١٣٩۴تالیف محمدرسول خلخالیپیامدھای جسمی و روانی مصرف محرکھا

HV۵٨٢٢ 
 ٨خ ٩ش/

١٣٩۴
978-600-200-،

457-4

 ١٣٩۶HV۶٠٢۵دوگ تامسون؛ ترجمھ رضاعلی محسنی.درآمدی بر جامعھشناسی جرم و انحراف
١٣٩۶9786002234537 ۴د٢ت/

١٣٩۶مولف سارا میرزائیجامعھشناسی جنایی
HV۶٠٢۶ 
 ٩م ٢ف/
١٣٩۶

978-600-346-،
357-8

١٣٩۵جواد اطاعت،علی اکبر دبیری؛ ویراستار ندا نوری.تروریسم: ابعاد مکانی و بازتابھای جھانی
HV۶۴٣١ 
 ۴ت۶الف/

١٣٩۵
978-964-457-،

  346-0

رفتارھای انگلگون در ساختارھای اجتماعی و 
اقتصادی بھ ھمراه تفسیر نظریھ شما اینطور 

خوب ھستید! کھ حساس نباشید!
١٣٩۴سیدمحمدباقر مالئک

HV۶٧۵ 
 ٧ر٧۴م/
١٣٩۴

978-964-379-،
343-2
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جرمشناسی سایبری: امنیت، مدلسازی تھدیدات و 
 ١٣٩۶HV۶٧٧٣تالیف و تدوین ناصر مدیری، مھرنوش واثقیپناهجرمشناسی شبکھ

١٣٩۶9786008726265 ۴ج۴م/

١٣٩۶مؤلفان علی طالعزاری، فرزانھ حبیبیبزه دیده در نظم نوین کیفری
HV٨۶٨٨ 
 ۴ب٢ط/
١٣٩۶

978-600-346-،
357-8

رویارویی با بیماری ایدز در گستره حقوق 
١٣٩۶محسن سیرغانیبینالملل: با نگاھی گذرا بر نظام داخلی

HV٨٨٣٨ 
 ٩ر٩س/
١٣٩۶

978-600-193-795-
8

١٣٧٨ حسین بشیریھتاریخ اندیشھھای سیاسی در قرن بیستم
١٣٧۶-

JA٨٣ 
 ٢ت۵ب/
١٣٧۶

9789643122706

١٣٩۵تالیف کاووس سیدامامیروشھای مصاحبھ برای پژوھشھای سیاسی
JA٨۶ 
 ٩ر٩س/
١٣٩۴

9786002144805

 1396JC٣١٩محمدرضا حافظنیا، ابوالفضل کاوندیکاتبعلل پیدایش و بقای کشور ایران
١٣٩۶9786000204846 ٨ع٢ح/

 ١٣٧٨JC٣٨١نوشتھ احمد خلیل مقدممبانی اندیشھھای سیاسی
١٣٧٨9645609739 ٢م٨خ/

١٣٩۶امید سلطانیدموکراسی و جرمانگاری
JC۴٢٣ 
 ٨د٧۶س/

١٣٩۶
9786001938047

چگونگی گذار جمھوری اسالمی ایران از نظام 
 ١٣٩۵JC۴٢٣اکبر غفوری، علی خادمیمجومرد، افشار اکبریسیاسی ریاستی (فعلی) بھ سمت نظام پارلمانی

١٣٩۵9786006309897 ٨چ٧غ/

١٣٩۵مولفان سپیده برزگر، ھما ھدایتحقوق شھروندی در شھرسازی
 JC۵٧١
/ب۴ح٧ 
١٣٩۵

978-600-7363-46-
1

 ٩س/ ١٣٩٠JC۵٧٨آمارتیا سن؛ ترجمھ احمد عزیزی.اندیشھ عدالت
١٣٩٠9789641852520 ٨الف

 ١٣٩۶JC۵٧٨تألیف سیدرضا موسویبی طرفی در نظریھ سیاسی جان رالز
١٣٩۶9789640370520 ٩ب٩م/

نویسندگان جی.ام. شفریتز، ای. و راسل ؛ غالمرضا مبانی مدیریت دولتی
١٣٩۴معمارزادهطھران.

JF١٣۵١ 
 ٢م٧ش/
١٣٩۴

9789648250749
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مولف مارشال پاسکوئر، ژانپاتریک ویلنوئر؛ مترجمان بازاریابی عمومی
١٣٩۴حسین نوروزی، فریده بھرامی، فاطمھ بردباریان.

JF١۵٢۵ 
 ٢پ ٣پ/
١٣٩۴

9786004070263

 ٢م/ ١٣٨٨JF٢١١٢نویسندگان محمود محمدیان، جعفر شمسیمبانی نظری بازاریابی و تبلیغات سیاسی در غرب
١٣٨٨9789647725866 ٣م

تحلیل سیاستھای اقتصادی متضاد: دولت باراک 
 ١٣٩۶JK۵١۶محمود روزبھاناوباما - دولت دونالد ترامپ

١٣٩۶9786004071574 ٣ت٩ر/

١٣٩۵تالیف داود رمضانیکلید استخدامی از سیر تا پیاز
JQ١٧٨۶ 

 ی١٣۴١۶٨آ/
١٣٩۵

9786001202643

١٣٨٩گردآوری سمیرا ایمانپورکتاب جامع آزمونھای استخدامی دولت
JQ١٧٨۶ 

 ۴١۶٨آ ی١٣/
١٣٨٩

9786005272505

تمرکزگرایی و تمرکززدایی در ایران بھ سوی 
١٣٩۶محمدباقر قالیبافطراحی الگوی نیمھمتمرکز

JS١١٣ 
 ٨ت٢ق/
١٣٩۶

9789640370766

درآمدی بر مدیریت سازمانھای وابستھ بھ 
 ٢آ/ ١٣٩۴JS٧۴۶٣مولف سیدعلی حسینیشھرداریھا

١٣٩۴9786002587459 ۵ح

راھبردھای پژوھش از منظر سازهانگاری در 
علوم سیاسی و روابط بینالملل

اودی کلوتز ، سیسلیا لینچ؛ ترچمھ حسین سلیمی با 
١٣٩۶ھمکاری بھادر صادقی.

JZ١٢٣۴ 
 ٢ر٨ک/
١٣٩۶

9789641855361

سیاست خارجی: نظریھھا، بازیگران و موارد 
مطالعاتی

[ ویراستاران] استیو اسمیت، امیلیا ھدفیلد، تیم دان؛ 
ترجمھ امیرمحمد حاجییوسفی، محسن محمودی، ایوب 

کریمی.
١٣٩١ -JZ١٣٠۵ 

١٣٩١9786000204488 ٨٧س/

 ١٣٩۶JZ١٣٠۵حمیرا مشیرزادهمبانی نظری تبیین و تحلیل سیاست خارجی
١٣٩۶9786000204624 ٢م۵م/

 ١٣٩۵JZ١٣٠۵تصنیف بھرام نوازنیدیپلماسی و روابط دیپلماتیک
١٣٩۵9786005024388 ٩د٩ن/

١٣٩۶مولفین زھره سعادتمند،سمیرا تیغبخشبرنامھ درسی آموزشی صلح در دوره ابتدایی
JZ۵۵٣۴ 
 ۴ب٧س/
١٣٩۶

9786003181533

خاورمیانھ و امنیت بینالملل: قدرتھای منطقھای 
١٣٩۶تالیفعلی اکبر جعفری، وحید ذوالفقاریو بینالمللی

JZ۶٠٠٩ 
 ٧ج ٢خ/
١٣٩۶

9786006545868
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-١٣٩۴K978-600-193-390سیدابوالفضل امامی میبدیتاملی بر مبانی حقوق عمومی
5.

-١٣٩۶K978-600-193-834کورین لوپاژ؛ مترجم روحهللا موذنی.ترجمھ کد عدالت اداری فرانسھ (بخش قانون)
4

-١٣٩۶K978-600-346-404مولف محمدمجتبی رودیجانیقانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی
9

قانون تجارت: با آخرین اصالحیھھا و الحاقات 
ھمراه با مواد ٢١ الی ٩٣ قانون تجارت مصوب 

١٣١١/١٣/١٢ قانون و آییننامھ پولشویی، 
قانون تجارت الکترونیکی...

تدوین جھانگیر منصور؛ بھ روز رسانی، اضافات و 
-١٣٩۵K978-600-1040-35اصالحات واحد پژوھش، تنقیح و تدوین قوانین دیدآور.

1

-١٣٩۶K978-600-7004-74ناصر جعفری؛ ویراستار سمیھ مرادی.قانون مالیاتھای مستقیم
6

-١٣٩٣K978-600-120-090گردآورنده امیر سرمدنھریقوانین صنعت بیمھ و مالیات
8

مجموعھ قوانین کاربردی حقوق نفت، گاز و 
-١٣٩٧K978-600-316-685گردآوری علی کمیلیپورپتروشیمی

1

مجموعھ قوانین کاربردی مرتبط با سرمایھگذاری 
در صنایع و معدن

تدوینکنندگان علیرضا حسنی ، محمد غالمیبھنمیری ، 
-١٣٩۵K978-600-193-770رضا بیکپور

5.

یادداشتھای محکمھ : کارگاه آموزشی آیین 
دادرسی مدنی

تصنیف و تالیف از محمدرضا حسینی؛ با راھنمایی و 
-K978-964-2955-13- ١٣٨٧اخذ شعر از نادر دیوساالر ... [و دیگران].

8

حوزه مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در 
حقوق ایران و کنوانسیونھای رتردام ٢٠٠٩ و 

بروکسل١٩٢۴
١٣٩۵مولف ھاجر صیادی

K١١۵٠ 
 ٩ح٩ص/
١٣٩۵

978-600-346-322-
6

١٣٩۶تالیف حامد نجفی؛ با دیباچھ سعید حبیبا.گام ابتکاری در حقوق اختراعات
K١۵١٧ 
 ٢گ٣ن/
١٣٩۶

978-600-193-832-
0

 ١٣٩۵K٣٢۴٠مھدی بالوی، مھناز بیاتکمیتکیدولت حقبنیاد
١٣٩۵ ٩د٢ب/

978-600-193-779-
،8

 ٣م/ ١٣٩۵K٣٢۵١تالیف پدرام محمودی؛ با دیباچھ شھال معظمی .اصول راھبردی دادرسی منصفانھ
١٣٩۵ ۶الف

978-600-193-776-
.7
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بررسی و تحلیل حقوق پناھندگی در نظام داخلی و 
 ١٣٩۵K٣٢۶٨/٣ابراھیم موسیزاده، رزیتا کھریزیحقوق بین الملل

١٣٩۵ ٧ح٨م/
978-964-03-6997-

5

نقش صندوق جھانی بیمھ محیط زیست در توسعھ 
١٣٩۵مولفان راضیھ قربانی، علی پورقصابامیریپایدار

K٣۵٨۵ 
 ٧ن٣۶ق/

١٣٩۵
978-600-193-736-

1.

حقوق بشر و محیط زیست: دورنمای فلسفی، 
 ١٣٩۶K٣۵٨۵لینداحجار لیب؛ مترجم رضا امینی.نظری و حقوقی

١٣٩۶ ٧ح٩ل/
978-600-02-0418-

1

١٣٩۶تالیف نوید برومندخسارت تنبیھی
K٩٧٠ 
 ۵خ۴ب/
١٣٩۶

978-600-193-838-
2

مجموعھ مھمترین قوانین کاربردی حاکم بر 
صادرات و واردات و امور گمرکی

تھیھکنندگان علیرضا حسنی،محمد غالمیبھنمیری،رضا 
-٣۴٠٧978-600-193-742 ١٣٩۵KHMبیکپور

2

 ٣۴٠٢ ١٣٩۴KMHیدهللا ساریخانیآشنایی با اصول و مفاھیم پدافند غیر عامل
5٩٧٨۶٠٠٣٩۶٠١٩٠آ2س/

مجموعھ مھمترین قوانین کاربردی حاکم بر 
صادرات و واردات صنعت خودرو

تدوینکنندگان علیرضا حسنی، محمد غالمیبھنمیری، 
-١٣٩۵KMH ۴٣٢٢978-600-193-769میالد باقرینسب

9

قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی 
(تفسیری، تشریحی و انتقادی) منطبق بر قانون 

آیین دادرسی کیفری ...
-١٣٩٧KMH ۴۶١٠978-600-346-420سحر صالحاحمدی

9

-١٣٩۴KMH ۴٨٣٠978-600-7316-55مولفین سیدمجتبی موسوی، قائمالدین شعبانیحاجیقانون یار امور حسبی
9

 ٩٢٠ ١٣٨٨KMHتالیف ابوالفضل عسکرینیاحقوق بازرگانی
١٣٨٨ ٧ح۵ع/

978-600-5412-31-
4

١٣٩۴تالیف محمدمھدی حسنی ؛ با دیباچھ نجادعلی الماسی.حقوق مالکیت فکری آفرینشھای رسانھای
KMH١١۵۵ 

 ٧ح۵ح/
١٣٩۴

9786002144294

١٣٩۵حمید بھرامی احمدیتاریخ حقوق
KMH١٢٠ 

 ٢ت٩ب/
١٣٩۵

١.ج، 
9786002145475

٢.ج، 
9786002145482

نظارت انتظامی بر رفتار قضات دادگستری: 
تخلفات و مجازاتھای انتظامی قضات دادگستری 

صالحیت و مرجع رسیدگی بھ تخلفات آیین 
رسیدگی و اجرای احکام انتظامی

١٣٩۶مجتبی باری
KMH١۶١٠ 

 ۶ن٢ب/
١٣٩۶

978-600-346-283-
0
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١٣٩٧مولف سعید توکلیکرمانیادلھ اثبات دعوی( بھ زبان ساده)
KMH١٧٨٠ 
 ۴الف ٩ت/

١٣٩٧
978-600-346-414-

8

١٣٩۶تالیف سیدمجتبی واعظیگفتارھایی در حقوق اداری
KMH٢٧٢٠ 

 ٧گ٢و/
١٣٩۶

978-600-193-827-
6.

١٣٩۶تالیف غالمرضا کامیارشھر و حقوق شھروندی
KMH٢٩٣٧ 

 ٩ش٢ک/
١٣٩۶

978-600-193-850-
4

واکاوی در قوانین قانونی و رویھھای قضایی در 
حفظ اراضی کشاورزی (با نظرداشت بھ شھرستان 

گرگان)
 ١٣٩۶KMH٣٠۵۶مولف سیدمصطفی حقی

١٣٩۶ ٢و٧ح/
978-600-346-368-

4

١٣٩۶مولف مجتبی باریحقوق درمانی ( حقوق مردم در مراکز درمانی)
KMH٣٠٩٨ 

 ٧ح٢ب/
١٣٩۶

978-600-346-356-
1

قانون برنامھ پنج سالھ ششم توسعھ اقتصادی 
اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی ایران 

(١۴٠٠ - ١٣٩۶ ) قانون بودجھ سال ١٣٩۶ بھ 
ھمراه قوانین مرتبط

 ١٣٩۶KMH٣١٩٧تھیھ و گردآوری محسن عباسیمقرب
١٣٩۶9786001938009 ٢٨آ/

فرآیندھای مدیریت ادعا شامل ابزارھا و تکنیکھا 
 ١٣٩۶KMH٣٢٠٠تالیف مرتضی آمرینیادر پروژهھای ساخت

١٣٩۶9786001203893 ۴ف٨آ/

نکات کلیدی شرایط عمومی پیمان بھ ھمراه 
١٣٩٢مصطفی ثمریھامباحث تاخیرات و تعدیل

 KMH٣٢٠٠
/ث٨ن٨ 
١٣٩٢

978-964-6030-91-
6

 ١٣٩۶KMH٣٣۴٠گردآوری و تدوین افشین عادلی، رضا عباسپورنادریمجموعھ قوانین و مقررات شیالت ایران
١٣٩۶ ٣م٢ع/

978-600-97245-5-
0.

شرح تفصیلی بر مبحث ھفدھم مقررات ملی 
١٣٩۵مولفان رامین قاسمیاصل، محمدامین جوادیساختمان لولھکشی گاز طبیعی

KMH٣۴٠٢ 
 ۴ش٢ق/
١٣٩۵

9786001683497

١٣٩۶مولف مجتبی باریحقوق دارندگان خودرو
KMH٣۴۴٣ 

 ٧ح٢ب/
١٣٩۶

978-600-346-345-
5

حسابداری مالیاتی با رویکرد کاربردی مطابق با 
آخرین اصالحیھ قانون مالیاتھای مستقیم

بھ اھتمام سعید کریمی،رضا عابدیامین؛ ویراستار فنی 
 ١٣٩۵KMH٣۵٧٣غالمرضا قبلھای.

١٣٩۵9789642756902ت ٢٨آ/

جرمانگاری در حقوق ایران و نحوه مقابلھ با 
١٣٩۶امید تقیزادهجرایم

KMH٣٨٠٠ 
 ۴ج۶٧٧ت/

١٣٩۶
978-600-346-364-

6
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خالصھ مباحث اساسی حقوق جزای عمومی مقطع 
 ١٣٩۵KMH٣٨٠٠با مقدمھ مسعود بیرانوند؛ نگارنده علیرضا درویش.دکتری

١٣٩۵ ٨خ۴د/
978-600-323-065-

1

جرایم علیھ تمامیت جسمانی (پرسشھای حقوقی و 
 ١٣٩۶KMH۴٠۴٩موسی عاکفی، الھام قویدلشھرکیجوابھای قانونی بر اساس قانون مجازات جدید)

١٣٩۶ ۴ج٢ع/
978-600-193-802-

3.

١٣٩۶نگارش زھرا زادهحسین علیائیبررسی دادرسی الکترونیکی در نظام کیفری ایران
KMH۴۶١٠ 

 ۴ب١۴ز/
١٣٩۶

978-600-193-807-
..8

بازپژوھی نظم عمومی در فقھ امامیھ و حقوق 
 ١٣٩۶KMH۴٨١تالیف محمدرسول آھنگرانایران

١٣٩۶ ٢ب٩آ/
978-964-03-7088-

9

شرح قانون مدنی بھ زبان پیشرفتھ آموزش عملی 
- ١٣٩۶سیدعلیاکبر تقویانو کاربردی

KMH۵٠٠ 
 ۴ش٧ت/
١٣٩۶

978-600-346-387-
5

KMH۵٠٠ ١٣٩۵مولف محمدمھدی توکلیمختصر حقوق مدنی
9786004100489/ت٩م١٣٩۵ ٣

شرح قانون مدنی در رویھ حقوق کنونی: ارایھ 
١٣٩۶علی رسولیزکریانظرات اساتید حقوق مدنی ...

KMH۵٠٠ 
 ۴ش۵۵ر/

١٣٩۶
978-600-346-323-

3

حقوق مدنی (١) : (اموال، مالکیت، حق انتفاع، 
١٣٩۶نویسنده محمدرضا روزبھانیحق ارتفاق، اسباب تملک)...

KMH۵٠٠ 
 ٧ح٩۴ر/
١٣٩۶

9786003464124

مختصر حقوق مدنی: منطبق با آزمونھای وکالت، 
١٣٩۵محمد عابدیقضاوت و کارشناسی ارشد

KMH۵٠٠ 
 ٣م١٨ع/
١٣٩۵

978-600-193-748-
4

١٣٩۶نویسنده و مترجم مھدی کشاورزیتشابھات و اختالفات قانون مدنی ایران و فرانسھ
KMH۵٠٠ 

 ۵ت۵ک/
١٣٩۶

978-600-193-810-
8.

١٣٩۶تالیف فھیمھ ملکزادهقواعد فقھ خانواده
KMH۵٠٠ 
 ٩ق٧٣م/
١٣٩۶

978-600-193-818-
4

حقوق کودک
عاطفھ عباسیکلیمانی؛ ویراستار ادبی اعظم فتحیحلآباد 

؛ [بھ سفارش] دانشگاه امام صادق(ع) پردیس 
خواھران.

١٣٩۵
KMH۵١۵/۵ 

 ٧ح٢۵ع/
١٣٩۵

978-964-511-813-
4

درآمدی بر حقوق ثبت ایران: امور عمومیی 
 ١٣٩۴KMH۵۶نوشتھ بھمن رازانیثبتھا- ثبت اسناد- امالک

١٣٩۴ ۴د٢ر/
978-600-193-573-

2.
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 ١٣٩۶KMH٨٣٩مولف علی علیپوررجبیمسئولیت مدنی ضابطان دادگستری در فقھ حقوق
١٣٩۶ ۵م٨ع/

978-600-346-330-
1

١٣٩۶رسول ملکوتیمسئولیت مدنی دولت
KMH٨٣٩ 

 ۵م٧۴م/
١٣٩۶

978-600-193-830-
6.

 ١٣٩۵KMH٨۴٨امین پازوکی، رمضان دھقانمعافیت از مسئولیت مدنی در حوادث ورزشی
١٣٩۵ ۶م٢پ/

978-600-193-757-
.6

١٣٩۶عبدالحسین شیرویحقوق قراردادھا: انعقاد، آثار و انحالل
KMH٨۵٨ 
 ٧ح٩ش/
١٣٩۶

978-600-02-0416-
7

راھنمای جامع مدیریت قراردادھای مشاوران 
ھمراه با شرح و نقد مفاد قرارداد ھمسان خدمات 

مشاوره ...
 ١٣٩۶KMH٨۶٩تألیف مجید پرچمیجالل، رسول حیدریمھارلویی

١٣٩۶9789640371046 ٢ر۴پ/

منشور فرھنگ آپارتماننشینی بھ انضمام قانون 
تملک آپارتمانھا بھ ھمراه آیین نامھ اجرایی و 

قانون روابط موجر و مستاجر بھ ھمراه آیین نامھ 
اجرایی

نویسنده میرمھرداد حسینی؛ ویراستار مھدی 
 ١٣٩۶KMH٨٨۴عزیزیالیبیدی.

١٣٩۶ ۵ح ٢آ/
978-600-7004-81-

4

مقایسھ تطبیقی ـ موافقتنامھ، شرایط عمومی و 
شرایط خصوصی پیمان: نشریھ شماره ۴٣١١ 

شرایط عمومی پیمان قراردادھای طرح و ساخت 
(CPE)

 ١٣٩۶KMH٨٩٣بھ اھتمام محمدعلی فرشادفر
١٣٩۶9786001683671 ٧م۴ف/

١٣٩٣تدوین رضا بوالغی، حبیبهللا جمادیقانون تجارت نموداری
 KMH٩٢٠
/ب٨٧ق٢ 
ص١٣٩٣

978-600-6381-72-
5

 ١٣٩۶KMH٩٢٠نویسنده ابوالفضل عسکرینیا؛ ویراستار بھنام مرادی.حقوق تجارت
١٣٩۶ ٧ح۵ع/

978-600-7004-64-
7

١٣٩٧مولف سیدهنرگس فاطمیکلیات تاجر و معامالت تجاری
KMH٩٢٠ 
 ٨ک٢ف/
١٣٩٧

978-600-346-424-
7

١٣٩۶مونا خلیلزادهحقوق بینالملل عمومی (١)
KZ٣۴١٠ 
 ٧ح٨خ/
١٣٩۶

9786001938481

مسئولیت بینالمللی ناشی از اعمال منع شده در 
حقوق بینالملل

مولف [صحیح: ویراستار] جیمز کرافورد، آلین بلت، 
 ٠/ ١٣٩۵KZ۴٠٨٠سیمون السون؛ ترجمھ مھدی حدادی، سیامک کریمی.

١٣٩۵ ۵م
978-600-193-746-

0

دعاوی متقابل در رویھ قضایی دیوان بین المللی 
١٣٩۵تألیف سوده شاملو ، سارا شاملودادگستری

KZ۶٢٧۵ 
 ٧د٢ش/
١٣٩۵

978-600-193-762-
0.
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حمایت از کودکان سرباز در پرتو اسناد کیفری 
بینالمللی با تکیھ بر نقش دادستان دادگاه کیفری 

بینالمللی
١٣٩٧نگار کشاورز

KZ۶۴١٨/٣ 
 ٨ح۵ک/
١٣٩٧

978-600-346-423-
0

مسئولیت بینالمللی دولتھا ناشی از نقض حقوق 
 ١٣٩۵KZ۶۴٧١فرنگیس منصوریبشردوستانھ در مخاصمات داخلی

١٣٩۵ ۵م٨م/
978-600-193-724-

8

مسائل آموزش و پرورش در ایران
احمد صافی؛ [برای] سازمان مطالعھ و تدوین کتب علوم 
انسانی دانشگاهھا (سمت)، مرکز تحقیق و توسعھ علوم 
انسانی، شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی.

١٣٩۶
LA١٣۵١ 
 ۵٣م٢ص/

١٣٩۶
9786000204686

 ١٣٩۶LA١٣۵٣تالیف جعفر طرقیمدیریت آموزش عالی
١٣٩۶9786003181779 ۴م۴ط/

بھترین استادان دانشگاه (ویزگی ھا، طرز فکر و 
عملکرد)

کن بین؛ مترجمان: عباس اسالمی راسخ، معصومھ 
 ٣/١٠٢۵ ١٣٩۶LBمھرگان، داود جعفری سرشت

٩9786001692376ب٩ب/

 1396LB 2331علیرضا فرزیبنآشنایی با روش تدریس دانشگاھی 
9786007298879ف/

٢٣۵٣ LB ١٣٩۴سبزهپرور، مجیدنکتھ و سواالت کارشناسی ارشد کنترل پروژه
9789649784816/س٢ن٨

نظریھ ھا و الگوھای آموزش و تدریس: ماھیت و 
 /پ ١٣٩۵LBلیال طالب زاده، ھادی پورشافعیکاربرد

۶۴٩٧٨۶٠٠٩۵۶۵٢٧۶ن١٠٢۵٩۴

توسعھ فردی با پرسشگری: (اھمیت طرح 
١٣٩۶مولف علی رمضانینیاپرسشھای درست برای انسان و زندگی سالم)

LB١٠٢٧/۴۴ 
 ٩ت٨۴ر/
١٣٩۶

9786009674688

١٣٩۵احمد صادقیآسیبشناسی و مشاوره تحصیلی
LB١٠٢٧/۵ 

 ۵آ٢٢ص/
١٣٩۵

9786001101229

تالیف ویلیامپ. ارکول، برایان ک. مارتینز؛ ترجمھ مبانی نظری و تجربی مشورتگری تحصیلی
١٣٩۵فاطمھ نادری، عباس موزیری، مصطفی بلقانآبادی 

LB١٠٢٧/۵۵ 
 ٢م۴الف/
١٣٩۵

9786002005298

١٣٩۶داریوش نوروزی، الھھ والیتی، محمدرضا وحدانیاسدیتکنولوژی آموزشی پیشرفتھ
LB١٠٢٨/٣ 

 ٨ت٨۶ن/
١٣٩۶

9786000204303

نویسندگان رابرتای. ریسر، جانوی. دپسی؛ [ترجمھ] روندھا و مسایل در طراحی و تکنولوژی آموزشی
 ١٣٩۵LB١٠٢٨/٣٨مرتضی کرمی، جواد غالمی.

١٣٩۵9789649704050 ۴۴ط/
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برنامھریزی آموزشی: راھبرد بھبود کیفیت در 
سطح واحد آموزشی(مدرسھ، واحد دانشگاھی و 

آموزش مجازی)
١٣٩۵محمدرضا نیستانی

LB١٠٢٨/٣٨ 
 ۴ب٩ن/
١٣٩۵

9786007768662

اختالل خواندن : راھنمای عملی تشخیص و 
١٣٩۵تالیف زینب میھندوستدرمان

LB١٠۵٠/۵ 
 ٣الف ٩م/

١٣٩۵
9786002005823

درک و سنجش رفتار یادگیری در تعلیم و تربیت 
(ھمراه با ١٠ آزمون خودسنجی در مورد رفتار 

یادگیری و مولفھ ھای آن)
 ١٣٩۶LB١٠۵١دانیال رضایی دولتآبادی

١٣٩۶9786007004753 ۴د۶ر/

روانشناسی پرورشی نوین : روانشناسی یادگیری 
١٣٩۴تالیفعلی اکبر سیفو آموزش

LB١٠۵١ 
 ٩ر٨٨س/

١٣٩۴
9786006208213

نویسندگان [صحیح: ویراستار] پیتر جارویس، استال یادگیری انسان، رویکردی کلگرا
 ١٣٩۵LB١٠۶٠پارکر ؛ ترجمھ اکبر رھنما.

9786006121529ی١٧ ١٣٩۵/

تالیف محمدرحیم رمضانیان ، سحر مساح چوالبی ، حل خالقانھ مسئلھ
 ١٣٩۶LB١٠۶٢عادلھ عیسی زاده سراوانی

١٣٩۶9786001531521 ٨ح٨ر/

مولف گری ھورن بی؛ ترجمھ حسین زارع محمدآبادی ، مشارکت اولیا در تعلیم و تربیت
١٣٩۶تقی آقاحسینی.

LB١١٣٩ 
 ٩ه ۵م/ ٣۵/

١٣٩۶
9786003181854

١٣٩۵تالیف رات ویلسون؛ ترجمھ عبدالحسین وھابزاده.طبیعت و کودک خردسال
 LB١١٣٩ /۵

/ع٨ و٩ 
١٣٩۵

9786008512028

١٣٩۵مولفان دانیال رضاییدولتآبادی، پریوش امینیمکاتب فلسفی و آموزش و پرورش
LB١۴/٧ 
 ٧م۶۴ر/
١٣٩۵

9786007004609

از مکتب تربیتی لیبرالیسم تا نولیبرالیسم نگاھی 
٧/LB١۴ /ز٩ ١٣٩۶تالیف فاطمھ زیباکالم،حمدهللا محمدیانتقادی

9789640370858الف۴ ٣

ابزارھای تدریس: روشھا و رسانھھای جدید 
تدریس در مراکز آموزش عالی

بارباراگراس دیویس؛ مترجمان احمدرضا 
 ١٣٩۶LB٢٣٣١نصراصفھانی...[ و دیگران].

١٣٩۶9786000204495 ٢ر٩د/

١٣٩۵عباس بازرگان، مقصود فراستخواهنظارت و ارزشیابی در آموزش عالی
LB٢٣٣١/۶٢ 

 ۶ن٢ب/
١٣٩۵

9786000205010

١٣٩۴مولف حسین فراھانیمکانیک خاک و مھندسی پی
LB٢٣۵٣ 

م۴۴۴۶۵الف/
١٣٩ ٧۴

978-600-7503- 
22-5
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١٣٩٢مولف احد باقرزادهخلخالیاصول مھندسی پی
LB٢٣۵٣ 
 ۶الف ٢ب/

١٣٩٢
9786006927244

بانک جامع کنکور کاردانی بھ کارشناسی 
١٣٩١سیدخلیل موسوی ... [و دیگران]تربیتبدنی و علوم ورزشی

LB٢٣۵٣ 
 ٢٣٣٢ب/

١٣٩١
9786005751574

١٣٩٠تالیف فرزین حاجیجمشیدیریاضیات مھندسی
LB٢٣۵٣ 

٩ر١۶١٧۴ح/
۴ ١٣٩٠

978-964-184-298-
9

١٣٩٢سیدمحمد حسینیآسیبشناسی ورزشی
LB٢٣۵٣ 

 ٢ب۵۴۶۵ح/
١٣٩٢

9786006904733

رائیکا خورشیدیان، لیال انسانیت، محسن رسولی؛ طراحی صنعتی: تئوری و عملی
١٣٩٣ویراستار علمی علی موالئی.

 LB٢٣۵٣
/خ٨٨٧٢۴٣ط

۴ ١٣٩٣
9786006564050

١٣٩۴مولفان نادر فنائی، محسن حیدریسازهھای فوالدی
LB٢٣۵٣ 
 ٢س٨۴ف/

١٣٩۴
9786007503416

سازهھای انتقال آب (بانضمام آزمونھای 
١٣٨٩مولفین حسن قویسی، رسول عظیمی، امیرسھیل معیرکارشناسی ارشد)

 LB٢٣۵٣
/ق٩۴٣س٢ 

١٣٨٩
978-964-7619-61-

5

١٣٩٣ولیالھ کاشانی، علی پشابادی، منصوره مکبریانرشد و تکامل حرکتی: کتاب سبز
LB٢٣۵٣ 
 ۵ر١٧۵ک/

١٣٩٣
9786003550261

١٣٨٩مولف مھدی محمدحسینیحسابداری دولتی
LB٢٣۵٣ 

 ۴۶ح٢٨۴۴م/
١٣٨٩

978-964-184-157-
9

 ١٣٩١LB٢٣۵٣رضا کھنتجزیھ و تحلیل سیستم ھا
۴٩٧٨٩۶۴٨٢٩٠۶٧٧م۶۴ن/

کتاب آبی : مجموعھ آزمونھای طبقھ بندی شده و 
سواالت کنکور کارشناسی ارشد و دکتری بھ 

ھمراه نکات و پاسخھای کامال تشریحی مدیریت 
ورزشی

١٣٩٣رسول نوروزی سیدحسینی، علی نوریزاده، بھزاد ایزدی
LB٢٣۵٣ 
 ۴م٨۴٨۴ن/

١٣٩٣
9786003550308

فن رسالھنویسی: چگونھ پایاننامھ کارشناسی 
ارشد، رسالھ دکتری یا...

میشل بو، با ھمکاری ماگالی گراویھ آلن دوتولدو؛ 
 ١٣٩۵LB٢٣۶٩ترجمھ اسماعیل درگاھیمللو ؛ ویراستار نسرین اسدی.

١٣٩۵9789643793616 ٩ه٩ب/

١٣٩۴تالیف سعید شیری، عباس خلیلیشیوه ارایھ مطالب علمی و فنی
LB٢٣۶٩ 
 ٩ش٩ش/

١٣٩۴
9789644634352
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 ١٣٩۵LB٢٣۶٩مھدی مخبری، مجید عقلمندروش تحقیق کاربردی در مھندسی و علوم
١٣٩۵9786005631982 ٩ر٣م/

١٣٩٣تالیف میرکاظم حسینی، افضل خانمنصرتیمدیریت موسسات آموزشی
LB٢٨٠۶ 
 ۴م۵۶ح/
١٣٩٣

9786007004203

برنامھریزی درسی و طرح درس در آموزش 
 ١۵/١٣٨٠LB٢٨٠۶علی میرزابیگیرسمی و تربیت نیروی انسانی

١٣٨٠9789649221991 ۴ب٩م/

١٣٩۵اسماعیل زارعیزوارکی ، حمیدرضا مقامیارزشیابی نظامھای کوچک آموزشی
LB٢٨٢٢/٧۵ 

 ۴الف ٢ز/
١٣٩۵

9786000203979

مدیریت منابع انسانی در آموزش : زمینھھا ، 
موضوعات و تاثیرات

جاستین مرکر، برنارد بارکر، ریچارد برد ؛ مترجمان 
 ۵/١٣٩۴LB٢٨٣١حسن قالوندی، محمدرضا فرید

١٣٩۴ ۴م۴م/
978-600-6648-79-

8

١٣٩۶غالمرضا شمسمبانی و اصول مدیریت آموزشی
LB٣٠١١ 
 ٢م٨ش/
١٣٩۶

9786000204662

آشنایی با مدارس استعدادھای درخشان و 
١٣٩۴تالیف شورای انتخاب و تلخیص مقاالت و نوشتھھاآزمونھای ورودی آن...

LB٣٠١٢ /۴ 
 ۵آ ٩الف/

١٣٩۴
9786006594583

برنامھریزی درسی متوسطھ یاددھی و یادگیری در 
برنامھھای درسی میانرشتھای مدارس متوسطھ

تالیف جاناتان ساویج؛ ترجمھ محمد جوادیپور ، محمد 
١٣٩۵بازدارقمچیقیھ .

LC١٠٩٩ 
 ۴ب٩س/
١٣٩۵

9789649705842

مولف[ویراستار] جک دمین؛ مترجمین ادیبھ برشان، جامعھشناسی آموزش و پرورش معاصر
 ١٣٩۶LC١٩١/٢رضا صابری، امیرسلطانینژاد.

١٣٩۶9786005546491 ٢ج/

تالیف سامویل کرک، جیمز گاالگر، ماری روث کولمن؛ روانشناسی کودکان استثنایی
 ١٣٩۶LC٣٩٨١ترجمھ رقیھ اسدیگندومانی، عباس نساییان.

١٣٩۶9786002501707 ٨آ۴ک/

 ) :5 - MSD اختالالت عصبی رشدی بر اساس
راھنمای جامع برای اساتید، دانشجویان و 

مربیان)
نویسنده فرانکای. وارگو؛ مترجمان احمد عابدی، ناھید 

١٣٩۵وکیلیزاد، علیرضا محسنیاژیھ.
LC۴۶٠١ 
 ٣الف ٢و/

١٣٩۵
9786003181052

 ١٣٩۶LC۴٧٠۴الدن نیکسیمایی، سوسن اژدریمقدمھای بر نظریھھا و اختالالت یادگیری
١٣٩۶9786007004661 ٧م٩ن/

[ویراستار] جورج ولتسیانوس ؛ مترجم نگین فناوریھای نوپدید در آموزش از راه دور
 ١٣٩۵LC۵٨٠٠براتدستجردی.

١٣٩۵9786001101175 ٩ف/
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ھنرھای زیبا ١٣۴٨- ١٣١٩: گزیده آثار 
دانشجویان معماری دانشکده ھنرھای زیبا در سھ 

دھھی آغازین...
١٣٩۴حمیدرضا انصاری

LGR۴٧٠ 
 ٨الف ٩٠۴ه/

١٣٩۴
9786007048856

 ٢ط/ ١٣٩۶N۶٢۶٠تالیف علیرضا طاھری؛ ویراستار اکرم عارفی.اژدھا در نقاشی اروپا: نبرد سن ژرژ و اژدھا
١٣٩۵9786001064937 ۴الف

آشنایی با زیبایی شناسی ھمراه با خالصھای بر 
 ۵آی٢/ ١٣٩٢N۶٧حسین یاوریزیبایی شناسی در فرش ایران

١٣٩٢9786006862026

 ٢ف/ ۶/ ١٣٩۴N۶٩تالیف جمال انصاری؛ ویراستار حسامالدین انصاری.زیبائي شناسی، ھنر و معماری جھان
١٣٩۴9786005210941 ٨الف

ھنر و معماری ایران در آیینھ گردشگری: دوران 
 ١٣٩٠N٧٢٨٣شادی فروغی، محمد زاھدیپیش از اسالم

١٣٩٠ ٩ه۴ف/
978-964-7282-78-

9

بستر سازی فضاھای شھری و مسکونی برای 
١٣٩۵NA9789649462493محمود رضا غالمی گوھرهمعلولین

١٣٩٧NA9786005874310رندوایی؛محمد جواد محسنی کاظم کمالی....بیان معماری

١٣٩٣NAاکبر حاجی ابراھیم زرگردرآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران

-١٣٩۴NA978-600-5881-53محمد رضا موسویانرسم فنی و پرسپکتیو درطراحی معماری
0

١٣٩۴NA٩٧٨٩۶۴۶١٣٠٣٨٨لزلی رز،علی عسگری سالمھ پروینھنر و معماری در ادیان جھان

٢٧۶٠9786006985107 ١٣٩۴NAسیاوش تیموریتناسبات در معماری

سبک شناسی معماری داخلی (١) ژاپن، یونان و 
 ٢٨۵٠ ١٣٩۶NAتالیف محمد گالبچی، آیدا زینالی فریدھند

٢٩٧٨۶٠٠٩۶٩٨٩٧۴س٨گ/

NA ۴٨٠٠ ١٣٨٨تالیف محمدرضا پورجعفر، محمدشریف شھیدیمعماری کلیسا
/پ٩م١٣٨٨ ۶

978-600-120-013-
7
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رامین صفری راد ، ارمغان زندیھ شیرازی ، محمد باقر سیر نوین معماری ایران
 /ص ١٣٩۴NAمحمودزاده

٧0978600534479س١۴٠٨٩

تالیف آیلین اورباشلی؛ برگردان محمدصادق فالحت ؛ حفاظت معماری
١٣٩۵محمد زارع.

NA١٠۵ 
 ٧ح٨الف/

١٣٩۵
978-964-8885-72-

9

رم کولھاس: پارادوکس توسعھ و تخریب
ایمان رئیسی؛ با ھمکاری رم کولھاس، کاری یورماکا، 
آنتونیو نگری، شھاب کاتوزیان آرش نصیری، آرش 

بصیرت، امیرمھدی خادمی، مازیار قاسمینیا، ندا 
علیخانی.

١٣٩۵NA١١۴٨ 
١٣٩۵ ٨ر٩ر/

978-600-6509-54-
9

[Book]١٩٢۶-١٨۵[ماریاآنتونیتا کریپا]؛ مترجمین کوروش آنتونی گائودی ٢
١٣٨۵محمودیدهدهبیگلو، رضا بصیریمژدھی.

 NA١٣١٣
/گ٢ ک۴ 

١٣٨۵
9789642620135

١٣٩۵ھانس اولریش؛ ترجمھ پیمان اسماعیلپور.معماری و دیالوگ؛ زاھا حدید
NA١۴۶٩ 
 ٨الف ۴ح/

١٣٩۵
9786006509600

١٣٩١عیسی حجتسنت و بدعت در آموزش معماری
 NA١۴٨٠
/ح٣س٩ 
١٣٩١

978-964-03-6277-
8

١٣٩۵حسین سلطانزاده؛ ویراستاری پروین حیدری.خانھ در فرھنگ ایرانی (یک پژوھش مقدماتی)
NA١۴٨٠ 
 ٢خ٨س/
١٣٩۵

9789643793920

جلوهھایی از ھنر معماری ایران زمین: 
جستارھایی درباره بسیاری از سازه ھا و 

اصطالحھا و ساختمانھای(مصالح) ساختمانی و 
صنعتی...

١٣٨٩صادق شمس
NA١۴٨٠ 
 ٨ج٨ش/
١٣٨٩

9789642823611

١٣٩۶تألیف اسماعیل ضرغامی؛ سیدهاشرف سادات.تکنولوژی و معماری بومی
NA١۴٨٠ 
 ٨ت۴ض/

١٣٩۶
978-600-6594-94-

1

شاخصھھای معماری ایرانی- اسالمی در 
١٣٩۵تالیف و تدوین اسماعیل ضرغامی، سیدهاشرف ساداتمجموعھھای مسکونی

NA١۴٨٠ 
 ٢ش۴ض/

١٣٩۵
9786006594736

١٣٩۶محمدرضا قدوسی، یگانھ قزللوفرش فیلم
NA١۴٨٠ 
 ۴ف۴ق/
١٣٩۶

978-600-6509-72-
3

مسابقات معماری: " تحلیل و نقد مسابقات 
 ١٣٩۵NA١۴٨٠تالیف محمود گالبچی، نجمھ ماستریفراھانیمعماری ایران و جھان "

١٣٩۵ ۵م٨گ/
978-600-96500-1-

9

تالیف علی مختاریان؛ زیرنظر شورای علمی و داوری زیبایی شناسی بناھای تاریخی
NA١۴٨۵/۶ ١٣٩۶مرکز تحقیقات زمینشناسی و محیطزیست زمینکاو.

/م٣ز١٣٩۶ ٩
978-600-7078-43-

3
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اصول معماری و شھرسازی اسالمی ایرانی با 
تاکید بر مکتب اصفھان

گردآوری و تالیف حمیدرضا صارمی، طاھر پریزانی 
١٣٩٧[صحیح: طاھر پریزادی]، مھدی خداشناس

NA١۴٨٧ 
 ١۶ص ۶الف/

١٣٩٧
978-600-7363-82-

9

احیای طھران تاملی در ارتقای کیفی بافتھای 
١٣٩۶سیدمحمد بھشتیتاریخی

NA١۴٨٧ 
 ٩ب ٩ت/
١٣٩۶

9789643794248

 ١٣٩۶NA١٩٩۶نویسنده جاناتان ھیل؛ مترجم مھشید معتمد.رخدادھای معماری: معماران و مخاطبان خالق
١٣٩۶9786006509730 ٣ر٩ه/

١٣٩۶سیدعلی نوری، سحر خدابخشیسیری در مفاھیم معماری غرب
NA٢٠٠ 
 ٩س٩٣ن/

١٣٩۶
9786007363560

١٣٨۶لیندا گروت، دیوید وانگ؛ ترجمھ علیرضا عینیفر.روشھای تحقیق در معماری
 NA٢٠٠٠

/گ۴ر٩ 
١٣٨۶

964-03-5212-8
978-964-03-5212-

0

NA٢٠٠٠ ١٣٩۶تالیف رای لوکاس؛ ترجمھ رضا سامھ.روشھای پژوھش معماری
9786007581384/ل٩ر١٣٩۶ ٩

روش تحقیق در معماری: فرآیند تدوین پروپوزال 
١٣٩۶تالیف محمدرضا مفیدی- پایاننامھ - مقالھ

NA٢٠٠٠ 
 ٩ر۶۶م/
١٣٩۶

978-600-120-337-
4

بھ سوی معماری موفق: ١٧ گام برای دانشجویان 
معماری

تالیف و ترجمھ جمالالدین مھدینژاد، علی 
١٣٩۴صادقیحبیبآباد

NA٢٠٠٠ 
 ٩ب٩١۶م/

١٣٩۵
978-600-6594-59-

0

 ١٣٩۵NA٢۵٠٠پیتر آیزنمن؛ ترجمھی مسعود حبیبی، علی کاکاوند.بنیان فرمیک معماری مدرن
١٣٩۵9786006509464 ٩ب٩آ/

کوستاس تریزیدیس؛ ترجمھ کاوه بذرافکن ... فرم بیانگر
١٣٩٣[ودیگران] ؛ ویراستھی کاوه بذرافکن.

NA٢۵٠٠ 
 ۴ف۴ت/
١٣٩٣

9786006509280

١٣٩١تالیف و تدوین فریبا سپھریمبانی معماری: اصول پایھ در طراحی معماری
 NA٢۵٠٠
/س٢م٢ 
١١٣٩

9789649973777

١٣٩۴عبدالحمید نقرهکاربرداشتی از حکمت اسالمی در ھنر و معماری
NA٢۵٠٠ 

 ۴ب٧ن/
١٣٩۴

978-600-6985-06-
0

١٣٩۴محمدصادق فالحتنگرشی مفھومی بھ انسان- طبیعت و معماری
NA٢۵۴١ 
 ٨ن٨ف/
١٣٩۴

978-964-8885-71-
2
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١٠١ قانون بنیادی برای معماری با مصرف 
١٣٩۶ھیو ھیوود ؛ ترجمھ آزاده پایندهرخشانی.انرژی کم

 NA٢۵۴٢/٣
/ه٩ص۴ 
١٣٩۶

9786006509679

انسان، طبیعت، معماری با نگاھی بھ مالحظات 
١٣٩۵فاطمھ روستاییاکولوژیکی و طراحی طبیعی

NA٢۵۴٢/٣
 ٨الف ٩ر/ ۵

١٣٩۵
978-600-8190-40-

0

١٣٩٣تالیف نازنین گلپرورفردانسان طبیعت معماری
NA٢۵۴٢/٣
 ٨الف ٨گ/ ۵

١٣٩٣
978-964-2932-18-

4

١٣٨٩مولف برین ادوارد؛ ترجمھ ایرج شھروزتھرانی.رھنمونھایی بھ سوی پایداری
NA٢۵۴٢/٣
 ٩ر۴ب/ ۶

١٣٨٩
9786005507065

١٠١ قانون بنیادی برای شھرھا و ساختمانھای 
١٣٩۶ھیو ھیوود ؛ ترجمھ ایران بھلولی.پایدار

NA٢۵۴٢/٣
۶ /ه٩ص۴ 

١٣٩۶
9786006509686

١٣٩۵محمدرضا بمانیان، معصومھ امینیمعماری اجتماعی خانھ ایرانی
NA٢۵۴٣ 
 ٨۴ب ٢ج/

١٣٩۵
978-600-7363-45-

4

١٣٩١تالیف مریم آزمودهمعماری و طراحی برای کودکان
 NA٢۵۴٣
/ک٩ آ۴ 
١٣٩١

9786006310282

[اشلی پارسونز]؛ ترجمھ و اضافات سمیھ ابراھیمی، چگونھ فضایی کودکانھ طراحی کنیم؟
١٣٩۵نسترن رضوی.

NA٢۵۴٣ 
 ٢پ ٩ک/

١٣٩۵
978-600-96500-8-

8

[ویراستار گونتر بلتسیگ]؛ ترجمھی صدیقھ بصیریان، معماری مھد کودک
١٣٨۶محمودرضا ثقفی.

NA٢۵۴٣ 
 ۶م ٩ک/
١٣٨۶

978-964-2648-02-
3

اصول طراحی مجموعھ اقامتی برای کودکان بی 
١٣٩۵تالیف سارا یوسفیسرپرست با رویکرد اجتماعی

 NA٢۵۴٣
/ک٩ ی٩ 

١٣٩۵
9786007581421

اصول طراحی مسکن سالمندی با بررسی 
نمونھھای مشابھ در ایران و جھان

مولفین امیر مسعود دباغ ، میالد الفت ، ھادی 
١٣٩۵محمودینژاد

 NA٢۵۴۵
/س٢ د٢ 
١٣٩۵

9786007581438

معیارھای نوین برنامھریزی و طراحی سکونتگاه 
سالمندان (با رویکرد افزایش امید بھ زندگی در 

ساکنین)
١٣٩۵تالیف اسماعیل ضرغامی، میالد الفت

NA٢۵۴۵ 
 ۴ض ٢س/

١٣٩۵
978-600-6594-54-

5

١٣٩۶مھدی غیایی، فرزانھ میریاصول طراحی معماری خانھ سالمندان
NA٢۵۴۵ 
 ٩غ ٢س/

١٣٩۶
9786007363737
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١٣٩۵مولفین سعیده گالبی، سمیھ سلیمانی، میالد الفتاصول طراحی اسکان معلولین ایران-جھان
 NA٢۵۴۵
/م۶ گ٨ 
١٣٩۵

9786007581452

١٣٨٨مولف وین اتو؛ مترجم امینھ انجمشعاع.معماری و اندیشھ نقادانھ
 NA٢۵٩٩/۵

/الف٢م۶ 
١٣٨٨

9789648802160

روزگار برزخی معماری ما (مجموعھ مقاالت و 
١٣٩۵علی اعطانوشتھھا)

NA٢۵٩٩/۵ 
 ٩ر۶الف/
١٣٩۵

978-600-6509-59-
4

کندرا شنک اسمیت؛ ترجمھ مریم طالیی، ھادی متولی تئوری اسکیس گفتمان در طراحی معماری
١٣٩۵حقیقی.

NA٢٧٠٠ 
 ٩ ۵ت۵الف/

١٣٩۵
978-600-6509-56-

3

١٣٩۵تالیف و ترجمھ سیامک ابراھیمزادهجزییات اجرایی ساختمان ( معماری - سازه)
NA٢٧٠٨ 
 ۴ج٢الف/

١٣٩۵
978-600-120-196-

7

 ١٣٨٩NA٢٧٠٨کاوه بذرافکنمقدماتی بر روشھای طراحی
١٣٨٩9646493645 ٧م۴ب/

[پل الزیو]؛ مترجمین کورش محمودیدهدهبیگلو، مھدی اسکیس با دست آزاد
١٣٩۵پورباقی، سارا طورانیان.

NA٢٧٠٨ 
 ۵الف ٢ل/

١٣٩۵
978-964-314-295-

7

١٣٩۵زوبین خبازینھشت دیجیتال مواد: ساخت دیجیتال در معماری
NA٢٧٢٨ 

 ٩ب٢خ/
١٣٩۵

978-600-6509-58-
7

مرجع آموزشی yar - V 3 بھ ھمراه تمرینھای 
١٣٩۵مولفان نبیل عابدی، یونس بناکاربردی

 NA٢٧٢٨
/ع١۶م۴ 
١٣٩۵

9786003071322

١٣٩۵نویسنده جیمز الکر؛ مترجمان علی شرقی، علی یاسر.زبان فضا و فرم: واژگان کاربردی در معماری
NA٢٧۵٠ 
 ٢ز۶۶الف/

١٣٩۵
9786006594781

برنامھدھی معماری: مدیریت اطالعات برای 
NA٢٧۵٠ ١٣٨٩داناپی. دورک؛ ترجمھی امیرسعید محمودی.طراحی

/د٩ب١٣٨٩ ۴
978-964-03-6133-

7

تالیف راجراچ. کالرک، میکایل پاوز؛ ترجمھ سامان تجزیھ و تحلیل آثار معماران مشھور جھان
١٣٨٩ھزارخانی ؛ ویرایش علمی مھران منصوری.

 NA٢٧۵٠
/ک٨ت٣ 
١٣٨٩

978-964-5893-81-
9

نوشتھ راجر اچ کالرک، مایکل پاوز؛ ترجمھی محمد ماھیت معماری
NA٢٧۵٠ ١٣٨۵احمدینژاد.

9789645583079/ک٨م١٣٨۵ ٢
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١٣٩۵نویسندگان مرتضی گواھی،پژمان محمدیضوابط آزمون طراحی معماری نظام مھندسی
NA٢٧۵٠ 
 ٩ض٩گ/

١٣٩۵
9786004380294

نویسنده برایان الوسون؛ مترجمین مجتبی دولتخواه، طراحان چگونھ میاندیشند
 ١٣٨٩NA٢٧۵٠حوریھ پیری.

١٣٨٩9786009159314 ۴ط٢ل/

فرانسوا بلنسیک؛ برگردان پویان روحی، شانای بدون سایت: ١٠٠١ فرم ساختمانی
١٣٩۴ظھرابی.

 NA٢٧۶٠
/ب٨ب۴ 
١٣٩۴

9786006509471

NA٢٧۶٠ ١٣٩۵تالیف ماریا حسینپورنادرآسایش محیط: ویژه دانشجویان معماری و مرمت
9786007581315/ح۵آ١٣٩۵ ۵

تحلیل و طراحی فضای شھری (مبانی، تعاریف، 
١٣٨٩محمد نقیزادهمعیارھا و شیوهھا)

 NA٢٧۶۵
/ن٧ت٣ 
١٣٨٩

9786001021404

ھرو دسکاتیز، بھ ھمراه سیسیلیا راموس؛ مترجمین نورپردازی معماری: طراحی با نور و فضا
 ١٣٩۶NA٢٧٩۴شھال شیرازینیا، نازنین میرزایی.

١٣٩۶ ٩ن٨د/
978-600-7363-64-

5

١٣٩۵تالیف سیدعیسی فاضلیماسولھ، سیمین قوامیماسولھطراحی و انتخاب نمای ساختمان
NA٢٩۴١ 
 ۴ط٢ف/
١٣٩۵

9786007581322

نما در سیمای شھر: با رویکردی بر مبانی و 
ضوابط

نوشتھ اکبر مختارپور، سیمین باباحیدریان، فاطمھ 
 ١٣٩۵NA٢٩۴١مصلحآبادی؛ مقدمھ پژمان پشمچیزاده.

١٣٩۵9786007048863 ٨ن٣م/

طراحی فضاھای حمل و نقل(ترابری): فرودگاه 
سازی، ایستگاھھای قطار ...

/ مترجم کورش محمودیدهدهبیگلو ؛ با ھمکاری فرزانھ 
NA۶٢٩٠ ١٣٨٩عابدینینظری.

/ط١٣٨٩ ۴
978 -964-205-

043-7

١٣٩۶نویسنده یورگن تیتس؛ ترجمھ محمدرضا شبابی.تاریخ مدرنیسم در معماری معاصر
 NA۶۴٢
/ت٩ت٢ 
١٣٩۶

9786007581513

 ٩ت/ ١٣٩۵NA۶٨٠بھ کوشش پویان روحی ... [و دیگران]تئوری معماری معاصر
١٣٩۵9786006509556

١٣٩١سیدموسی دیباجماھیت معماری (مجموعھ مقاالت)
NA۶٨٠ 
 ٢م٩٣د/
١٣٩١

9789643792602

پرسشھای ادراک، پدیدارشناسی معماری: 
پدیدارشناسی معماری و سھ مقالھ دیگر از 

نویسندگان
استیون ھال، یوھانی پاالسما، آلبرتو پرز-گومز؛ تدوین 

 ١٣٩۴NA۶٨٠و ترجمھ علی اکبری، محمدامین شریفیان.
١٣٩۴ ۴پ٩ه/

978-600-6126-48-
7
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نقد و معرفی معماری دیکانستراکشن: با مروری 
١٣٩١تالیف کتایون تقیزادهبر آثار زاھا حدید، پیتر آیزنمن و فرانک گری

 NA۶٨٢
/ش٢ ت٧ 

١٣٩١
978-964-03-6336-

2

لبیوس وودز؛ یک الگو: نمایشگاه آثار لبیوس 
١٣٩۶برگردان پویان روحیوودز در موسسھ معماری کالیفرنیای جنوبی

NA٧٣٧ 
 ٩ل ٨٧و/

١٣٩۶
978-600-6509-71-

6

مجوعھ آثار (٢٠٠٣-٢٠١۶) تامپ ویسکامب: بھ 
 ٩و/ ١٣٩۵NA٧٣٧ترجمھ و تالیف پویان روحی، شانای ظھرابیسوی یک ھستیشناسی افقی معماری

١٣٩۵9786006509440 ٩ر

مولفین سیداحسان بالدی، علی غیاثوند، مھری بررسی مرمت در معماری
١٣٩۶احمدیگرکانی

NA٧۴٢١ 
 ۴ب٨ب/
١٣٩۶

9786006273037

تئوری و عمل در بناھای تاریخی ( آسیبشناسی و 
NA٧۴٢١ ١٣٩٢محمد رجبی، اکرم مظفریفنشناسی)

9789646884878/ر٣ت١٣٩٢ ٩

نکات طراحی ھتل: آنچھ دانشجویان و طراحان 
١٣٩۶الھام امامی، آزاده ابراھیمیباید بدانند

NA٧٨٠٠ 
 ٨ن٨الف/

١٣٩۶
9786006509648

برنامھریزی شھری و منطقھای فرآیندی و 
١٣٩١تالیف فرانک سیفالدینیموضوعی تئوریھای کالسیک

 NA٩٠٣١
/س٩ب۴ 
١٣٩١

978-964-970-339-
8

مولف ج.ک.ھیراسکار؛ مترجمان غالمرضا لطیفی، مبانی برنامھریزی شھری
NA٩٠٣١ ١٣٩٢سروناز حسینرضوی.

/ه٩م١٣٩٢ ٢
978-964-224-529-

1

١٣٩٠نویسنده علیرضا بندرآبادشھر زیستپذیر: از مبانی تا معانی
 NA٩٠۵٠
/ب٨۶ش٩ 

١٣٩٠
978-600-5881-38-

7

شھر زیبا (مبانی، عوامل و معیارھا)
محمد نقیزاده؛ ھماھنگی و اجرا معاونت برنامھریزی، 
پژوھش و فناوری اطالعات شھرداری اصفھان ؛ [با 
حمایت مالی] نھاد پایش و راھبردھای شھرسازی 
معاونت شھرسازی و معماری شھرداری اصفھان.

١٣٩٣
 NA٩٠۵٢
/ن٧ش٩ 
١٣٩٣

978-600-132-167-
2

١٣٩۵نگارنده کلیف موتین؛ مترجم حسنعلی پورمند.طراحی شھری خیابان و میدان
NA٩٠۵٣ 

 ٢م ٩خ/
١٣٩۵

9786007589311

طراحی شھری و سرمایھ اجتماعی در فضاھای 
١٣٨٨محمدرضا پورجعفر، ھادی محمودینژادشھری

 NA٩٠۵٣
/ف۶۴ پ٩ 

١٣٨٨
978-964-2932-00-

9

١٣٩۵نگارش و گردآوری رضا کشاورزنوروزپورسیاست، اقتصاد، معماری و شھر
NA٩٠۵٣ 
 ۵ک ۶۴ف/

١٣٩۵
9786001202797
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استیون تیزدل، تنر اک و تیم ھیث؛ ترجمھ سمانھ احیای محلھھای تاریخی شھرھا
١٣٨٨ساریخانی.

 NA٩٠۵٣
/ن٨ ت٢ 
١٣٨٨

978-964-358-829-
8

مرمت و احیای بناھا و بافتھای تاریخی
مولفین حسین عالی، شھرام تاجیک؛ [برای] وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، موسسھ آموزش عالی 

ایوانکی.
١٣٨٧

 NA٩٠۵٣
/ن٨ ع٢ 
١٣٨٧

9789648625929

 ١٣٩۶NB١٢٨٠سیدرسول موسویحاجی،علی اکبر سرفرازنقشبرجستھھای ساسانی
١٣٩۶9786000204037 ٧ن٩م/

١٣٩۶مترجم ساالر سیفیزاده ؛ ویراستار آتلیھ طراحی رسمھ.من، طراح خودرو
NC٨٢۵ 
 ٨م ٢الف/

١٣٩۶
978-600-665-437-

9

تالیف محمود گالبچی، کتایون تقیزاده، محمدرضا سیستمھای ساختمانی
١٣٩٣گالبچی

 NC٨٢۵
/س٢ گ٨ 

١٣٩٣
9786009482511

اثرجودیت ویلد ، ریچارد ویلد؛ مترجم نازمریم شیخھا ؛ سواد بصری
١٣٨٨مصحح فریبرز فریدافشین.

 NC٨۴۵
/و٢۴س٩ 

١٣٨٨
978-964-8913-61-

3

روانشناسی کاربردی رنگھا (پنتون) بھ انضمام 
بررسی ۶۴٨ گروه ھمنشینی در رنگھا

نویسنده لئاتریس آیزمن؛ مترجم روحهللا زمزمھ ؛ با 
NC٩٩٧ ١٣٩۵مقدمھ قباد شیوا.

/آ٩ر١٣٩۵ ٩
978-600-5041-19-

4

١٣٩۵مریم فروزمندنقاشی دیواری
 ND٢۵۵٠
/ف۴ن٧ 
١٣٩۵

978-600-8190-28-
8

١٣٩۶مریم کشمیریتذھیب در ایران( تاریخچھ، نقوش و اصطالحات)
ND٣٢۴١ 
 ۴ت۵ک/
١٣٩۶

9786000204235

نگاھی تازه بھ استاد استادان نقاشی نوین ایران 
محمد غفاری (کمالالملک) ھمراه با تحلیل آثار او 

و شرح احوال و آثار شاگردانش
 ٨ک/ ١٣٩٢ND٩٨٩حسین یاوری، فاطمھ رازیپور

9786006862002ی٢ ١٣٩٢

١٣٩۶تالیف رضا فتوحنژادقلمزنی و شناخت ابزار
NE٢٧٠٠ 
 ٨ق٢ف/
١٣٩۶

978-964-462-47-
80

لیندا ھولسشو؛ ترجمھ مانلی رسولی ؛ ویراستار علمی مبانی کامل شناخت رنگ برای طراحان
 ١٣٩۵NK١۵۴٨کتایون یوسفی.

١٣٩۵9786006509518 ۴د٢ه/

١٣٩۴اثری جاویدان از میچل بیزلی؛ مترجم کورش محمدی.ھمنشینی رنگھا برای معماران و طراحان
 NK٢١١۵ /۵

/ر٩ ب٩ 
١٣٩۴

978-964-205-044-
4
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NK٢١١۵ /۵ ١٣٩۵نویسنده کوین مکلود؛ مترجم ساغر صادقی.رنگ در دکوراسیون
/ر٩ م١٣٩۵ ٧

978-600-7363-42-
3

ھمنشینی رنگھا درخانھ: ١٠٠٠ ترکیب حرفھای 
برای فضاھای داخلی یک خانھ

دیوید ویلیز ؛ مترجمین کوروش محمودیدهدهبیگلو، 
١٣٩۴سھیال غفور ؛ اجرا امیر حیدری، گروه رایاھنر.

 NK٢١١۵ /۵
/ر٩ و٩ 
١٣٩۴

978-600-5041-56-
9

١٣٩١سالی استوری؛ ترجمھ اشکان جیھوری .نورپردازی بینقص در طراحی فضاھای مسکونی
NK٢١١۵/۵ 

 ٩ن۵الف/
١٣٩١

978-600-5172-31-
7

تأملی در ماھیت ھنر تزیینات معماری مجموعھ 
 ١آ/ ١٣٩۶NK٧١٧۴تألیف ماندانا رأفتیکاخ گلستان در آیینھ زمان

١٣٩۶ ٢ر
978-600-6126-66-

1

تندآموز تصویری طراحی طال و جواھر در نرم 
onihR ١٣٩١سعید احمدیانمقدمافزار

 NK٧٣٠۵
/الف٣ت٩ 

١٣٩١
9786006450261

 ١٣٩۵P١١٩/٣تالیف جان ژوزف؛ ترجمھ مصطفی شھیدیتبار.زبان و سیاست
١٣٩۵9786002145185 ٢ز٩ج/

١٣٩۶تالیف پرویز البرزیزبانشناسی جملھ: نگاھی جامع بھ مسایل زبان
P١٢١ 

 ٢ز٧الف/
١٣٩۶

9789640370186

 ١٣٩۴P٢١١تالیف سیدابوالقاسم سیدصدردایرهالمعارف خط و ھنرھای مربوطھ
٣٩۴ ٢د٩س/

978-600-120-245-
2

نوشتھ کیث جانسون؛ ترجمھ زھرا محمودزاده، رحیمھ آواشناسی آکوستیک و شنیداری
 ۵/١٣٩۴P٢٢١روحپرور ؛ ویراستار حسین مختاریمعمار.

١٣٩۴9789647519939 ٨آ٢ج/

١٣٩۶علی کریمیفیروزجائیگفتمانشناسی انتقادی
P٣٠٢ 
 ٧گ۴ک/
١٣٩۶

9786002234452

 ٨م٣م/ ١٣٩۶P٣٠٢عادل محمدیمنظورشناسی زبان و تحلیل گفتمان
١٣٩۶9786009728435

پژواک اندیشھھای بشری رویکرد نوین بھ 
١٣٩۵تالیف کلثوم صدیقیواژهشناسی و برابریابی

P٣٢۶ 
 ۴پ۴ص/

١٣٩۵
9789643863333

 ۵ر٧آ/ ١٣٩۵P٩٠زھرا آقاجانی،سولماز حشمتیرسانھشناسی
١٣٩۵

978-600-8190-53-
0
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 ۵ر٢ح/ ١٣٩٣P٩٠اصحاب حبیبزادهرسانھشناسی
١٣٩٣9786002232540

 ٩ر٣ق/ ١٣٩۶P٩١مولفین حسینعلی قجری، امید بابائیروش سنجش اثر رسانھھا
١٣٩۶9786005999044

پرسیکا: داستانھای مشرق زمین تاریخ 
شاھنشاھی پارس بھ روایت کتزیاس

لوید لونین ، جونز و جیمز راببسون؛ ترجمھ فریدون 
١٣٨٩مجلسی.

PA٣٩۴٨ 
 ۴پ ٩ک/

١٣٨٩
9789642911479

م= ٢٠١٧ yugiebmarhaB irheMدستور زبان فرانسھ: اسم و صفت
١٣٩۶

PC٢١١٢ 
 ۴گ٩ب/
١٣٩۶

9786000204754

 ١١٢٧ ١٣٩۵PEتالیف: بھنود برمایھ ور، زھره شریف شاذیلھزبان تخصصی مھندسی عمران
٢9786005478716ز۴ب/

متون انگلیسی برای دانشجویان و محققین رشتھ 
ھای محیط زیست جغرافیایی و بوم شناختی 

انسانی
 ١١٢٧ ١٣٩۵PEتالیف: گلرخ عبادی فردآذر

٢9786001692086م٢ع/

انگلیسی برای دانشجویان رشتھ ھای علوم 
 ١١٢٧ ١٣٩۶PEفرھاد فرجامیانسانی ( ادبیات و زبان ھا، ھنر، معماری)

۴9786000204822ف٨ع/

متون تخصصی کاربردی تربیتبدنی و علوم 
١٣٩٣[گردآورندگان] محمدرضا اسد، فرزاد سارابیگیورزشی

PE١١٢٧ 
 ۴۵الف ۴ت/

١٣٩٣
9786005751475

تالیف حمیدرضا تقییاری؛ ویراستار علمی و ادبی مھرک زبان تخصصی صنایع چوب
١٣٩۶رحیمی.

PE١١٢٧ 
 ٧ت ٩چ/
١٣٩۶

978-600-6594-91-
0

زبان تخصصی مھندسی عمران (مشتمل بر بیش 
١٣٩۵بھنود برمایھور، شھروز وکیلیاز ٢۵٠ جملھ تخصصی بھ ھمراه کلمات کلیدی)

PE١١٢٧ 
 ۴ب ٢ر/
١٣٩۵

9786005478716

Book]ecnedurpsiruJ dna waL rof 
PSE]

ainivalA zivraP ,ihelaS idheM deyyeS 
yb

م= ٢٠١۶ 
١٣٩۵

PE١١٢٧ 
 ٩الف ٢ص/

١٣٩۵
978-600-6648-81-

1

 Book]English for the students of
[energy engineeringikaziraK ruopdammahoM dihaV م= ٢٠١٧

١٣٩۶
PE٩م/ ١١٢٧ 

١٣٩۶9786000205058 ٣م

ریموند مورفی، ویلیامآر اسمالزر؛ ترجمھ حمیدرضا گرامر کامل زبان انگلیسی
PE١١٢٨ ١٣٩٧بلوچ.

/م٨گ١٣٩٧ ۴
978-600-97048-9-

7



84

م= ٢٠١۶ isieaR anaRدرآمدی بر ساخت واژه در زبان آلمانی
١٣٩۵

PF٣١٧۵ /٩ر 
١٣٩۵9786001101151 ٩الف

١٣٩۴سعید زھرهوندمقولھھای زبانی و دستور زبان
PIR٢۶٢۶ 

 ٧م٩۵ز/
١٣٩۴

9786006217277

 ١٣٧٩PIR٢۶٨٨مھدی مشکوهالدینیدستور زبان فارسی بر پایھ نظریھی گشتاری
١٣٧٩9789646335806 ۵د۵م/

تالیف علی رفیعی جیردھی، سیدمجتبی میرمیران، یاسر اشعار فولکلوریک تالشی جنوبی
١٣٩۵کرمزاده ھفتخوانی

PIR٣٢۴٢ 
 ٧ر ٧۴٣ت/

١٣٩۵
9786001531439

سیمای زن در رمان معاصر:C377 پژوھشی 
 ١٣٩۶PIR٣۵٣۴علی مھرابیپیرامون جایگاه زن در رمان پس از انقالب

١٣٩۶9786002234261 ٩م ٨ز/

بازتاب سھ آیین صعلوکی، عیاری و شوالیھگری 
١٣٩۵تالیف رضا افخمیعقدا، فاطمھ جمشیدی، صفورا آموزگاردر آینھ ی ادبیات

PIR۴٠٠٩ 
 ٧الف ٢ف/

١٣٩۵
9786008571155

معماری و شھرسازی ایران بھروایت شاھنامھ 
 ١٣٧٧PIR۴۴٩٧حسین سلطانزاده؛ ویراستاربابک مختارفردوسی

٨9789646269309س۶م/

 ١٣٧۶PIR۵٣٠۵نگارش عطاءالھ تدینموالنا : ارغنون شمس
١٣٧۶9789645609151 ٨م۴ت/

ای عشق توموزون تری(جستاری درباب زندگی 
١٣٩۶فاطمھ مدرسیواندیشھ شمس وموالنا)

PIR۵٣٠۵ 
 ٩الف ۴م/

١٣٩۶
9786008890003

 ١٣٩۴PIR۶٨۵٣بھ کوشش محمدحسین اسالمپناهبختیارنامھ منظوم ...
١٣٩۴9786002010445 ٣ب/

بمانعلی راجیکرمانی؛ تصحیح یحیی طالبیان، محمود حملھ حیدری
 ١٣٨٣PIR٧٠٢٩ -مدبری.

7-78-6336-١٣٨٣964 ٨ح/

نویسنده حمید عبداللھیان ؛ تصویرگر گروه آرتم ؛ بھ مشاھیر خندان ابوعلی سینا
١٣٩۵سرپرستی شھرام عظیمی.

PIR٨١۴٨ 
 ۴۴٨۴٧١٧ب/

١٣٩۵ ۵م
978-964-07-2488-

0

خیانت در جنایت: ماجرای واقعی زنی کھ قربانی 
١٣٨٠عبدهللا فکری ازگمیمحبت شد

PIR٨١۶٩ 
 ٩خ۴٣ک/

١٣٨٠
964-5720-75-3
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١٣٩۵تألیف فاطمھ بھاءمستوری و مستی
PIR٨٣٣۵ 
 ۵م ١١۶ه/

١٣٩۵
9786002005199

١٣٩۶سروده حمید بھرامی احمدیبود و گذشت
PIR٨٣٣۵ 

 ٩ب ۴٢٢١٧ه/
١٣٩۶

978-600-97462-4-
8

١٣٩۶علی طایفیدلنوشتھھای عاشقانھ: زمزمھھای درون
PIR٨٣۵٢ 
 ٨د ٩٨الف/

١٣٩۶
9786002234278

١٣٩۵سرودھی احمد مدرسزادهترنم دل
PIR٨٣۶١ 
 ۴ت ۴١٣د/

١٣٩۵
978-600-7204-83-

2

نویسنده محمدعلی معیرمحمدی؛ با مقدمھ محمدحسین ادبیات عرب بھ زبان ساده
 ٧م/ ١٣٩۶PJ۶١۴١بیاتی.

١٣٩۶9786003463509 ۴الف

المنتخب من نظمالعصرالعباسی و نثره (٢)(٣٣۴ ـ 
 ١٣٩۶PJA٢١٨٠مرضیھ آباد۶۵۶ ق.)

١٣٩۶9786000205119 ٨م٢آ/

مسایل و جلوهھای ھنری و معنایی شعر معاصر 
عربی

عزالدین اسماعیل؛ مترجمان اعظم شمسالدینی، طیبھ 
سیفی ؛ ویراستار علمی نرگس انصاری ؛ ویراستار فنی 

مریم جاللی.
١٣٩۶

PJA٢٢٨۵ 
٧٠۴ش۵الف/

١٣٩ ١۶
9786009746200

١٣٩۶مولف سلمیالخضرا الجیوسی؛ مترجم علیرضا شیخی.جریانشناسی تحلیلی شعر معاصر عربی
PJA٢٢٨۵ 

 ٩ج/
 ٢٠۴١الف

١٣٩۶

9786005024517

ادبیات داستانی قدیم عربی: (گونھشناسی و تحلیل 
١٣٩۵خلیل پروینی، ھومن ناظمیانعناصر داستانی)

PJA٢٣١٩ 
 ۴الف ۴پ/

١٣٩۵
9786000204044

١٣٩۵امیر مقدممتقیابوتمام در ایران از خراسان تا آذربایجان
PJA٣٣٧٨ 
 ٢الف ٧م/

١٣٩۵
9786009582563

١٣٩۵تالیف امیر مقدممتقیبررسی اشعار عربی سعدی بر مبنای نقد کاربردی
PJA۴٣٨٧ 

 ۶٠٣٣ق/
١٣٩۵

9786009680528

 ١٣٩٣PL٣١۴تصحیح روحانگیز کراچیدیوان حیران دنبلی
١٣٩٣9786002760609 ٩د٩ح/

١٣٩۵PN9789643343439علیرضا قاسم خانیانسان ،سینما ،شھر...
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١٣٨٠محمد تمامینژادسینمای ایران
PN١٩٩٣ /۵ 
 ٨٧ت ٩الف/

١٣٨٠
9789645799265

[ویراستاران] جین- ان ساترلند، کاترین فلتی؛ ترجمھ جامعھ شناسی سینمائی
١٣٩۶ح.ا. تنھایی، لیال شعبانی.

PN١٩٩۵ /٩ 
 ٢ج ٨٧۵ج/

١٣٩۶
9786009683727

جامعھشناسی روابط درونی خانواده در سینمای 
١٣٩۶مھوش خادمالفقراییایران

PN١٩٩۵ /٩ 
 ٢خ ٢خ/
١٣٩۶

9786002234186

سینما و روانپزشکی: بررسی اختالالت 
روانپزشکی در فیلمھای سینمایی یک قرن اخیر 

سینمای جھان
 ٩/ ١٣٩۵PN١٩٩۵تالیف ماھیار آذر

١٣٩۵9789644961724 ۴آ ٩ر/

١٣٩۶تالیف و ترجمھ مھدی ایراننژادپاریزیاصول مقالھنویسی تحقیقاتی
PN۴۵٠٠ 
 ۶الف ٩الف/

١٣٩۶
978-600-5899-07-

8

PN۶٧٢٧ /آ۴ ١٣٩۴نوشتھ اسکات آدامز؛ ترجمھی سھراب خلیلیشورینی.اقدامات تصادفی مدیریت
الف١٣٩۴ ٧

978-964-8250-69-
5

١٣٩۵عبدالنبی اصطیف؛ با ترجمھ و نظارت حجت رسولی.ادبیات تطبیقی در جھان عرب
PN٨٧٣ 

 ۴٠۴١ع۶الف/
١٣٩۵

9789644573446

 ١٣٩۵PQ٢۴۶۵اثر گیدو موپاسان؛ ترجمھ علی اصغر سعیدی.پنجره
١٣٩۵9789642911295 ٨۶پ/

میراث روم: تاریخ ادبیات ایتالیا از روم باستان تا 
عصر نوزایی

تالیف ایمان منسوببصیری؛ ویرایش ادبی مھدی 
 ١٣٩۶PQ۴٠۴١ییالقی.

١٣٩۶ ٩م٨م/
978-964-03-7064-

3

١٣٩۵بو لوزف ؛ ترجمھ ژینوس آرمان.از تبار سلوک و داستانھای دیگر
PS٣۵۶٨ 
 ۴الف ۴٣و/

١٣٩۵
9789642911202

 ٢۶۵١ ١٣٨٩PTاثر ھرمان ھسھ؛ ترجمھ محمد بقائی (ماکان).روزالده
١٣٨٩9789642911240 ٩ر/

 ٢۶۵١ ١٣٨٩PTھرمان ھسھ، ترجمھ محمد بقائی (ماکان)سفینھ زندگی (پیتر کامنتزیند)
٧س/

٩-٩٧٨۶۴-٢-٢٩١١۶-
٢

 ١٣٧٠PT٢۶۵١ھرمان ھسھ؛ [ترجمھ] محمد بقائی (ماکان).اخبار عجیب و حکایات غریب
١٣٧٠9789645609939 ٢خ/
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 ١٣٩٣PT٢۶۵١اثر ھرمان ھسھ؛ ترجمھ محمد بقایی(ماکان) .سیدارتا
١٣٩٣9789642911271 ٩١س/

اخگر پردیس: سرگذشت واقعی اسکندر از کودکی 
 ٩ر/ ١٣٨٢PZ٣ماری رنولت ؛ ترجمھ سھیل سمی.تا پادشاھی

١٣٨٢9789643114558 ٣الف

 ۴م٩ر/ ١٣٨٣PZ٣ماری رنولت ؛ ترجمھ سھیل سمی.مراسم تشییع
١٣٨٣9789643114404

ترویج علم: روشھا ، شاخصھا و نمونھھای 
١٣٩۶اکرم قدیمیموردی

Q١٢۵ 
 ۴ت٣٧ق/

١٣٩۶
978-964-8041-84-

2

روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی
مولفان کریسای برگ ریچارددبلیو التین؛ ترجمھ 

محمدرضا حامدینیا، طیبھ امیریپارسا، مرضیھ السادات 
آذرنیو.

١٣٩۴
Q١٨٠ /۵۵ 

 ۴ب ٩ر/
١٣٩۴

9786003550452

تدوین پایاننامھ، رسالھ، طرح پژوھشی و مقالھ 
علمی

سیدجمالالدین طبیبی، محمدرضا ملکی، بھرام دلگشایی؛
١٣٩۵[برای مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی].

Q١٨٠ /۵۵ 
 ٢٣ط ٩ر/

١٣٩۵
9789643205669

راھنمای نگارش پژوھش دانشگاھی (مقالھ، 
١٣٩۶سعید عدالتنژادرسالھ و کتاب)

Q١٨٠ /۵۵ 
 ٣٧ع ٩ر/

١٣٩۶
9789641855323

روش شناسی و روش تحقیق کمی، کیفی و 
ترکیبی

مؤلفین فرشید نمامیان، راھبھ الیاسی، حمیدرضا ایزدی؛ 
[برای] مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت 

شمال غنچھ.
١٣٩۶

Q١٨٠ /۵۵ 
 ٨۵٣ن ٩ر/

١٣٩۶
9786004071482

گونھ شناسی رفتار نوآوری در استانھای ایران: 
 ٩الف/ ١٣٩۶Q١٨٠مولفان سپھر قاضینوری، پریسا ریاحیرویکردی اجتماعی

١٣٩۶9789643885281 ٢ق

نویسندگان رودولف کروز...[ و دیگران]؛ مترجمان مبانی ھوش محاسباتی
 ٢م/ ١٣٩۶Q٣۴٢مائده حاجیآقامحسنی، سجاد ملکی.

١٣٩۶9786007631683

١٣٩۵تالیف کورش عشقی، مھدی کریمینسبتحلیل الگوریتمھا و طراحی روشھای فراابتکاری
Q٩/۵٨ 
 ٣ت۵ع/
١٣٩۵

9789642081820

-١٣٩۵QA978-964-318-933مولف : محمدرضا مشکانیآمار و احتمال مھندسی
4

آموزش عملی، کاربردی و تصویری ١٢٠-٢٠٠ 
BAL بھ زبان ساده بھ صورت ANCC١٣٩۴مسعود حسینقلی پورQA978-964-377-758-

6
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-١٣٩۵QA978-964-8885-80ھادی خطیب زادهآنالیز چند متغیره
4

١٣٩۶QA9786003181809علی صنایعیانقالب صنعتی چھارم

مولف محمدکریم سھرابی؛ [برای موسسھ آموزش عالی پایگاه دادهھای پیشرفتھ
-١٣٩۵QA978-964-184-438آزاد مھستان].

9

روش تفاضالت متناھی در حل عددی با معادالت 
دیفرانسیل جزئی( با کاربرد مخصوص در انتقال 

حرارت و ماده در شارهھا)
-١٣٩۴QA978-600-7867-14عظیم امین عطایی

3

مبانی احتمال: قابل استفاده برای داوطلبان آزمون 
-١٣٩٣QA978-964-155-399امیر امین پورکارشناسی ارشدرشتھ ھای مھندسی صنایع...

1

-١٣٩۴QA978-964-208-129محمود حصارکی، وحید رومینظریھ معادالت دیفرانسیل عادی
5

R١٣٩٣محمد ھادی پھلوانیتجزیھ آماری و برنامھ نویسی درQA 76/739789643243081

Raspberry Pi ١٣٩۶حسین اعلمشاھی، سینا شیریمرجع کاملQA 76/89786005266689

شبکھ ھای عصبی و کنترل کننده ھای عصبی 
٨٧9786007867051/٧۶ ١٣٩۴QAمحمد تشنھ لب، پوریا جعفریپیشرفتھ با رویکرد شبکھ ھای عصبی راف

دینامیک سیاالت محاسباتی در مھندسی 
٩١١9786006383880 ١٣٩٣QAصباغ یزدی، سعیدرضا ھیدرولیک

مبانی آموزش ریاضی دوره ابتدایی(روش تدریس 
١٣٩۴تالیف حسن ملکی(قاسم)مفاھیم ریاضی دوره ابتدایی)

QA١٣٩ 
 ٢م٧۵م/
١٣٩۴

9789649705262

مولف مارتین فناستین؛ مترجمین مرتضی رموزی، نظریھ گراف و شبکھھای پیچیده
١٣٩۶حمیده بابایی، علیرضا صدیقی.

QA١۶۶ 
 ۶ن۵الف/

١٣٩۶
9786004730075

 ١٣٩۵QA١۶۶کورش عشقی، مھدی کریمینسبمبانی نظری گراف( الگوریتمھا و کاربردھا)
١٣٩۵ ٢م۵ع/

978-600-5107-88-
3
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 ١٣٩۶QA١۶۶مولفان سعید علیخانی، سمیھ جھرینظریھ گراف و کاربردھای آن
١٣٩۶9786008571216 ۶ن٨ع/

١٣٩٣افسانھ شمشکیروش پژوھش در علوم ورزشی
QA١٨٠ /۵۵ 

 ٨٣ش ٩ر/
١٣٩٣

9786006904306

الگوریتمھای گرادیان مزدوج در بھینھسازی 
نامحدب

تالیف رادوسالو پیتالک؛ ترجمھ مجید ادیب ؛ ویراستار 
 ٩پ/ ١٣٩۵QA٢١٨مھدی کمالی.

١٣٩۵9789648885767 ٧الف

 ١٣٩۶QA٢٢١تألیف فیلیپ دیویس؛ ترجمھ محمد مسجدجامعی.درونیابی و تقریب
١٣٩۶9786007867532 ۴د٩د/

 ١٣٩۶QA٢۴٧/٣تالیف یحیی طالبی رستمی، علیرضا منیری، حمزه کالیینظریھ مکمل پذیری در مدولھا و حلقھ ھا
١٣٩۶ ۶ن٢ط/

978-600-6545-90-
5

 ١٣٩۶QA٢۴٧/٣مولفان سیامک یاسمی، محمدرضا پورنکیمقدمھای بر نظریھ مدولھا
١٣٩۶9789643186920 ٧می٢/

تدوین چنگیز کاھرامان؛ ترجمھ مھدی روانشادنیا، تصمیمگیری چند معیاره فازی
QA٢۴٨ /ت۶ ١٣٩۴محمدعادل بزرگمھر.

١٣٩۴9786001201813

١٣٩۴تالیف سیدعلی ترابی، سعیده توفیقیبرنامھریزی ریاضی فازی
 QA٢۴٨/۵

/ت۴ب۴ 
١٣٩۴

9789640368749

١٣٩۴تالیف سیدعلی ترابی، سعیده توفیقیبرنامھریزی ریاضی فازی
 QA٢۴٨/۵

/ت۴ب۴ 
١٣٩۴

978-964-03-6874-
9

 ۵/١٣٩۵QA٢۴٨نویسنده کوانگ اچ.لی؛ مترجم منصور سراج.نخستین درس در نظریھ فازی و کاربردی
١٣٩۵9786001411984 ٣ن٩ل/

[Book]پیتر ج. دنینگ؛ جک ب. دنیس ؛ جوزف ای. کوالیتز ؛ نظریھ زبانھا و ماشینھا
 ١٣٨۵QA٢۶٧مترجم ضرغام اسدی.

6-233-334-١٣٨۵964 ۶ن٩د/

مولفان سان لینگ، چائوپینگ ژینگ؛ مترجمان نخستین درس در نظریھ کدگذاری
١٣٩۶فاطمھسادات موحدی، محمدھادی اخباری.

QA٢۶٨ 
 ۴د٩۵ل/
١٣٩۶

978-600-205-121-
9

١٣٩۶نویسندگان حسن امیری اوغان،محمد حسین فتوکیانمفاھیم آمار و احتماالت
QA٢٧٣ 
 ٧م٧۶الف/

١٣٩۶
978-600-6121-54-

3
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١٣٩٢مولفان مجید امیننیری و رضا قاسمییقیناحتماالت نظریھھا و کاربردھا
QA٢٧٣ 

 ٣الف ٨الف/
١٣٩٢

9789642101597

آتاناسیوس پاپولیس، اونیکریشنا پیالیی؛ ترجمھ احتمال متغیرھای تصادفی و فرآیندھای تصادفی
 ٢پ/ ١٣٩۵QA٢٧٣عبدالرضا بازرگانالری،علی اکبر جعفریخسروآبادی.

١٣٩۵ ٣الف
978-964-975-259-

4

پیتروات جونز، پیتر اسمیت؛ ترجمھ محمد امینی، مقدمھای بر فرایندھای تصادفی
 ١٣٩۶QA٢٧۴ابوالقاسم بزرگنیا.

١٣٩۶ ٧م٩ج/
978-964-386-346-

3

تألیف سیداحسان فاطمی، مریم حافظپرستمودت، ھانیھ ھیدرولوژی استوکاستیک و کاربردھای آن
 ١٣٩۶QA٢٧۴رحیمیفر

١٣٩۶9786003930179 ٩ه٢ف/

[روبرت کاباکوف]؛ مترجم رمضان خسروی، امیرحسین R در عمل تحلیل داده و ترسیم نمودارھا
١٣٩۵امیری.

 QA٢٧۶ /۴۵
/آ۴ ک٢ 
١٣٩۵

9789643778910

R در عمل : تحلیل داده و گرافیک با:R نویسنده رابرتآی. کاباکوف؛ مترجمان مھدی اسماعیلی
١٣٩۶سیدهسمانھ سیدی.

QA٢٧۶ /۴۵ 
 ٢ک ۴آ/
١٣٩۶

978-600-7631-63-
8

کاربرد آمار و طراحی آزمایشھا در رشتھھای 
١٣٩۵تالیف شھره فاطمی ، مائده سلماسیعلوم و مھندسی

QA٢٧۶ 
 ٢ک٢ف/
١٣٩۵

9789640369739

کاربرد آمار و طراحی آزمایشھا در رشتھھای 
١٣٩۵تالیف شھره فاطمی ، مائده سلماسیعلوم و مھندسی

QA٢٧۶ 
 ٢ک٢ف/
١٣٩۵

978-964-03-6973-
9

آشنایی با مفاھیم پایھ در روشھای آماری(ابزاری 
 ١٢/١٣٩۵QA٢٧۶تالیف سیدکامران قریشیبرای تحقیق و پژوھش)

١٣٩۵ ۵آ۴ق/
978-600-8436-05-

8

آمار کاربردی برای مھندسان عمران و محیط 
زیست

تالیف ناتاباندو ت. کوتگودا و رنزو روسا؛ مترجمان 
 ١٨/١٣٩۴QA٢٧۶محمد مھدی باطنی، جواد بھمنش.

١٣٩۴9786006648361 ٨آ٩ک/

- ١٣٩١مجید ایوزیان، ابوالفضل واقفیمبانی احتماالت و آمار مھندسی
QA٢٧۶/٢ 
 ٢م٩۶الف/

١٣٩١
9789649782690

 ٢/١٣٩۵QA٢٧۶تالیف محسن مھرآرا، سجاد برخورداریآمار و احتمال برای رشتھھای اقتصاد و مدیریت
١٣٩۵9789640370223 ٨آ٩م/

SSPS نویسندگان عادل فاطمی، با ھمکاری قاصدک تحلیل آماری بھ کمک
١٣٩۶یزدانپرست

QA٢٧۶/۴ 
 ٣ت١۶ف/

١٣٩۶
978-964-978-602-

5
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71 batiniM ١٣٩۶ابراھیم فربدتجزیھ و تحلیل دادهھای کمی با
QA٢٧۶/۴ 
 ٣ت۴۶ف/

١٣٩۶
978-600-8726-31-

9

QA٢٧٨ ١٣٩٢نویسندگان محمد طاھردنگکو،رضا طاھردنگکومروری بر انتخاب ویژگی جھت خوشھبندی
9786006481487/ط٢م١٣٩٢ ۴

مدلسازی معادالت ساختاری در دادهھای پرسش 
42 SOMA١٣٩٧ابراھیم فربدنامھای بھ کمک نرمافزارQA٢٧٨ 

١٣٩٧ ۴م۴ف/
978-600-8726-38-

8

مبانی و کاربرد تحلیل عاملی و مدلسازی معادالت 
 MLH ساختاری ھمراه با استفاده از نرمافزارھای

- SSPS - SOMA - 3 SLP tramS -
LERSIL

١٣٩۵یاسر سبحانیفرد
QA٢٧٨/٣ 

 ٣ت٣س/
١٣٩۵

9786002145567

حداقل مربعات جزئی: مدلھای معادالت ساختاری 
Smart PLS ١٣٩۶جی.دیوید گارسون؛ مترجم ابراھیم فربد.و رگرسیون کاربرد نرمافزار

QA٢٧٨/٣ 
 ۴ح٢گ/
١٣٩۶

978-600-8726-35-
7

١٣٩٣تالیف محمد ادریسی ، میثم سلیمانی ، علی ادریسیطراحی آزمایشات با استفاده از روشھای آماری
 QA٢٧٩
/الف۴ط۴ 

١٣٩٣
9789642101894

 ١٣٨۶QA٢٧٩[داگالس مونتگمری]؛ ترجمھ رسول نورالنساء.طراحی و تحلیل آزمایشھا
١٣٨۶9789644541681 ۴ط٨م/

R تالیف پاول کاپرویت ،اندرو متکالف؛ برگردان احمد مقدمھای بر سریھای زمانی ھمراه با
 ١٣٩۵QA٢٨٠قیدی ، ھادی امامی.

١٣٩۵9789648885781 ٧م٢ک/

[مولفان الرس الدن ، لینده ویتمیر - کوک ، ھانس مبانی آنالیز عددی
١٣٩۵بروننیلسن ]؛ مترجمان علی ذاکری ، قدسیھ جنتی .

QA٢٩٧ 
 ٢م٧الف/
١٣٩۵

978-600-7867-32-
7

کاربرد متلب در مھندسی عمران (شامل کدھای 
متلب در دینامیک سازهھا، مھندسی زلزلھ و 

کنترل لرزهای ھوشمند سازهھا)
١٣٩۶تالیف جواد پالیزوانزند، محمدرضا اسالمی

QA٢٩٧ 
 ٢ک٢۴پ/

١٣٩۶
9786005266832

آنالیز و محاسبات عددی با BALTAM شامل 
آنالیز عددی، جبر خطی، معادالت دیفرانسیل 

معمولی...
 ١٣٩۶QA٢٩٧تالیف آیت حقیکاکاوند

١٣٩۶9786008052760 ٨آ٧ح/

١٣٩۶تألیف رسول دلیررویفردروشھای محاسبات عددی
QA٢٩٧ 
 ٩ر٨٣د/
١٣٩۶

9786007867525

 ١٣٨٩QA٢٩٧تالیف قھرمان طاھریانمحاسبات عددی
١٣٨٩9789648476651 ٣م٢ط/
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 ١٣٩۶QA٢٩٧تالیف نجمھ ملکمحمدیمحاسبات عددی
١٣٩۶9789648929911 ٣م٧م/

١٣٩۶مولفان سیدرضا موسویفیرده، علی جعفرقلیمقدمھای بر BALTAM و کاربردھای آن
QA٢٩٧ 
 ٧م٨٣م/
١٣٩۶

9786003071872

BALTAM ١٣٩٧مولف سیدایوب میرطاوسیجعبھ ابزار موجک در نرمافزارQA٢٩٧ 
١٣٩٧ ۶ج٩م/

978-600-8726-42-
5

 BALTAM اصول کدنویسی و شبیھسازی با
 ۶ن/ ١٣٩٧QA٢٩٧مولفان غالمرضا نظمآراء، نفیسھ واعظیبرای مھندسی برق و رباتیک

١٣٩٧ ۶الف
978-600-98375-6-

4

[جو دی. ھافمن]؛ ترجمھ قنبرعلی شیخزاده، علیرضا روشھای محاسبات عددی برای مھندسان
١٣٩٢آقایی ؛ ویراستار اصغر عدالتپور.

QA٢٩٧ 
 ٩ر١۴ه/
١٣٩٢

9786006898124

...BALTAM ١٣٩۶مولفان علی وجودی مھربانی ، رضا وجودی مھربانیآموزش کاربردی
QA٢٩٧ 
 ٨آ٢۶و/
١٣٩۶

9786005266818

تالیف مانفرد استول؛ ترجمھ رضا موسوی، جواد مقدمھای بر آنالیز حقیقی
- ١٣٨٧برادران.

QA٣٠٠ 
 ٧م۴۴الف/

١٣٨٧
9786007153017

 ۵/١٣٩۶QA٣٣١تالیف محمود حصارکی ، وحید رومیآنالیز حقیقی
١٣٩۶ ٨آ۶ح/

978-964-208-193-
6

 QA٣٣١/٧- ١٣٩۴مؤلف بایدیاناس پاترا ؛ مترجم داود طغرایی.متغیرھای مختلط و توابع خاص
١٣٩۴ ٢م٢پ/

١ .ج، 964-978-
8-262-544

٢ .ج، 964-978-
5-263-544

 ١٣٩۵QA٣۵١تالیف محمد مسجدجامعیتوابع خاص در نظریھ تقریب
١٣٩۵9786007867440 ٩ت۵م/

جورجبی آرفکن، ھانسجی وبر؛ ترجمھ اعظم روشھای ریاضی در فیزیک
- ١٣٩٠پورقاضی.

 QA٣٧/٢
/آ٣٨ر٩ 
١٣٩٠

9789640114223

١٣٩۵علی عباییریاضی عمومی ١ ، چی میگھ؟
QA٣٧/٢ 
 ٩ر١۶٧ع/

١٣٩۵
978-600-04-4775-

5

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و 
١٣٩١تالیف اکبر عالمتبریز، محمد فاریابیباسمنخاقتصاد

QA٣٧/٢ 
 ٩ر١۶ع/
١٣٩١

978-964-388-382-
9
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 ١٣٩٠QA٣٧/٢کمال عقیقریاضیات عمومی ١
١٣٩٠ ٩ر٧ع/

978-600-6383-08-
8

کلمھ پدید آورندگان محمد محمودی، طیبھ حجاری، ریاضی عمومی ٢
 ١٣٩٢QA٣٧/٣مھدی امیرمیاندرق

١٣٩٢9786006060293 ٩ر٣م/

١٣٩٢مولفین نازنین احمدی ، الھام احمدیمعادالت دیفرانسیل فازی
QA٣٧١ 
 ۶م٣٣الف/

١٣٩٢
9786007004128

 ١٣٨٨QA٣٧١مولفین مھدی ذراتی، روحالھ تقاعدیمعادالت دیفرانسیل معمولی و کاربردھا
١٣٨٨ ۶م۴ذ/

978-964-972-107-
1

مولفان محمد نامداریان، نینا دریاکناری، علیرضا معادالت دیفرانسیل
 ١٣٩۶QA٣٧١سروش

١٣٩۶ ۶م٢ن/
978-600-9865-63-

5

معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی: مقدمھای با 
متمتیکا و میپل

نویسندگان یوآنیس استاوروالکیس، استپان ترسیان؛ 
مترجمان افشین بابائی، محمد ھوسمی، میکائیل دربندی 

؛ ویراستار ھوشنگ سپھری.
١٣٩۴

QA٣٧٧ 
 ۶م۵الف/
١٣٩۴

978-600-6545-65-
3

کالرنسری وایلی، لوئیسسی - برت؛ ترجمھ سیامک ریاضیات مھندسی پیشرفتھ
کاظمی.

 - ١٣٧۴
١٣٧٢

QA۴٠١ 
١٣٧٢9789646379305 ٩ر٢و/

الگوریتم ژنتیک و کاربردھای آن در مھندسی 
صنایع

تالیف ناصر شھسواریپور، رضا فتاحی، بھروز 
١٣٩۵قاسمیشبانکاره؛ با مقدمھای از رضا توکلیمقدم.

QA۴٠٢/۵ 
 ٧الف ٩ش/

١٣٩۵
978-600-94686-6-

9

١٣٩۴مولفان محمدرضا قاسمی، حسام ورعیکاربرد بھینھسازی در مھندسی
QA۴٠٢/۵ 

 ٢ک٢ق/
١٣٩۴

978-600-120-227-
8

 ١٣٩۶QA۴٠٣آنتون دیتمار؛ ترجمھ احمد صفاپور.نخستین درس در آنالیز ھمساز
١٣٩۶ ٣ن٩د/

978-600-94686-8-
3

مایکل میسیتی... [و دیگران]؛ ترجمھ مینا امینغفاری، موجکھا و کاربردھای آنھا
 ١٣٩۵QA۴٠٣/٣علی ابوالحسنی.

١٣٩۵9789642081783 ٨م/

نویسندگان مورای ر. اشپیگل، سیمور لیپشوتز، جان مرجع فرمولھا و جدولھای ریاضی
١٣٩۵لیو ؛ ترجمھ امید سرباختھ.

QA۴١ 
 ٣م۵الف/
١٣٩۵

9786006532400

تالیف قاسم علیزادهافروزی، مریم میرزاپور؛ ویراستار روشھای تغییراتی در آنالیز غیرخطی
 ١٣٩۶QA۴٢٧ادبی سیدصادق بردبار.

١٣٩۶9786006545875 ٩ر٨ع/
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 ١٣٩۵QA۴٢٧تالیف قاسم علیزادهافروزی، مریم میرزاپورمقدمھای بر آنالیز غیر خطی
١٣٩۴ ٧م٨ع/

978-600-6545-76-
9

تبدیل الپالس ابزاری برای مھندسین، مھندسی 
١٣٩۵مولفین مجید زارع، محمدرضا اکبریزادهبرق - کلیھ گرایشھا

QA۴٣٢ 
 ٢ت١۶ز/
١٣٩۵

978-600-6215-73-
0

تالیف [مارتینام. لیپشوتز]؛ ترجمھ محمد المکچی، ھندسھ دیفرانسیل
 ١٣٩۵QA۴۶١سیدهفاطمھ امامپناه.

١٣٩۵ ٩ه٩ل/
978-600-403-193-

6

١٣٩۶تألیف محمدصادق اسعدیھندسھ کاربردی
QA۵٠١ 
 ٩ه۵الف/
١٣٩۶

978-600-96989-4-
3

١٣٩۵کوروش نوروزیفضاھای متریک
QA۶١١/٢٨ 

 ۶ف٩ن/
١٣٩۵

9786007867235

مولفان الیاس شیوانیان، سعید عباسبندی، مولود مدخلی بر آنالیز ھموتوپی
١٣٩۵حاجیرفیعی

QA۶١٢/٧ 
 ۴م٩ش/
١٣٩۵

9786005024494

صابر االیدی؛ مترجمین محمدحسین اکرمیابرقویی، آشوب گسستھ با کاربردھایی در علوم و مھندسی
١٣٩۵رسول کاظمی.

QA۶١۴/٨ 
 ۵آ٧الف/
١٣٩۵

9786008571162

نویسندگان استیونآی. براون، ماریونآی. والتر ؛ ھنر طرح مسئلھ
 ١٣٩۶QA۶٣مترجمان طیبھ طباباییفر، بھزاد نجفی.

١٣٩۶9789643187255 ٩ه۴ب/

١٣٩۶نویسنده آلن بی دوانی ؛ مترجم غالمرضا صابریتبریزی.برنامھنویسی با پایتون ٣
QA٧۶ /٧٣ 
 ٢٣د ٩۵پ/

١٣٩۶
978-600-307-172-

8

ھک قانونی با ٣ nohtyP (سطح مقدماتی)، 
 Beginning Ethical Hacking with

Python
[سانجیب سینھا]؛ مترجمین بھرام پاشایی، سیدکمال 

١٣٩۶برزنجھ.
QA٧۶ /٧٣ 
 ٩س ٩۵پ/

١٣٩۶
978-600-196-101-

4

برنامھنویسی بھ زبان Python از پایھ تا 
١٣٩٣مولف حمیدرضا طالبیپیشرفتھ

 QA٧۶ /٧٣
/پ٩۵ ط٢ 

١٣٩٣
978-600-124-320-

2

مرجع کوچک کالس برنامھنویسی 
tpircSavaJ.١٣٩۵مولف [میکائیل اولسون]؛ مترجم جواد قنبر

QA٧۶ /٧٣ 
 ٨الف ٢ج/

١٣٩۵
978-600-307-139-

1

avaJ مولف ھربرت شیلد؛ مترجم الناز قاسمی ، ایمان مرجع کامل
١٣٩۶سلیمانی ؛ تحت نظارت و سرپرستی جواد قنبر.

QA٧۶ /٧٣ 
 ٩ش ٢ج/

١٣٩۶
9786003070646
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مقدمات زبان برنامھنویسی# C با تاکید بر مسائل 
١٣٩۶محمد توکلیزاده، فرناز امین، شیوا شیردوانیعلم اطالعات و دانششناسی

QA٧۶ /٧٣ 
 ٩۵ت ٩س/

١٣٩۶
978-600-8571-13-

1

C++نل دیل، چیپ ویمز، مارک ھدینگتون؛ ترجمھ علی برنامھنویسی و حل مسالھ با
١٣٧٩معینی، علیمحمد پورپاک.

 QA٧۶ /٧٣
/س٩ د٩ 
١٣٧٩

9789640392751

آموزش گام بھ گام اپلیکیشنھای SOi با زبان 
tfiwS.١٣٩٧تالیف آبیشک میشرا؛ ترجمھ عینهللا جعفرنژادقمی

QA٧۶ /٧٣ 
 ٩م ٩س/
١٣٩٧

9786002051295

١٣٩۶دیتل- دیتل؛ بھرام پاشایی.چگونھ با C و ++C برنامھ بنویسیم
QA٧۶ /٧٣ 
 ٩د ٩٣س/

١٣٩۶
9786001961052

مولفین پل دیتل، ھاروی دیتل؛ مترجمین بھرام پاشایی، چگونھ با # C lausiV برنامھ بنویسیم
١٣٩۶محمدرضا صمدزاده.

QA٧۶ /٧٣ 
 ٩د ٩۵س/

١٣٩۶
978-600-198-096-

1

آموزش کاربردی xetaL (ویژھی دانشجویان 
علوم پایھ و مھندسی)

موسی عبادی، کوثر شاولیکوهشوری؛ ویراستار محمد 
١٣٩۶شھریاری.

QA٧۶ /٧٣ 
 ٢ع ٢٣ل/

١٣٩۶
978-964-327-175-

6

برنامھ نویسی اپلیکیشنھای اندروید با اندروید 
١٣٩۶تالیف عینهللا جعفرنژاد قمیاستودیو

QA٧۶ /٧۶ 
 ٧ج ٨۴الف/

١٣٩۶
978-600-205-126-

4

١٣٩٣مترجم و گردآورنده میالد جعفریllehS اسکریپتنویسی با لینوکس
QA٧۶ /٧۶ 
 ٧۴۶ج ٩۴س/

١٣٩٣
978-964-377-723-

4

١٣٩٣مولف مجید داوریدولتآبادیلینوکس سیستم عامل نفوذگران
 QA٧۶ /٧۶
/س٩۴ د٢٨٣ 

١٣٩٣
9789643271176

نویسندگان سیلبرشاتز، گالوین، گاگن ؛ مترجمان مفاھیم سیستم عامل
١٣٩١سیدامیر اصغری... [و دیگران].

QA٧۶ /٧۶ 
 ٩۴س ٩۴س/

١٣٩١
978-600-6481-30-

2

3SSC و LMTH ١٣٩۶تالیف و تدوین ناصر مدیری، بھزاد صادقیمرجع کاربردی آموزش
QA٧۶ /٧۶ 
 ۴م ٣۵ف/

١٣٩۶
978-600-8726-20-

3

مھندسی سیستم عامل ویندوز و برنامھنویسی 
١٣٩۴مولف محمد گلشاھیسیستمی

QA٧۶ /٧۶ 
 ٨گ ٩۵و/

١٣٩۴
978-600-124-408-

7

١٣٩۶مولفان اشوان خجستھپور، حمیدرضا قنبریآموزش برنامھنویسی soi (سطح پیشرفتھ)
QA٧۶ /٨ 
 ٣خ ٩۵آ/

١٣٩۶
978-600-124-726-

2
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١٣٩۶تالیف و ترجمھ امیر باغیرھین، وحید باغیرھینپردازش تصویر با رزبری پای
QA٧۶ /٨ 
 ٢ب ۴ر/
١٣٩۶

978-600-7014-54-
7

مرجع کامل sseccA 6102 بھ ھمراه 
برنامھنویسی ABV در اکسس

میخائیل الکساندر ،دیک کاسلیکا؛ ترجمھ حسین 
١٣٩۶یعسوبی.

QA٧۶ /٩ 
 ٧الف ٢پ/

١٣٩۶
978-600-8201-35-

9

تالیف آبراھام سیلبرشاتس، ھنری اف. کورت، اس. مفاھیم سیستمھای پایگاه دادهھا
١٣٩١سودارشان؛ ترجمھ عینهللا جعفرنژادقمی.

 QA٧۶ /٩
/پ٢ س٨٧۵٣ 

١٣٩١
978-600-205-033-

5

مفاھیم سیستم پایگاه دادهھا
[ آبراھام سیلبرشاتس، ھنری اف. کورت، اس. 
سودارشان]؛ ترجمھ مائده عاشوری، محمدعلی 

نعمتبخش.
١٣٩۵

QA٧۶ /٩ 
 ٨٧۵٣س ٢پ/

١٣٩۵
978-600-110-118-

2

١٣٩۵تالیف محمدرضا رزازیتحلیل نحوی خودکار متن فارسی
QA٧۶ /٩ 
 ۴ر ۴پ/
١٣٩۵

9789644636479

١٣٩۵تالیف و گردآوری رضا رادفر، مسعود ظھرابیمدیریت فناوری اطالعات سبز
 QA٧۶ /٩
/ج٢۵ ر٢ 

١٣٩۵
978-600-436-006-

7

١٣٩۵مولف مھدی اسماعیلیانبار دادهھا و دادهکاوی
QA٧۶ /٩ 
 ۵الف ٢د/

١٣٩۵
978-600-124-439-

1

١٣٩۴تالیف جمال شھرابیدادهکاوی
 QA٧۶ /٩
/د٢ ش٩ 
١٣٩۴

978-600-95614-1-
4

١٣٨٨جمال شھرابی، علی ذوالقدرشجاعیدادهکاوی پیشرفتھ: مفاھیم و الگوھا
 QA٧۶ /٩
/د٢ ش٩٣ 

١٣٨٨
978-964-210-039-

2

١٣٩۶تالیف محسن غالمیدادهکاوی برای ھمھ
QA٧۶ /٩ 

 ٨غ ٢د/
١٣٩۶

978-600-473-018-
1

R ١٣٩۶مولفان محمد مرادی،مجید جوادی، سھیال مھرموالییداده کاوی کاربردیQA٧۶ /٩ 
١٣٩۶ ۴م ٢د/

978-600-307-168-
1

مولفان ژیاوی ھان ، میشلین کمبر ، ژان پی؛ مترجم دادهکاوی : مفاھیم و تکنیکھا
 ٩/ ١٣٩۶QA٧۶عینهللا جعفرنژادقمی.

١٣٩۶ ٢ه ٢د/
978-600-205-120-

2

[ اندی پرت ، جیسن نانز ]؛ ترجمھ و تالیف سیدمھدی طراحی تعاملی
١٣٩۴بوذری ؛ با مقدمھ سیدمھدی نورانی.

 QA٧۶ /٩
/ر٢ پ۴ 
١٣٩۴

9786009408061
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رمزشناسی در ایران و جھان: چالشھای 
پژوھشی، آموزش و ساختارھای اجرایی

تالیف جواد مھاجری، محمود سلماسیزاده، مھشید دالور 
 ٩/ ١٣٩۵QA٧۶و ھمکاران

١٣٩۵9789642081790 ٩م ٨ر/

١٣٩۶[تالیف یوی منبر]آشنایی با الگوریتمھا با رویکردی خالقانھ
QA٧۶ /٩ 
 ٧۵م ٢س/

١٣٩۶
9786002880772

مرجع کاربردی knilumiS در نرمافزار 
BALTAM١٣٩١مولفانعلی اکبر داستانپورحسینآبادی، محمد فتحی

QA٧۶ /٩ 
 ٢۴د ٢ش/

١٣٩١
978-600-6021-77-

5

١٣٩۶تالیف امین حدادیانھکرھای کاله سفید
QA٧۶ /٩ 
 ۴ح ٩ک/
١٣٩۶

9786004730242

آموزش اپراتوری رایانھ بھ زبان ساده: جدیدترین 
LDCI ١٣٨۶محمدرضا جمشیدی، علیرضا فاضلی، مصورترین و کاملترین کتاب آموزشی

QA٧۶/٢٧ 
 ٨آ٨۵ج/
١٣٨۶

978-964-94949-5-
1

شھروند الکترونیک (nezitiC-E) بر اساس 
١٣٩٣غالمرضا درویشیسرفصل شھروند الکترونیک

 QA٧۶/٢٧
/د۴۴ش٩ 

١٣٩٣
9786001980343

١٣٩٢مولفان ابوالفضل شیبانی ، دنا بزازیانمبانی کامپیوتر و فناوری اطالعات
QA٧۶/٢٧ 
 ٢م٨٨ش/

١٣٩٢
978-600-6067-96-

4

آموزش عملی ANCC بھ زبان ساده بھ صورت 
BAL١٣٩۶مسعود حسینقلی پورQA٧۶/٣ 

١٣٩۶ ٨آ۵ح/
(چاپ پنجم، با لوح 
فشرده)، 600-978-

5-010-473

ریزپردازنده و زبان اسمبلی :( ھمراه با معرفی 
میکروکنترلرھا) ،(معماری، برنامھنویسی و 

طراحی سیستم)
محمدمھدی ھمایونپور ، با ھمکاری فرزاد حصار، 

 ١٣٩۴QA٧۶/۵سیدامیر اصغری، علی قنبری
١٣٩۴9786005473063 ٩ر٨ه/

GPU ١٣٩۶نویسندگان اسدهللا شاهبھرامی، صدیقھ جمپردازش موازی: برنامھنویسی با
QA٧۶/۵٨ 

 ۴پ٢ش/
١٣٩۶

978-964-410-383-
4

eliboM yreuQJ : طراحی صفحات وب و 
اپلیکیشنھای مخصوص تلفن ھمراه و تبلت از 

مبتدی تا حرفھای
تالیف چتان جین ؛ مترجمین کسری مجبورییزدی، عادل 

١٣٩٣مجبورییزدی.
QA٧۶/۵٩ 

 ٩ج٩ج/
١٣٩٣

978-964-377-681-
7

کاربرد ساختمان دادهھا و طراحی الگوریتمھا در 
مسابقات برنامھنویسی

مولفان سید محمدرضا فرشچی، داوود بھرهپور، مجید 
١٣٩٣بھرهپور

QA٧۶/۶ 
 ٢ک٣۶ف/

١٣٩٣
978-600-247-387-

5

[تامساچ کورمن ... و دیگران ]؛ مترجم حسین آشنایی با الگوریتمھا
QA٧۶/۶ - ١٣٩١ابراھیمزادهقلزم.

9786005526578/م١٣٩١ ۶٧
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[تالیف موریس ھرلیھی، نیر شاویت] ؛ مترجمین محمد ھنر برنامھنویسی چندپردازندهای
 ١٣٩۵QA٧۶/۶فرشی، ذریھ سلطانی.

١٣٩۵ ٩ه۴ه/
978-600-8571-18-

6

 ١٣٩۶QA٧۶/۶۴عرفان زیدهسرایی، اسدهللا شاهبھرامیبرنامھنویسی شئیگرا
١٣٩۶ ۴ب٩ز/

978-964-410-380-
3

مھندسی نرمافزار شیگرا: یک متدولوژی چابک 
- ١٣٩۴تالیف دیوید کونگ؛ ترجمھ بھمن زمانی، افسانھ فاطمی.یکنواخت

QA٧۶/٧۵٨ 
 ٩م٨٨ک/

١٣٩۴
١.ج، 110-600-978-

0-112

 ٧۵٨/١٣٩٢QA٧۶مولف امیرمھدی ھدایتفرمبانی مھندسی نرمافزار
١٣٩٢ ٢م۴ه/

978-600-124-263-
2

١٣٨۴تالیف ویلیام استالینگز ؛ ترجمھ عینهللا جعفرنژادقمی.سیستمھای عامل
 QA٧۶/٧۶

/س٩۴ الف۴٧ 
١٣٨۴

978-964-6864-95-
5

تالیف سیداسعد حسینی، ابراھیم مسگری، محمدرضا شبکھھای عصبی مصنوعی در آب و ھواشناسی
١٣٩۵ساالریفنودی

QA٧۶/٨٧ 
 ٢ش۵۴ح/

١٣٩۵
9786006359519

٨٧/QA٧۶ -١٣٨٧تالیف محمدباقر منھاجمبانی شبکھھای عصبی ھوش محاسباتی
/م٨م١٣٨٧ ٢

 978-964-463-
087-3

مفاھیم پایگاه داده پیشرفتھ ھمراه با حل تمرینات 
فصل ١٢ تا ٢٢

آبراھام سیلبرشاتس، ھنریاف. کورت، اس. سودارشان؛ 
١٣٩۴مترجم رحیم لطفی.

QA٧۶/٩ 
٨٧۵٢س٢پ/

۶ ١٣٩۴
 -978-964-377-768

5

١٣٩۵مولف امیرمسعود رحمانی، لیال آذریسیستمھای عامل پیشرفتھ
 QA٧۶٧۶
/س٩۴ ر٢٣ 

١٣٩۴
9789641844273

١٣٩۶تالیف آ.ج.ام اسپنسر؛ مترجم حیاتالھ سرلک.مکانیک (محیطھای) پیوستھ
QA٨٠٨/٢ 
 ٨م۵الف/
١٣٩۶

978-600-120-356-
5

مولف رومشسی. باترا؛ مترجمین داود طغرایی، مکانیک محیط پیوستھ
QA٨٠٨/٢ [١٣٩۴]سیدعلی افتخاری، احمدرضا عظیمیان.

9789645440419/ب٢م١٣٩۴ ٧

 ١٣٩١QA٨٠٨/٢تالیف محمدحسین حامدیمکانیک محیطھای پیوستھ
١٣٩١9786009212927 ٧م٢ح/

مکانیک محیطھای پیوستھ با نگرشی بر مکانیک 
١٣٩۶نویسنده فاطمھ فرھتنیاجامدات

QA٨٠٨/٢ 
 ٧م٣٧ف/

١٣٩۶
9786004170123
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مایکل لی، دیوید رابین، ارھارد کرمپل؛ ترجمھ امین تشریح مسائل مکانیک محیطھای پیوستھ
QA٨٠٨/٢ ١٣٩۴جودت، محمد نامداریان، رضا ساکیزاده.

/ل٢م١٣٩۴ ٧
978-600-120-221-

6

جورجای. میس ؛ ترجمھ منوچھر صالحی...[و تئوری و مسایل مکانیک محیطھای پیوستھ
QA٨٠٨/٢ ١٣٩٢دیگران].

9786007068045/م٩ت١٣٩٢ ٩

١٣٩۵تالیف خسرو سلیمانی،علیرضا حاجیانمبانی منطق فازی و کاربردھای آن
QA٩/۶۴ 
 ٢م٨س/
١٣٩۵

9786008157243

تالیف سیدحیدر میرفخرالدینی، عادل آذر، مسعود منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت
١٣٩٢پورحمیدی

QA٩/۶۴ 
 ٨م٨۶م/
١٣٩٢

9786006309255

مولفین فرھاد ریاحی، کمال رحمانی؛ با ھمکاری ناصر آزمایشگاه مکانیک سیاالت و ھیدرولیک
 ١٣٩۵QA٩١١زندی، قادر الھی.

١٣٩۵9786005953718 ۴آ٩ر/

مقدمھای بر دینامیک سیاالت محاسباتی
[ویراستار] جان اف. ونت؛ با ھمکاری جان اندرسون... 

[و دیگران] ؛ مترجمان محمدرضا شاهنظری، سینا 
عزیزیماچک پشتی.

١٣٩۶QA٧م/ ٩١١ 
١٣٩۶9786007867471

 ١٣٩٠QA٩١٣نوشتھ دیویدسی. ویلکاکس؛ ترجمھ محمد شھرخخانی.مدلسازی در دینامیک سیاالت محاسباتی
١٣٩٠ ۴م٩و/

978-600-165-002-
4

 ١٣٩٠QA٩١٣نوشتھ دیویدسی. ویلکاکس؛ ترجمھ محمد شھرخخانی.مدلسازی در دینامیک سیاالت محاسباتی
١٣٩٠9786001650024 ۴م٩و/

١٣٩۵نویسنده وی وی بولوتین؛ مترجم کرامت ملکزادهفرد.پایداری دینامیکی سیستمھای االستیک
QA٩٣١ 
 ٢پ٩ب/
١٣٩۵

9786008155058

تئوری االستیسیتھ و پالستیسیتھ در مھندسی 
١٣٩۴تالیف امیر حمیدی، الھام قنبریالموتیژئوتکنیک

QA٩٣١ 
 ٩ت٨ح/
١٣٩۴

978-600-120-253-
7

مارتین اچ.سد؛ [مترجمان] غالمرضا زارعپور، سعید االستیسیتھ: تئوری، کاربردھا و روشھای عملی
١٣٩۵روحیگرکرودی.

QA٩٣١ 
 ٧الف ٢س/

١٣٩۵
978-600-91362-5-

4

١٣٩۴ترجمھ و تالیف علی اصغر عطاییاالستیسیتھ نظری، کاربردی، محاسباتی
QA٩٣١ 

 ٧٢۶الف ٢س/
١٣٩۴

978-964-6215-73-
3

 ۵ح/ ١٣٩۶QA٩٣۵تالیف احمد حسینیسیانکی، سیدمحمد حسینیمنصفارتعاشات مکانیکی
١٣٩۶ ۴الف

978-964-8929-92-
8
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ویژگی زلزلھ ھای حوزه نزدیک و تاثیر آن بر 
١٣٩۴QB9789644636127محسن تھرانی زادهطیف ھای پاسخ و طرح

نجوم ژئودزی: پوشش کامل درس نجوم ژئودزی 
١٣٩٣مولفین امیر یزدیان، وحید رضاعلیرشتھ مھندسی نقشھبرداری، معرفی...

QB٢٨١ 
 ٣نی۴/
١٣٩٣

9786001681912

 ١٣٩١QB۴٣/٢تالیف استفان.پ. ماران؛ ترجمھ بھرام معلمی.نجوم نظری و عملی برای ھمگان
١٣٩١9789642911523 ٣ن٢م/

 ١٣٩۶QB۶٣١عزتهللا قنواتیزمین در فضا
١٣٩۶9786000204440 ٨ز٩ق/

QB٩٨٠ ١٣٩۶تالیف پل ھاواردفرامپتون؛ ترجمھ ھوتن امانی.آیا زمان آغاز شد؟ آیا زمان پایان مییابد؟
9786003930162/ف۴آ١٣٩۶ ٩

جاودانھ ھای فیزیک: نگاھی بھ کار، زندگی و 
زمانھی،گالیلیوگالیلھ-آیزاک نیوتون- ماری کوری-

آلبرت انیشتین-استفن ھاوکینگ...
١٣٩۴QC9789649752396مولف ویلیام اچ. کراپر، مترجم محمدابراھیم ابوکاظمی

احمدرضا روزبھی، مھدی مھدوی فر، محمدرضا فیزیک عمومی ١
١٣٩۵QC9786007099216روزبھی

١٢9789649752334/١٧۴ ١٣٩٣QCساکورایی-ناپولیتانو، مترجم حسین غفارنژادمکانیک کوانتومی نوین

مولفین افرانتز مندل، گراھام شاو. ترجمھ محمد نظریھ میدان ھای کوانتونی
  ١٧۴/۴۵ ١٣٩۴QCقناعتیان و ...

9789648411805م ٨ن۶/

 ۵/٣١١ ١٣٩٣QCغالمعباس پارسافرترمودینامیک آماری
۴9789648476373ت٢پ/

١٣٩۴QC ۶٧٠9789641840367بھروز فیضیالکترومغناطیس

٧۶۶ ١٣٧٩QCمایر ھوف،والتر ارنستمبانی فیزیک ھستھ ای

 ٩٨١ ١٣٩۶QCمجید خاوریروشھای پیشرفت آماری در اقلیم شناسی
٩9786003181472ر٢ج/
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 ١٣٩۶QC١٢٨فیروز آرشمکانیک کالسیک
١٣٩۶9789649752792 ٧م۴آ/

ھیدرودینامیک و آیرودینامیک مادون صوت 
QC١۵٧ ١٣٩۵تألیف منوچھر راد، محسن قدیانی(جریان سیال تراکم ناپذیر)

/ر٢ه١٣٩۵ ٩
978-600-6976-60-

0

 ١٣٨٣QC١۶٨تالیف نادر منتظریندینامیک گازھا (امواج تراکمپذیر)
٩9789644632389د٨م/

نویسنده دنیس میکاییلسالیوان؛ ترجمھ محمدصادق مکانیک کوانتوم برای مھندسین برق
١٣٩۵ابریشمیان، حمید سیروانی.

 QC١٧۴/١٢
/س٢۴م٧ 

١٣٩۵
978-600-7867-28-

0

١٣/QC١٧۴ ١٣٩۶ھاینتس آر. پاگلز؛ ترجمھ پرویز قوامی.راز کیھان: (فیزیک کوانتومی: زبان طبیعت)
9789647619790/پ٩ر١٣٩۶ ٢

 ١٣/١٣٩۴QC١٧۴بروس روزنبلوم و فرد کاتنر ؛ ترجمھ فرھاد توحیدی.معمای کوانتومی: فیزیک با آگاھی مواجھ میشود
١٣٩۴9786000440787 ۶م٩ر/

مقدمھای بر روشھای شبیھسازی بولتزمن 
١٣٩۵مولفین آرش کریمیپور،داود طغراییشبکھای و دینامیک ملکولی

QC١٧۵ /١۶ 
 ۴ک ٩ر/
١٣٩۵

9789645442710

مبانی فیزیک (نسبیت، ذره یا موج، اتمھا، 
جامدھا، ھستھھا، ذرات بنیادی و کیھانشناسی): 

فیزیک پایھ۴

تألیف جرل واکر، ھالیدی، رزنیک؛ ترجمھ محمدابراھیم 
ابوکاظمی، جاللالدین پاشاییراد ؛ ویراستھ محمدابراھیم 

ابوکاظمی.
١٣٩۶QC٢١/٣ 

١٣٩۶9789649752846 ٢م٢ه/

کتاب جامع ترمودینامیک: قابل استفاده دانشجویان 
 ٢ک/ ١٣٩۶QC٣١١مولفین وحید صادقی...[و دیگران]مھندس مکانیک، شیمی و...

١٣٩۶9786005552768

اکبر شاھسوند،علی گرمرودیاصیل؛ ویراستار علمی مبانی طراحی فرآیندھای انتقال جرم
 ۴ج/ ١٣٩۶QC٣١٨پریسا خدیو پارسی.

١٣٩۶9789643863548 ٢ش

١٣٩۶سیدمجید صابریفتحیفیزیک عمومی برای دانشجویان علوم کشاورزی
QC٣٢ 

 ٨٧ف١۵۵ص/
١٣٩۶

9789643863555

مولف جوزف. جی، مولیتوریس؛ مترجمان مریمسادات GRE فیزیک
١٣٩١حسینینژاد، طاھره حدیثینیا.

QC٣٢ 
 ۴پ٧٧م/
١٣٩١

9789649752037

مرجع کامل انتقال حرارت: مھندسی شیمی، 
 ١٣٩۶QC٣٢٠مولف امید باباییمکانیک، بیوتکنولوژی، پلیمر ...

١٣٩۶9789641781516 ۴م٢ب/
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کتاب جامع انتقال حرارت: قابل استفاده 
١٣٩۶مولفین وحید صادقی، حامد خبیر، امیر کریمیدانشجویان مھندسی مکانیک، شیمی و ...

QC٣٢٠ 
 ٢ک٢ص/

١٣٩۶
9786005552775

جوشش استخری: مبانی و بھبود انتقال حرارت با 
استفاده از سطوح میکرو/ نانوساختار

تالیف حمید صفاری، امیر میرزاقیطاقی؛ ویراستار علمی 
١٣٩۵مھرک رحیمی.

QC٣٢٠ 
 ٩ج٧ص/
١٣٩۵

9786006594743

مولفان فرانک اینکروپرا ... [ و دیگران]؛ ترجمھ علی مبانی انتقال گرما و جرم
 ٢م/ QC٣٢٠- ١٣٩۵اصغر رستمی، مریم شیرازی .

١٣٩۵9786007022801

ھان.دیوید دبلیو، اوزیشیک م نجاتی؛ مترجمان مھدی انتقال حرارت ھدایت پیشرفتھ
 ٢ه/ ١٣٩۶QC٣٢١اسمعیلپور، محمد نامداریان، مرضیھ جعفریفارسانی.

١٣٩۶9786009730865 ٨الف

مولف آدریان بیژن؛ مترجمین داود طغرایی، احمدرضا انتقال حرارت جابجایی
 ٩ب/ ١٣٩۴QC٣٢٧عظیمیان، بھروز روحانی.

١٣٩۴9789645440402 ٨الف

مولف دیوید ھان، مترجمین داود طغرایی، بھروز انتقال حرارت ھدایتی
QC٣٢٧ /ب٩ ١٣٩۴روحانی

الف١٣٩۴ ٨
978-964-544-049-

5

 ٩ب/ ١٣٩٧QC٣٢٧ادرین بژان؛ مترجم بھرام پوستی.انتقال گرمای جابھجایی (ویراست چھارم)
١٣٩٧9786009865659 ٨الف

١٣٩۴عبدالحسن بصیره، آزیتا سیدفدایی، اسفندیار معتمدینور و فناوریھای مبتنی بر آن
QC٣۵۵/٢ 

 ٩ن۶ب/
١٣٩۴

9786003080959

طراحی و شبیھسازی پروژهھای مھندسی برق و 
فیزیک با losmoC مھندس یار

مولفان بھروز باقری، صبا علویزاده؛ تحت نظارت حامد 
١٣٩۵باغبانیان.

QC۵٢ 
 ۴ط٢ب/
١٣٩۵

9786003071339

 ٩م/ ١٣٩۴QC۶۶۵محمدحسن نشاطیمیدانھا و امواج الکترومغناطیس
١٣٩۴9786007724217 ۵ن

١٣٩۵مولف جالل فرجیتئوری الکترومغناطیس
QC۶٧٠ 
 ٩ت۴ف/
١٣٩۵

9786001602450

١٣٩۴مولفین سجاد بیات، علیرضا شعبانیمکانیک و الکترومغناطیس با آنالیز برداری
 QC٧۶٠
/ب٩۵م٧ 
١٣٩۴

978-600-120-191-
2

دیوید ک. چنگ؛ مترجمین پرویز جبھدار ماراالنی، الکترومغناطیس میدان و موج
QC٧۶٠ /چ٩ ١٣٧۵محمد قوامی.

9789640339251الف١٣٧۵ ٧
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 ۴ق/ ١٣٩۶QC٧۶٠مولفین ایاز قربانی، فرھاد عباسنژاد، زھرا سیفیالکترومغناطیس پیشرفتھ
١٣٩۶9786007724866 ٧الف

شبیھسازی تخصصی با SSFH در حوزھی 
مھندسی برق - مخابرات (میدان و امواج)

مولف سعید محمدپورجاغرق؛ تحت نظارت و سرپرستی 
یاسر جعفریجوزانی ؛ [برای] شرکت مھندسی سینوس 

٩٠ درجھ دپارتمان مھندسی برق.
١٣٩۴

QC٧۶٠ 
 ٢ش٢۶م/

١٣٩۴
978-600-307-084-

4

 ١٣٩۵QC٧٩۵/۴٢گردآوری و تدوین زھرا درریزمبانی فیزیک آشکارسازی تابش و کاربرد آن
١٣٩۵9786001202742 ٢م۴د/

 ١٣٩۵QC٨۵۵تالیف غالمعباس فالحقالھریھواشناسی فیزیکی
١٣٩۵9789646270749 ٩ه٨ف/

مبانی آب و ھواشناسی (مفاھیم و مھارتھای 
 ١٣٩۶QC٨۶١/٢تالیف قاسم عزیزی، دایوش یاراحمدیپایھ)

١٣٩۶9789640370551 ٢م۴ع/

 ٣/١٣٩۵QC٨٧۴تألیف غالمعلی مظفری، شھاب شفیعیپایگاه دادهھای اقلیمی و نقشھھای ھوا
١٣٩۵9786006309866 ٢پ۶م/

١٣٩۴تالیف کمال امیدوارمقدمھای بر بارورسازی ابرھا
QC٩٢٨/۶ 
 ٧م٨الف/
١٣٩۴

9786006309699

١٣٩۴تالیف مرضیھ کشاورز،عزت الھ کرمیفراتر از خشکسالی
QC٢٧/ ٩٢٩ 

 ۵ک ٩الف/
١٣٩۴

9789644624841

جزیره حرارتی: متغیری جدید در معماری و 
١٣٩۵مولفان جمال خداکرمی،مجتبی حاتمیشھرسازی

 QC٧/ ٩٨١
/ج۴ خ۴ 
١٣٩۵

9786006985169

 ١٣٩۶QC٩٨١نویسنده حسین عساکرهمبانی پژوھش در آب و ھواشناسی
١٣٩۶9789648885897 ٢م۵ع/

طیفسنجی امپدانس: کاربرد در پدیدهھای 
 ٩ط/ ١٣٩۵QD١١۶[ودیماف. لوویچ]؛ مترجم محسن خسروی.الکتروشیمیایی و دیالکتریک

١٣٩۵9786001101298 ٩ل

باربارا استوارت؛ مترجمان مرتضی حاجیان، سیدمحمود آنالیز پلیمرھا
 ٨پ/ ١٣٩٢QD١٣٩خوشفطرت، سیدمھدی خوشفطرت.

١٣٩٢9786001100468 ۵الف

مولفین حسین توکل، سعید امیراصالنزاده، محمدحسن مبانی شیمی پلیمر و آزمایشگاه
١٣٩١معینی

QD٣٨١ 
 ٢م٨۶ت/
١٣٩١

9786005953107
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١٣٩۶پدیدآورنده طیبھ کیانوش ، با ھمکاری سعید ضیاءالحقبیوشیمی عملی
QD۴١۵/۵ 
 ٩ب٩٣ک/

١٣٩۶
9789643243968

١٣٩٣تالیف حمید امیدوار، میالد رضاییشیمی فیزیک مواد
 QD۴۵٣/٢
/الف٨ش٩ 

١٣٩٣
9789644635816

[پیتر رایم، پل الئیر، اورس ھوفمان]؛ مترجمان رامتین اصول آزمایشگاھی روشھای مولکولی
 ٢ر/ ١٣٩٠QD۴۶١حدیقی، جبرئیل شمسالدین.

١٣٩٠9786002001238 ۶الف

QD۵۵٣ /م٧ ١٣٨۶-تالیف جمشید مفیدیاصول الکتروشیمی
9789640339497الف١٣٧۶ ٧

 ۵د/ ١٣٩٢QD٧٩مولفان محمد تالفینوغانی، وحید ابوییمھریزیآشنایی با روشھای نوین شناخت و آنالیز مواد
١٣٩٢9786001601651 ٨ت

 ٢/١٣٩۵QD٩٠۵تالیف محمدرضا حلواگرمبانی بلورشناسی و تعیین ساختار بلوری
١٣٩۵ ٢م٨ح/

978-964-975-273-
0

آشنایی با بلور لیتیم (ObNiL ) در کاربرد 
 ١٣٩٧QD٩٢۴تألیف زھرا درزیزفوتونی

١٣٩٧9786001204081 ۵آ۴د/

QD٩٢۴ ١٣٩۴مولف کامبیز عابدیمقدمھای بر ادوات نوری بلور فوتونی
/ع٢م١٣٩۴ ٧

978-600-7230-28-
2

X١٣٧١لئونیدو. آذراف؛ ترجمھ ناصر تجبر.گزیدهای از کتاب بلورشناسی با پرتوQD٩۴۵ 
١٣٧١9789646335127 ۴گ۴آ/

١٣٩۴QE ۵9789648885620رضا خوش رفتار، حسنعلی غیورفرھنگ جامع واژگان غارھا و کارست

نویسندگان: برایان میسون، کارلتون ب.مر؛ مترجمین: اصول ژئوشیمی
QE ۵١۵ ١٣٩۴فرید مر، علی اصغر شرفی

٩/الف۶م
٩-٩٧٨۶۴-۴۶٢١٠-٢-

۶

 ٧٧٠ ١٣٨٩QEساداتی، مسعودمبانی دیرینھ شناسی بی مھرگان (ماکروفسیل ھا)
٢م٢س/

٩٧٨-۶٠١٢-١٢٨-٠٠-
٢

تالیف یونس خسروی، اسماعیل عباسی؛ [بھ سفارش تحلیل فضایی دادهھای محیطی با زمین آمار
 ٨آ/ ٢/ ١٣٩۵QE٣٣انجمن جغرافیای ایران].

١٣٩۵9786006359342 ۵خ
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- ١٣٩۶نویسنده جانآر. جنسن؛ مترجم مجید رحیمزادگان.سنجش از دور محیط زیست از دیدگاه منابع زمین
QE٢/ ٣٣ 
 ٩ج ٩س/

١٣٩۶
9786007867488

کاربرد عکسھای ھوایی در زمین شناسی و تھیھ 
QE٣٣/٢ ١٣٨۴تالیف ابوالقاسم وامقینقشھ

/ع٨و١٣٨۴ ٢
لایر -964 ،٢٨٠٠٠

03-5024-9

سیستماتیکھای سیاالت درگیر در کانیھای 
دیاژنتیک

[رابرتھاول گلدستاین، تی. جیمز رنلدز]؛ مترجم محمد 
١٣٩۵معانیجو.

QE٣۶۴ /٢ 
 ٨گ ٩۵س/

١٣٩۵
9786001282218

عناصر کمیاب خاکی در سنگھای الترامافیک - 
مافیک و کانیھای تشکیلدھنده آنھا: انواع اصلی 

سنگھا و کانیھای سنگساز
اف. پی. لسنوف ؛ برگردان فرھاد آلیانی، زینب 

١٣٩۵داراییزاده.
QE۴۶٢ 
 ۵ل ٩س/
١٣٩۵

9786001282270

زمینشناسی مخازن کربناتھ: شناسایی، توصیف و 
تعیین ویژگیھای مخازن ھیدروکربوری در 

سنگھای کربناتھ
مولف وینام آر؛ مترجمین حسین رحیمپوربناب، ولی 

١٣٩٢مھدیپور، رسول رنجبر.
QE۴١/ ٧١۵ 

 ٩الف ۴ک/
١٣٩٢

9789649704623

١٣٩١مھدی زارعزلزلھشناسی در ایران
QE۵٢/ ٣٧ 
 ٢ز ٩الف/

١٣٩١
9789643792718

 ١٣٩۵QE۵۴١تالیف حمیدرضا رمضیلرزه نگاری مھندسی
١٣٩۵ ۴ل٨ر/

978-964-463-652-
3

١٣٩۵تالیف یاپینگ شائو؛ ترجمھ پرویز ایراننژاد.فیزیک و مدلسازی فرسایش بادی
QE۵٩٧ 
 ٩ف٢ش/

١٣٩۵
9789640370216

QE۶٠١ ١٣٨٠تالیف حسن مدنیزمینشناسی ساختمانی و تکتونیک
9789649336619/م۴ز١٣٨٠ ٨

١٣٩۵فاطمھ ھادوی، مرضیھ نطقی مقدم، محمد انور محقینانو فسیل ھای اھکی
QE٩۵۵ 
 ١٨ن٢ه/
١٣٩۵

9789648931907

 ١٣٩۶QH ۴۵٠درمحمد کردی تمندانیاصول اپی ژنتیک
۶9789649514224الف۴ک/

میکروسکوپھای نوری و الکترونی: پروپ 
روبشی، کانفوکال، کریستالوگرافی و 
تصویربرداری رزنانس مغناطیسی

١٣٩۴سیدمحمدعلی شریعتزاده، احمد مجد
QH٢١١ 
 ٩م۴ش/
١٣٩۴

9789649705408

DNA ١٣٩٢[تی.آ براون]؛ مترجمین علی ریاحیمدوار...[و دیگران].مقدمھای بر کلونسازی ژن و آنالیز
QH٢۴٢/٢ 

 ٨ک۴ب/
١٣٩٢

9786009369287



106

 ١٣٩٣QH٣١۵مھدی تقوا...[و دیگران]علوم زیستی در تربیت بدنی (زیستشناسی)
١٣٩٣9786003550070 ٧۵ع/

تالیف محمدرضا نقوی، محمدعلی ملبوبی، سجاد بیوانفورماتیک
١٣٩۴رشیدیمنفرد

 QH٣٢۴
/ن٧ب٩ 
١٣٩۴

978-964-03-6337-
9

مولف جین شیونگ؛ ترجمھ مھدی صادقی، محمدحسین مبانی بیوانفورماتیک
١٣٩٢ذابح جزی، مرضیھ خواجویینژاد.

 QH٣٢۴/٢
/ش٩م٢ 
١٣٩٢

9786006926001

تکنیکھای مولکولی مطالعھ بیان ژن در سطح 
ANRm[و دیگران ] ...١٣٩۵تالیف و گردآوری ابوالقاسم اسماعیلیQH۴۵٨ت/ ٠ 

١٣٩۵9786001101335

بیان ژن در پروکاریوتھا و یوکاریوتھا: 
(مروری بر تنظیم بیان ژن و ترارسانی پیامھای 

مولکولی)
 ١٣٩۴QH۴۵٠گردآوری و تدوین سارا دژستانی، مھدی بھنامیان

١٣٩۴ ٩ب۴د/
978-964-970-551-

4.

سیدمحمدعلی شریعتزاده...[و دیگران]؛ [ بھ سفارش مبانی زیستشناسی ترمیم
 ٢م/ ١٣٩۵QH۴٩٩دانشگاه اراک].

١٣٩۵9789649705057

مبانی بیوفیزیک: بیوفیزیک پروتییینھا ، اسیدھای 
نوکلئیک و طیفسنجی

نگارندگان بیژن رنجبر ، حسین نادریمنش ، خسرو 
 ١٣٨٩QH۵٠۵خلیفھ

١٣٨٩9786005394344 ٢م٩ر/

مھارتھای عملی در علوم زیست مولکولی
تالیف [راب رید...[ و دیگران]]؛ ترجمھ پژمان 
فرداصفھانی...[و دیگران] ؛ ویراستار پژمان 

فرداصفھانی.
١٣٩۵ QH۵٠۶

9786002092212/م١٣٩۵ ٨٧

تالیف دیوید بالکول؛ ترجمھ محمودرضا آقامعالی...[و انتقال نانو و میکروی مولکولھای زیستی
 ٩ب/ ١٣٩۵QH۵٠٩دیگران]

١٣٩۵ ٨الف

الشبرگ گیاھی: تجزیھ، تشکیل ھوموس، ترسیب 
کربن

مولف [بورن برگ]؛ ترجمھ محمد جعفری ... [و 
١٣٩۵دیگران].

QH۵۴١ /۵ 
 ۴ب ٢ل/
١٣٩۵

978-964-03-7035-
3

١٣٨٨رضا قربانی؛ باھمکاری محمدتقی آلابراھیم.اکولوژی عمومی
QH۵۴١ 

 ٧الف ٣۵ق/
١٣٨٨

964-324-200-8

ھواشناسی زیستی: راھکارھای سازگاری با تغییر 
اقلیم

[ کریستی ال ابی، ایان برتون ]، گلن آر مکگرگور؛ 
مترجم غالمرضا روشن ؛ ویراستار علمی فرامرز 

خوشاخالق .
١٣٩٣QH۵۴٩ه/ ٣ 

١٣٩٣9786007102077

 ١آ/ ١٣٩۵QH۵۴۵مولفان محمدرضا صبور، مھسا شاھیمبانی و مدلسازی انتقال و انتشار آالیندهھا
١٣٩۵9786007867334 ٢ص
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١٣٩۶تدوین عبداالمیر معزی، عطاالھ خادمالرسول، میالد بیریازغال زیستی و کاربرد آن در خاک
QH۵۴۵ 
 ۶م ٩۴ب/

١٣٩۶
9786001412035

١٣٩۴سوندرا بارت؛ ترجمھ فرھاد توحیدی.اسرار سلولھای شما: کشف ھوش درونی بدنتان
QH۵٨١/٢ 
 ۵الف ١۶ب/

١٣٩۴
9786000440695

بیولوژی باورھا: آزاد کردن قدرت آگاھی، ماده و 
 ١٣٩۴QH۵٨١/٢بروس لیپتون؛ ترجمھ فرھاد توحیدی.معجزات

٩١٣٩۴9786000440701ز٩ل/

تالیف و گردآوری امیرعباس ممتازیبروجنی کامران اصول پایھ زیستشناسی ملکولی
١٣٩٣قائدی مینا میریان

QH۵٨١/٢ 
 ۶الف ٧م/

١٣٩٣
9789646098114

بررسی توان تمایزی سلولھای بنیادی با ھدف 
 ی٢/ ١٣٩۶QH۵٨٨مریم مقدممتیناستفاده در مھندسی بافت و پزشکی ترمیمی

١٣٩۶9789643863470 ٧م

تدوین و گردآوری سیدعلی اکبر ھدایتی،احمدرضا مبانی اکولوژی کفزیان
١٣٩۵جبلھء،محمد قلیزاده

QH٨/ ٩٠ 
 ۴ه ٩ب/
١٣٩۵

9789648926972

اصول و مبانی تولید قارچ ھای دارویی با نگاه 
 ٣٢٩ ١٣٩۶QKشراره رضائیان و حمید رضا پوریان فرکاربردی در ایران

۶٩٩٧٨٩۶۴٣٢۴٣٧٩١الف۶٢ر/

فلورستیک کوه نوآ (نور):شھرستان داالھو در 
١٣٩۵گودرز طھماسبی ؛ ویراستار علمی ناھید طھماسبی.استان کرمانشاه

QK٣٧١ 
 ٨ف٩ط/
١٣٩۵

9786007004623

١٣٩٢ھرمزدیار کیانمھرگیاهشناسی پایھ دانشگاھی: گیاھان بیگل
QK۴۵/٢ 
 ٩گ٩ک/
١٣٩٢

9789649704449

١٣٩۶زھره سمیعیرادزالزالک(کاشت، داشت و برداشت)
QK۴٩۵ 
 ٨س ١٧ز/

١٣٩۶
9789649706016

١٣٨٧تالیف مھرو حاجیمنیریگلسنگشناسی
QK۵٨٣ 
 ٨گ٢ح/
١٣٨٧

9643241750

١٣٩۵رضا شیخاکبریمھرریختشناسی و تشریح اندامھای گیاھی
QK۶۴١ 
 ٩ر٩ش/
١٣٩۵

9786009589784

QK۶۴١ /م٢ ١٣٩۶تدوین و گردآوری رحیم ذوالفقارینسب...[و دیگران]مبانی ریختشناسی و تشریح گیاھان
١٣٩۶9786008633129
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 ٢ع/ ١٣٩۵QK۶۶١نگارش حمید عباسدختاکولوژی بذر( پرایمینگ)
١٣٩۵9786007153512 ٧الف

تالیف لمبرز - چاپین - پونز؛ ترجمھ علیرضا کوچکی... اکوفیزیولوژی گیاھی
 ٢ل/ QK٧١٧- ١٣٨٨[ و دیگران].

9-077-386-١٣٨۴964 ٧الف

(PGPR) ١٣٩۵تالیف حسینعلی علیخانی، غالمرضا صالحیجوزانیریزوبیا: باکتریھای محرک رشد گیاهQK٧٣١ 
١٣٩٢9789640365199 ٩ر٨ع/

تالیف سیدعلیمحمد میرمحمدیمیبدی، مریم گلآبادی، اصالح گیاھان برای تحمل تنش خشکی
١٣٩۵پوراندخت گلکار

QK٧۵۴ /٧ 
 ٩م ٣ت/
١٣٩۵

9786008157137

نقش عناصر معدنی در گیاھان:جذب و تحلیل، 
 ١٣٩۴QK٨۶٧رقیھ حاجی بلندیجابجاییھا و کارکردھای فیزیولوژیک

١٣٩۴9786006573397 ٧ن٢ح/

[ویراستاران] اولریچ لوتگھ، اروین بک، دودوتا بارتلز؛ تحمل بھ خشک شدن در گیاه
QK٨٧٠ /ت٣ ١٣٩۵[مترجمین] مجید نبیپور...[و دیگران].

١٣٩۵9789649705811

مولف[صحیح: ویراستار] آنتونی یئو،تیم فالورز ؛ انتقال مواد محلول در گیاھان
 ١٣٩۴QK٨٧١مترجمین احمد عبدلزاده...[ و دیگران].

١٣٩۴9786007102169 ٨الف/

APG ١٣٩٢تالیف محمد آزادبخت، مسعود آزادبختگیاهشناسی دارویی: ردهبندی براساسQK٩۵ 
١٣٩٢9786002002884 ٩گ۴آ/

سیتوژنتیک گیاھی: مفاھیم پایھ و روشھای 
١٣٩۵مولف قادر میرزاقادریآزمایشگاھی

QK٩٨١/٣۵ 
 ٩س٩م/
١٣٩۵

9789642797783

 ١٣٩۵QLجوزف مریت، ترجمھ کاوه فیض اللھیزیست شناسی پستانداران کوچک
٩ز۴م/٧٠٣

٩-٩٧٨۶۴-٣٢۴-٣۵۴-
٨

اصول جامع جانورشناسی ھیکمن
کلولند پی. ھیکمن و ھمکاران[الری. اس. رابرتس، آلن 
الرسون]؛ گروه مترجمان انجمن زیستشناسی ایران ؛ 

زیر نظر جمشید درویش.
١٣٩۶ QL۴٧/٢

9786006926810/ه٩ج١٣٩۶ ٢

 ١٣٨۵QL٧۵١کربز - دیویس؛ ترجمھ عبدالحسین وھابزاده.مقدمھای بر اکولوژی رفتار
١٣٨۵9789643241327 ٧م۴ک/

تالیف آنتونیل. مشر؛ ترجمھ سیدمھدی منتظری ؛ بافتشناسی پایھ
١٣٩۵زیرنظر مسلم بھادری.

QL٨٠٧ 
 ٢٨ب٢ج/
١٣٩۵ب

9786002005106
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آناتومی انسان ( ویژه دانشجویان تربیت بدنی و 
١٣٨٨تالیف صدیقھ اسالمی، جمشید ھمتیعلوم ورزشی )

QM٢٣/٢ 
 ٨آ۴۶الف/

١٣٨٨
9786005751000

مقدمات آناتومی انسان ویژه دانشجویان رشتھ 
تربیتبدنی و علوم ورزشی

مولفان علی اصغر رواسی، مھدی قیطاسی؛ ویراستار 
 ١٣٨٨QM٢٣/٢زیبا اجتھد.

١٣٨٨9789648131529 ٧م٩ر/

نوروآناتومی بالینی "بھ انضمام اطلس رنگی مغز 
١٣٩٣ریچارد س. اسنل؛ ترجمھ محمد اکبری ... [و دیگران]."

QM۴۵١ 
 ٩ن۵الف/

١٣٩٣
9789642536351

فیزیولوژی انسانی: ویژه رشتھ تربیت بدنی و 
١٣٩۴QP9786003550667عیدی علیجانیعلوم ورزشی

دبلیو. الری کنی و جک اچ. ویلمور ترجمھ محمدرضا فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
 ٣٠١ ١٣٩۶QPاسد و فرح حدادی

٩٩٧٨۶٠٠٣۵۵١١٠٧ف٩و/

-٣٠٣978-600-355-048 ١٣٩٣QPبروس آبرندی، استفاین جی. ھانراھانمبانی بیوفیزیک حرکت انسان
3

ریچارد. یی کالبونده؛ ویراستار علمی عباسعلی گائینی ؛ مبانی فیزیولوژی قلبی عروقی ویژه علوم ورزشی
 ١٣٩٧QP١٠١مترجمان عباسعلی گائینی... [و دیگران].

١٣٩٧9786003551862 ٧م٨ک/

پاتریسیاای. مولینا؛ [ترجمھ] احمد زارعشحنھ ...[و ھورمونشناسی و فیزیولوژی غدد درونریز
 ١٣٩۶QP١٨٧دیگران].

١٣٩۶ ٩ف٨م/
6-599-970-964- 

978

فیزیولوژی بالینی غدد درونریز با نگرش علوم 
پایھ و بالینی

[ جوی ھینسون،پیتر ریون،شرن ال جو]؛ مترجمان 
 ١٣٩٠QP١٨٧پروین بابایی...[ و دیگران].

١٣٩٠9786002001115 ٩ف٩ه/

نویسنده ژن ام. آدامز؛ مترجمان فرھاد رحمانینیا... [ و راھنمای آزمایشگاھی فیزیولوژی ورزشی
 ١٣٩٣QP٣٠١دیگران ].

١٣٩٣9786005751215 ٢ر۴آ/

رفتار حرکتی: ارتباط ذھن و بدن با ھدف اجرای 
 ١٣٩٣QP٣٠١جفری سی. ایوس؛ [مترجم] زھرا سلمان.مطلوب

١٣٩٣9786003550421 ٧ر٩آ/

مباحث پیشرفتھ در بیولوژی مولکولی تنظیم 
سلولی و مولکولی سازگاری بھ فعالیت ورزشی

تالیف کلود بوچارد؛ ترجمھ ارسالن دمیرچی...
 ١٣٩۶QP٣٠١[ودیگران] ؛ ویراستار پروین بابایی.

١٣٩۶9786006467887 ٢م٩ب/

فیزیولوژی ورزشی ١ ویژه تندرستی، آمادگی و 
عملکرد ورزشی

شارون ایپلومن، دنیس ال.اسمیت؛ مترجم محمد 
١٣٩۴-فرامرزی...[ و دیگران] ؛ ویرایش علمی رضا نوری.

QP٣٠١ 
 ٩ف٨پ/
١٣٩۴

978-600-355-083-
4
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فیزیولوژی ورزشی دستگاه ایمنی- عصبی 
ھورمونی

شارون پلومن، دنیس اسمیت؛ [مترجمان] مھران 
قھرمانی، حسن ثانیان، سیدهزینب رضویمجد ؛ ویراستار 

علمی مھران قھرمانی.
١٣٩٧

QP٣٠١ 
 ٩ف٨پ/
١٣٩٧

9786003551879

فیزیولوژی ورزشی دستگاه سوخت و سازی
نویسندگان شارن ای. پلومن، دنیس ال. اسمیت؛ [ 

ترجمھ] مھران قھرمانی، حسن ثانیان، صدیقھ 
حسینپورصداقت.

١٣٩٧
QP٣٠١ 
 ٩ف٨پ/
١٣٩٧

9786003551992

(MSCA) نیکالس راتامس؛ [مترجمین] امیرحسین براتی،مھدی مبانی تمرینات قدرتی و آمادهسازی
 QP٣٠١- ١٣٩۴عباسزادگان،توحید ھمتزادهبدولی.

١٣٩۴ ٢م٢ر/
978-600-355-086-

5

[ویراستار] لیو لوزی؛ [مترجم] رضا نوری... [و فیزیولوژی و متابولیسم سلولی فعالیت ورزشی
 ١٣٩٣QP٣٠١دیگران].

١٣٩٣9786003550063 ٩۵ف/

فیزیولوژی ورزشی: تلفیق نظر و عمل
ویلیامجی. کرامر، استیونجی فلک، مایکلآر دسچنز؛ 
ویراستار علمی عباسعلی گائینی، فرھاد دریانوش ؛ 
مترجمان فرھاد دریانوش... [و دیگران] ؛ ویراستار 

ادبی مرجان ادیبی.

١٣٩٢ -
QP٣٠١ 
 ٩ف۴ک/
١٣٩٢

9786006904061

دونکن مکدوگال، دیگبی سیل؛ [مترجمان] حمید فیزیولوژی تمرین برای دستیابی بھ عملکرد بھینھ
 ١٣٩٧QP٣٠١اراضی ...[ و دیگران].

١٣٩٧9786003552005 ٩ف٧م/

بیومکانیک حرکت انسان کاربرد در ھنرھای 
رزمی

تالیف امریک آریس، لستر اینگبر؛ ترجمھ ندا بروشک، 
١٣٩۶امیرعلی جعفرنژادگرو، علیرضا میری.

QP٣٠٣ 
 ٩ب۴الف/

١٣٩۶
9786003551893

کارول آ. اوتیز؛ [ترجمھ] سیدحسین حسینی، حسن کینزیولوژی
- ١٣٩۵دانشمندی، مرتضی تفاح.

QP٣٠٣ 
 ۴ح٨٧الف/

١٣٩۵
9786003550650

علم ھایپرتروفی عضالنی: آشنایی کامل با جزئیات 
فرایند پیچیده افزایش توده عضالنی

تالیف برند شونفلد؛ ترجمھ فرھاد دریانوش ... [ و 
١٣٩٧دیگران].

QP٣٠٣ 
 ٨ع٨٧ش/

١٣٩٧
9786003552104

مارک.ال التاش؛ [ترجمھ] محمدرضا دوستان...[و اصول کنترل حرکتی
 ٢ل/ ١٣٩۴QP٣٠٣دیگران] ؛ ویراستار علمی مھدی نمازیزاده.

١٣٩۴9786003550643 ۶الف

سیدخلیل موسوی، مھدیھ مھدوی، سیدهھدی نبوی؛ سیستم آنالیز حرکت ( کاربردھا - تحلیل دادهھا)
١٣٩٢ویراستار علمی سیدفرھاد طباطباییقمشھ.

QP٣٠٣ 
 ٩س٨٣م/

١٣٩٢
9786006904436

ویلیام جی وینسنت، جوزف پی. ویر؛ ترجمھ و تالیف آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی
١٣٩۴وازگن میناسیان.

QP٣٠٣ 
 ٣ت٩۴و/

١٣٩۴
9786005543629

فیزیولوژی ورزشی پیشرفتھ
[ویراستاران] پیتر فرلی، مایکل جوینر، وینست کاینرو؛ 
مترجم شادمھر میردار... [ودیگران] ؛ تحت نظارت و 

ویراستاری شادمھر میردار .
١٣٩٢ -QP٩ف/ ٣٠٩ 

١٣٩٢9786006904078
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فیزیولوژی انسان (ویژه دانشجویان تربیت بدنی و 
علوم ورزشی)

حمید اراضی، سیدصالح صفریموسوی، منصور 
١٣٩٠قاسمیکرم

QP٣۴/۵ 
 ٩ف۴الف/

١٣٩٠
9786005543469

جانای ھال؛ [مترجمان] سیدمرتضی کریمیان، فشرده فیزیولوژی پزشکی گایتون و ھال
١٣٩۴سیدهنرگس کریمیان.

QP٣۴/۵ 
٩٢٧٧ف٢گ/
١٣٩ ٠١٧۴

9789649704883

تالیف جیمز و. کاالت؛ ترجمھ احمد علیپور، امیرعلی روانشناسی زیستی
- ١٣٩۵مازندرانی، مژگان آگاه.

QP٣۶٠ 
 ٩ر٢ک/
١٣٩۵

978-600-200-500-
7

بازشناسی اشیاء: علوم اعصاب بینایی، مدلھای 
١٣٩۵تالیف و تصنیف رضا ابراھیمپورمحاسباتی- شناختی، یادگیری عمیق

QP٣۶٠/۵ 
 ٢ب٢الف/

١٣٩۵
9786006594811

ھوشمند بیندیشید : توصیھھای یک دانشمند 
 ١٣٩٣QP٣٩٨ریچارد رستاک ؛ ترجمھ فرھاد توحیدی.اعصاب برای بھبود عملکرد مغزتان

١٣٩٣9786000412531 ٩ه۵ر/

فیزیولوژی در یک نگاه
[جرمیپی. تی. وارد، راجردبلیو. ا لیندن]؛ ترجمھ 
امیرعباس برزگری، زھرا حیدرزاده ؛ ویراستار 

محمدکاظم بھرامی.
١٣٩۵

 QP۴١
/و٢ف٩ 
١٣٩۵

9786009589975

نوشتھ ایرا.ن. لواین؛ ترجمھ غالمرضا اسالمپور، شیمی کوانتومی
سیفهللا جلیلی ؛ ویراستار علمی غالمرضا اسالمپور.

 - ١٣٨٩
١٣٨۴

 QP۴۶٢
/ل٩ش٩ 
١٣٨۴

978-964-6215-38-
2

نوشتھ ایرا.ن. لواین؛ ترجمھ غالمرضا اسالمپور، شیمی کوانتومی
سیفهللا جلیلی ؛ ویراستار علمی غالمرضا اسالمپور.

 - ١٣٨٩
١٣٨۴

 QP۴۶٢
/ل٩ش٩ 
١٣٨۴

978-964-6215-38-
2

١٣٩۶ھورست فریبولین؛ ترجمھ عادلھ مشتقیزنوز.مبانی اسپکتروسکوپی RMN یک- و دو - بعدی
QP۵٩/ ١٩ 

 ۴ف ٩ط/
الف ١٣٩۶

9786009680511

١٣٩۵سھیال رھگذر...[و دیگران]میکرو ANR ھا: شناسایی و کاربرد
QP۶٢٣ /۵ 

 ٩م ۴ت/
١٣٩۵

9786001101137

 ٢ب/ ١٣٩۶QR١٠٠الری بارتون، دیانا نورثوپ؛ ترجمھ بھار شھنواز.اکولوژی میکروبی
١٣٩۶9789643863494 ٧الف

توسعھ و تولید ماست و سایر فرآوردهھای لبنی 
فراسودمند

[ویراستار فاتح ییلدیز]؛ مترجمان مصطفی 
 ٩ت/ ١٣٩۵QR١٢١مظاھریطھرانی، محسن قدسروحانی، محمدامین میری.

١٣٩۵
978-964-386-332-

6

١٣٩۶تالیف جعفر سلیمیان،عبدالھ مریدیکیا،نجمھ پورساسانضروریات ایمونولوژی
QR١٨١ 
 ۴ض٨س/

١٣٩۶
9789649705965
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ضروریات باکتری شناسی پزشکی باکتری شناسی 
عمومی و سیستماتیک برگرفتھ از کتب رفرانس 
جاوتز، زینسر، مورای قابل استفاده برای کلیھ 

رشتھھای زیرگروه پزشکی 

١٣٨۶جمال قرهخانی ، رضا برحمت، آریا سھرابی
QR۴۶ 

 ۴ض٣۵ق/
١٣٨۶

978-964-970-071-
7

کاربرد فناوری اطالعات و ERPدر سالمت 
 ٨۶۴ ١٣٩۵Rمھرداد کازرونیالکترونیک

٢٩٧٨۶٠٠٧٨۶٧٣۵٨ک٢ک/

بررسی ابعاد فقھی حقوقی اتانازیا با رویکرد 
حقوق کیفری

محمدمھدی رحیمی ، محسن آقاسی؛ با دیباچھای از 
 ١٣٩٢R٧٢۶محمد عاشوری.

١٣٩٢9786002143204 ۴ب٣ر/

تالیف جین اگدن؛ ترجمھ محسن کچویی ؛ ویراستار علی روانشناسی سالمت
- ١٣٩۵فتحیآشتیانی.

R٧٢۶/٧ 
 ٩ر٧۴آ/
١٣٩۵

978-600-200-523-
6

١٣٩۶عباس تکاورفیزیک پزشکی
R٨٩۵ 
 ٩ف٨ت/
١٣٩۶

9789649705859

بیانیھ چک لیست: راھنمای استفاده از چک 
لیستھای پزشکی برای انجام دقیقتر مراقبتھای 

بیمارستانی
 ١آ/ ١٣٩١RA٣٩٩نویسنده آتول گاواندی؛ مترجم شھاب چیتچیان.

١٣٩١9786002001948 ٢گ

مایکل ھریس، گوردون تایلور؛ ترجمھ ھاشم خوشبخت، آمار پزشکی بھ روش ساده
 ١٣٩٠RA۴٠٩فواد محمدزاده ؛ زیرنظر سیامک صبور، فریبا قاسمی.

١٣٩٠ ٨آ۴ه/
978-600-200-072-

9

١٣٩۵تالیف سیدامیرحسین بتولی، مینو سیسختیسالمندی سالم
RA۵۶۴/٨ 
 ٢س٢ب/
١٣٩۵

9786002005465

مدیریت شھری و سالمت
نویسنده بھزاد دماری ؛ بھ اھتمام سیدمحمدھادی ایازی 

؛ سفارش دھنده معاونت امور اجتماعی و فرھنگی 
شھرداری تھران.

١٣٩٢
 RA۵۶۶ /٣
/الف٩ الف٩ 

١٣٩٢
9786007212097

آلینا کاباتا - پندیاس ، آرونب. موخرجی؛ ترجمھ علی عناصر کمیاب از خاک بھ انسان
١٣٩۵غباسپور ، علی اصغر نادری.

RA۵۶۶ 
 ٩ع١۶ک/

١٣٩۴
9786007153482

[ج. اسکات ویس،مارتا.بی فولفرد]؛ مترجمین ھادی بیماریھای قابل انتقال از حیوانات خانگی بھ انسان
 RA۶٣٩- ١٣٩۶گنجعلی...[و دیگران].

١٣٩۶ ٩ب٩و/
978-600-8633-25-

9

لئون گوردیس؛ ترجمھ عبدالرضا منصوریراد، پیمان اپیدمیولوژی (٢٠١۴)
 ٩گ/ ١٣٩٣RA۶۵١سالمتی.

١٣٩٣ ٢الف
978-600-200-373-

7

عھدیھ یدالھزاده؛ ویراستار افسانھ نژادغنی، مھال بھداشت و ورزش
١٣٩٢حیدری.

RA٧٧۶ 
 ٩بی۴/
١٣٩٢

978-600-6904-69-
6
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پیالتس (روش تمرینی جھت تعادل بیشتر و 
انعطافپذیری بیشتر میباشد) ۶٠ تمرین برای 

مبتدیان و پیشرفتھھا
١٣٩١آلیسا اونگارو؛ [مترجم] آمنھ رضوی.

RA٧٨١ 
 ٩پ٧٧آ/
١٣٩١

978-600-5751-64-
2

 ١٣٩٣RA٧٨١آلیسا اونگارو؛ [مترجم] مرتضی حسینی، حسن کیائی.ھر روز ١۵ دقیقھ پیالتس
١٣٩٣9786006467207 ۴ه٧٧آ/

سنجش در روانشناسی ورزش و تمرین
ویراستاران گرشون تننبام رابرت س. اکالند، آکیھیتو 

کاماتا؛ [مترجمین ] و ویراستار متن فارسی 
سیدمحمدکاظم واعظموسوی... [و دیگران].

١٣٩۶RA٧٨١ 
١٣٩۶ ٩س/

978-600-355-172-
5

انجام تمرینات پیالتس بھ وسیلھ توپ بزرگ 
(جیمبال)

نویسنده لوسی نایت؛ مترجمان رقیھ 
 ٢ن/ ١٣٩۵RA٧٨١یوسفیدارستانی،سمیھ عاشری ؛ ویراستار رقیھ یوسفی.

١٣٩۵9786003551374 ٨الف

تالیف لیوسی ویندھامرد؛ ترجمھ بھاره TIIH : تمرینات اینتروال با شدت باال
١٣٩۶یزدانپرستچھارمحالی.

RA٧٨١/١۵ 
 ٣الف ٩و/

١٣٩۶
9786003551473

مولف ملیسا لیان؛ مترجم امیر قیامیراد، فرھاد تمرین در آب
 ١٣٩۵RA٧٨١/١٧اسمخانی، ساالر حریری.

١٣٩۵9786003551367 ٨ت٢ل/

ملیسا الین؛ ترجمھ رامین بیرانوند، سیدمحمد حسینی ؛ تمرینات آبی
١٣٩۶ویراستار علمی رحیم میرنصوری.

RA٧٨١/١٧ 
 ٨ت٢ل/
١٣٩۶ب

9786007356920

اطلس جامع پیالتس: بھ روزترین راھنمای 
ھمگانی پیالتس

لین رابینسون، لیسا برادثاو، ناتان گاردنر؛ [مترجم] 
١٣٩۶ایمان متقیاننژاد، شھره پوالدیان.

RA٧٨١/۴ 
 ۶الف ٢ر/

١٣٩۶
9786003551749

کاترین ویلکز؛ ترجمھای از رقیھ یوسفیدارستانی ؛ پیالتس با حلقھ جادویی (رینگ)
 ۴/١٣٩۵RA٧٨١ویراستار سحر حمزهای.

١٣٩۵9786003551398 ٩پ٩و/

کاترین ویلکز؛ ترجمھای از رقیھ یوسفیدارستانی و ندا حرکات پیالتس با توپ کوچک
 ۴/١٣٩۵RA٧٨١نصیریخواه ؛ ویراستار شادی موسوی.

١٣٩۵9786003551381 ۴ح٩و/

کش پاتل؛ ترجمھ امیرحسین براتی، محمدحسین راھنمای کامل تمرینات اصالحی
 ۵/١٣٩۴RA٧٨١علیزاده، امیر خاتمی.

١٣٩۴9786003550858 ٢ر٢پ/

آلیسون مککانل؛ [مترجم] عباسعلی گائینی...[و دستگاه تنفس و فعالیت ورزشی (از نظر تا عمل)
 ١٣٩۴RA٧٨٢دیگران] ؛ ویرایش علمی عباسعلی گائینی.

١٣٩۴9786003550933 ۵د٧م/

مغز خود را ارتقا دھید: علم و ھنر جدید پشت 
سر، عملکرد مغز ارتقایافتھ

مجید فتوحی، کریستینا برداآنتونیادس؛ ترجمھ فرھاد 
١٣٩۵توحیدی.

RA٧٩٠ 
 ۶م٢٣ف/

١٣٩۵
9786009563432
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تالیف پژمان اسماعیلی و زیور کریمیپور؛ با مقدمھ جغرافیای پزشکی: تعریف، مفاھیم و ساختارھا
١٣٩٢پرویز کردوانی.

RA٧٩٢ 
 ۶۶ج۵الف/

١٣٩٢
9786005051919

ویراستاران اولھ سلینوس،رابرتبی. فینکلمن، ژوزهای.زمینشناسی پزشکی: بررسی منطقھای
 ١٣٩۵RA٧٩٢سنتنو؛ مترجمان عیسی متاجیامیرود... [ و دیگران].

١٣٩۵9786007078280 ٨ز٨ز/

جغرافیای پزشکی: (برگرفتھ از معتبرترین منابع 
علمی جغرافیای پزشکی جھان در سال ٢٠٠۵ و 

(٢٠١٠

[صحیح: مولفین ملیندا اس. میده، رابرت جی. 
اریکسون]؛ مترجمین مجید غیاث، محمود مھدوینژاد، 

رضا روزبھانی.
١٣٩٢RA٧٩٢ 

١٣٩٢9786003180086 ٧ج٩م/

بھداشت محیط و کنترل عفونت در بیمارستانھا و 
مراکز بھداشتی درمانی: براساس قوانین و 

مقررات دستورالعملھا و آییننامھھا، رھنمودھا و 
استانداردھا

نویسندگان محمدعلی کریمیاقدم، فریبا محمودپور ؛ با 
١٣٨٩مقدمھ مرضیھ وحیددستجردی .

RA٩۶٩ 
 ٩ب۴ک/
١٣٨٩

978-964-2536-42-
9

پیتر ام. گینتر، دبلیو. جک دانکن، لیندا ای. سوین ؛ مدیریت استراتژیک سازمانھای بھداشت و درمان
 ١٣٩٧RA٩٧١ترجمھ داود ایزدیسرشت.

١٣٩٧ ۴م٢د/
978-964-379-445-

3

 ۵/١١٢ ١٣٩۶RBطیبھ کیانوشبیوشیمی: شیمی زندگی
٩ب٩ک/

٩-٩٧٨۶۴-٣٢۴-٣٨٩-
٠

 ١٣٩۶RB١۵۵داریوش فرھودمبانی ژنتیک پزشکی و مشاوره آن
١٣٩۶9786000205102 ٢م٢د/

نویسنده سی. مورایآدریس؛ مترجمان فرھاد دریانوش...رژیم غذایی، فعالیت ورزشی و بیماریھای مزمن
 ١٣٩۶RB١۵۶[و دیگران] ؛ ویراستار علمی فرھاد دریانوش.

١٣٩۵9786003551404 ۴ر۴آ/

اصول شیمی بالینی و روشھای تشخیص مولولی 
تیتز

تالیف کارلا. بورتیس، ادوارد ر. اشوود، دیوید ای. 
برونس؛ [ باربارا.جی سویر] ؛ ترجمھ عبدالرضا 

منصوریراد...[و دیگران] ؛ ویراستار سمیھ کریمی ؛ 
زیر نظر ھوشنگ امیررسولی.

١٣٩۵ -RB۴٠ 
١٣٩۵ ٢م۴ب/

978-600-200-477-
2

RCP ١٣٩۴مولفان الھام محمدی، فرھاد گوھزادکاربرد عملی مبانی
RB۴٨/ ٣ 
 ٢۶م ٢و/
١٣٩۴

978-964-970-550-
7

اطلس خونشناسی: ھمراه با تکنیکھای تھیھ و 
ارزیابی گسترشھای خون...

با مقدمھ و تحت نظارت محمد پدرام؛ مولفین نجمالدین 
 ٢س/ ١٣٩٢RB۴۵ساکی، کاوه جاسب.

١٣٩٢9786002091383 ۶الف

خونشناسی، انعقاد و طب انتقال خون
[ویراستاران ریچاردا. مکفرسون، متیوآر. پینکوس]؛ 
با مقدمھ و تحت نظارت محمد رخشان ؛ ترجمھ علی 

ملکی،احمد فاطمی،ناھید نصیری.
١٣٩۵

RB۴۵ 
 ٩خ۶٧م/
١٣٩۵

9789649876825

نویسنده: دکتر سیمین دشتی خویدکی، دکتر عاطفھ فارماکوتراپی و مراقبتھای بعد از پیوند کلیھ
١٣٩٣RC9789644963155جعفری، دکتر محمدرضا خاتمی
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DSM-5  نویسنده: لوری ریچنبرگ، مترجم: دكتر فرزین ضروریات
9786002004161 ١٣٩۴RC ۴۶٧رضاعي، علي نیلوفري

مونا شانگلد، گیب میرکین؛ [مترجمان] مھرداد فتحی، فیزیولوژی ورزشی زنان ٢٠١۵
١٣٩۴محسن دھباشی، مرتضی مطھریراد.

RC١٢١٨ 
 ١٧ش ٩ز/

١٣٩۴
978-600-6467-70-

2

فارماکولوژی دوپینگ (مرجع کامل استروییدھای 
 ١٣٩۴RC١٢٣٠محسن دھباشی؛ امیر رشیدلمیر.آنابولیک و داروھای پپتیدی)

١٣٩۴9786006467283 ٢ف٩د/

مولفان سوزان النھام- نیو...[ و دیگران]؛ مترجمان تغذیھ ورزشی
 ١٣٩۶RC١٢٣۵روحالھ رنجبر ...[ و دیگران].

١٣٩۶9786001411960 ۶٧ت/

تالیف و ترجمھ امیر سرشین،سردار محمدی،رضا مفاھیم بنیادی مکانیک ورزش
١٣٨٨رستمی ؛ ویراستار علمی شھال حجت.

RC١٢٣۵ 
 ٧م۴س/
١٣٨٨

9786009102648

١٣٩۶برایان شارکی؛ ترجمھ فرھاد رحمانینیا.فیزیولوژی ورزش( راھنمای مربیان)
RC١٢٣۵ 
 ٩ف٢ش/

١٣٩۶
9786003551565

اندوکرینولوژی فعالیت بدنی و ورزش
ویراستار نآما کنستانتینی،آنتونی.سی ھاکنی؛ ویراستار 
متن فارسی مقصود پیری ؛ مترجم مقصود پیری...[ و 

دیگران].
١٣٩۴

RC١٢٣۵ 
 ٨الف ٨٧ک/

١٣٩۴
9786006467535

١٣٩۶کامبیز مرادیدهباغیفعالیت بدنی، تندرستی و بیماریھا
RC١٢٣۵ 
 ۶٧ف۴م/

١٣٩۶
9786003551497

مقدمھای بر اندوکرینولوژی و پپتیدشناسی 
 ١٣٩۴RC١٢٣۵امیر رشیدلمیر ... [و دیگران]ورزشی ...

١٣٩۴ ٧م/
978-600-6467-69-

6

١٣٩٣تالیف مریم فراستینسب،علی یعقوبیجویباری،پیام آزادهروابط زناشویی در بیماران مبتال بھ سرطان
RC٢۶٢ 
 ٩ر٣٣ف/

١٣٩٣
9786009306879

١٣٩٢تالیف علی یعقوبیجویباری، پیام آزادهشیمی درمانی
RC٢٧١ 

 ی٧٣ ٩ش/
١٣٩٢

978-600-200-345-
4 

١٣٩٣تالیف علی یعقوبیجویباری،پیام آزادهسرطان پانکراس
RC٢٨٠ 
 ی٧ ٩۴ل/

١٣٩٣
9786009306831

پژوھشھای مشاوره و رواندرمانی
نویسندگان رودی داالس و آرلن وتر؛ مترجمان سمیھ 
کاظمیان، مرضیھ عروجی، سھیال ابراھیمی ؛ با مقدمھ 

معصومھ اسمعیلی.
١٣٩٧RC٣٣٧ 

١٣٩٧9786002234438 ۴پ٢د/
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نورولوژی بالینی امینف
تالیف مایکلجی. امینف، دیویدای. گرینبرگ، راجرپی. 

سیمون؛ ترجمھ زھرا محمدی، امیرحسین 
عبدالعلیزادهصالح، علیرضا زمزم ؛ زیر نظر سعید 

شاهبیگی.

١٣٩۵
RC٣۴۶ 
 ٩ن٨الف/

١٣٩۵
9786002004741

مولفان ادوارد اس.ھیگینز، مارکاس.جورج ؛ مترجمان روشھای درمانی تحریک مغزی برای متخصصان
 ٣ت/ ١٣٩١RC٣۵٠رضا رستمی، آرمان بردبار، ساناز خمامی.

١٣٩١9786002000866 ٩ه

تمرینات اصالحی ویژه سندرومھای اختالالت 
حرکتی

شرلیای. سھرمن؛ ترجمھ مھدی قیطاسی، معصومھ 
١٣٩۶تقیخانی ؛ ویراستار ادبی ناصر فتوگرافی.

RC٣٧۶/۵ 
 ٨ت۴س/
١٣٩۶

9789642061204

توانبخشی مبتالیان بھ سکتھ مغزی( برنامھ 
بازآموزی حرکتی)

ژانت کار، روبرتا شفرد؛ مترجمان نورالدین 
١٣٨٨نخستینانصاری، صوفیا نقدی.

RC٣٨٨/۵ 
 ٩٣ت٢ک/

١٣٨٨
9789642536337

 ١٣٩۴RC٣٩٢تالیف دانآن. مارسوس؛ ترجمھ مرضیھ بابایی.رھایی از میگرن: ١٠ راهحل ساده
١٣٩۴9786002004499 ٩ر٢م/

رھایی از حواسپرتی (١٠ راه حل ساده برای 
نقص توجھ بزرگسالی)

تالیف استفانی مولتون سالکیس؛ ترجمھ شھرام 
حاجیرضایی، زھرا شجاعی ؛ ویراستار ابوالفضل 

محمدی ؛ با مقدمھ جواد عالقبندراد.
١٣٩۵RC٣٩۴ /٨ک 

١٣٩۵9786002005304 ۴س

آسیبشناسی روانی: علم و درمان اختاللھای 
روانشناختی

تالیف ان. کرینگ...[و دیگران]؛ ترجمھ حمید 
 RC۴۵۴- ١٣٩۶شمسیپور، سعید صباغیپور.

١٣٩۶9786002006585 ۵آ٩۴د/

الکتروفیزیولوژی کاربردی کاپالن
تالیف ھرولد کاپالن، بنجامین ج. سادوک، ویرجینیا ا. 

سادوک، پدرو رویز ، ترجمھ رضا رستمی، محمد 
حبیبنژاد، جمیلھ زارعی ؛ ویراستار فرزین رضاعی.

١٣٩١
RC۴۵۴ 

 ٧الف ١٧س/
١٣٩١

9786002000798

بیماریھای روانی برای دانشجویان دندانپزشکی و 
١٣٩٠تالیف فرھاد شاملودندانپزشکان(درسنامھ)

RC۴۵۴ 
 ٩ب٢ش/
١٣٩٠

978-600-200-156-
6

پرسشھای خودآزمایی MSD-۵: درک خود را 
ازDSM-5 بسنجید؟

تالیف فیلیپ ر. موسکینترجمھ فرزین رضاعی، محمد 
١٣٩۵منایی.

RC۴۵۴ 
 ۴پ١٧م/
١٣٩۵

9786002004178

 ١٣٩٢RC۴۵۴یونس نابدلراھنمای بیماریھای روانپزشکی برای خانواده
١٣٩٢9789644962998 ٩ر٢ن/

مشاوره روانپزشکی با نمونھھای بالینی، 
 Psychiatric consultation through

clinical cases
تالیف امیر شعبانی... [و دیگران]؛ ویراستار امیر 

 ٢/ ١٣٩۵RC۴۵۵شعبانی.
١٣٩۵9786002004871 ۵م ۵م/

شخصیت در روابط صمیمانھ: اجتماعیشدن و 
آسیبشناسی روانی

تالیف لوچیانو الباتھ؛ ترجمھ عابدین جواھری، مارال 
١٣٩٢عسکری، نگین ناصری.

RC۴۵۵ /۴ 
 ٢ل ٢خ/
١٣٩٢

9786002003416
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ویکتور فرانکل: [ترجمھ و توضیحات] ابراھیم یزدی. و خدا در ناخودآگاه
١٣٧۵بیماریھای قلب آدمی/ ابراھیم یزدی

RC۴۵۵ /۴ 
 ۴٣ف ٩ر/

١٣٧۵
9789643172756

دستنامھ درمانھای طبی واشنگتن
تالیف[صحیح:ویراستاران] پاوات بات...[و دیگران]؛ 
ترجمھ سمیھ کریمی...[و دیگران] ؛ زیر نظر منوچھر 

قارونی.
١٣٩۵RC۴۶ /۴۵د 

الف ١٣٩۵
978-600-200-551-

9.

دستنامھ طب داخلی ھاریسون
تالیف[صحیح: ویراستار] دنیس.ال کاسپر...[و دیگران]

؛ ترجمھ مھشید نیکپور...[و دیگران] ؛ زیر نظر 
منوچھر قارونی.

١٣٩۵
RC۴۶ /۴ه 
 ۶٢٧٣الف

١٣٩۵
9786002005694

تالیف امیر شعبانی، سیدوحید شریعت ؛ [برای] دانشگاه اورژانس روانپزشکی با نمونھھای بالینی
١٣٩۴علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی ایران.

RC۴٨٠/۶ 
 ٨الف ٧ش/

١٣٩۴
9786002004017

فرآیند خانواده درمانی و ازدواج
مولفان گریگوریدبلیو. بروک، کارلز. پی برنارد؛ 

مترجمان صادق باراناوالدی، نورهللا شیخپور، حبیبھ 
بھرامینژاد ؛ با مقدمھ کارل ویتاکر.

١٣٩۶
RC۴٨٨/۵ 
 ۴ف٣٧ب/

١٣٩۶
9786002231192

تالیف ویلیامھی. دوھرتی، سوزاناچ. مکدانیل؛ ترجمھ خانوادهدرمانی
١٣٩۴علی نیلوفری.

RC۴٨٨/۵ 
 ٢خ٨۶د/
١٣٩۴

9789644962844

 ١٣٧٨RC۴٨٩تالیف صوفیا نقدیدورباطیحرکتدرمانی عمومی
٧9789646095779ن۴ح/

TCA بھ زبان ساده : الفبای درمان مبتنی بر 
١٣٩۵تالیف راس ھریس؛ ترجمھ انوشھ امینزاده.پذیرش و تعھد

RC۴٨٩ 
 ۴ه ۴٢۶د/

١٣٩۵
9786002004703

درمان مبتنی بر پذیرش و تعھد برای مشکالت 
بینفردی: کاربرد ذھن آگاھی، پذیرش و آگاھی از 

طرحواره برای رفتارھای بینفردی (ھمراه با 
شیوهنامھ درمان گروھی)

تالیف متیو مککی ، آویگیل لیف و مایکل اسکین؛ 
ترجمھ محمود روغنچی...[و دیگران] ؛ ویراستار زھرا 

جمشیدی.
١٣٩۵

RC۴٨٩ 
 ٧م ٩۶ر/
١٣٩۵

9786003930131

تالیف میشل ج. کراسک؛ ترجمھ علی نیلوفری،لیال درمانشناختی رفتاری
١٣٩۴عبدهللاپوری.

RC۴٨٩ 
 ٣۴ک ٩ش/

١٣٩۴
9786002003829

نویسندگان دنیس گرینبرگر، کریستین پادسکی؛ ترجمھ فکرت را عوض کن حالت خوب میشود
١٣٨۶محمد گذرآبادی، مھرداد فیروزبخت.

RC۴٨٩ 
 ۴گ ٩ش/

١٣٨۶
9789643176673

درمان شناختی - رفتاری برای بیماریھای مزمن 
پزشکی: راھنمای عملی برای ارزیابی و درمان

کریگ ا. وایت؛ مترجمان رضا مولودی، کتایون فتاحی ؛ 
١٣٨٩ویراستار الدن فتی.

RC۴٨٩ 
 ٢و ٩ش/
١٣٨٩

9789644962486

 ٨ن/ ١٣٩۶RC۴٨٩سالوو پیتروسال؛ مترجم مریم سلطانیان.درآمدی بر نمایشدرمانی: شخص و آستانھ
١٣٩۶9786000204600 ٩پ
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مایک برایانت، پیتر مبات؛ ترجمھ مریم رضازاده و سارا ھیپنوتیزمدرمانی بھ زبان خودمانی
 ١٣٩۵RC۴٩۵وطنآبادی.

١٣٩۵9789642911424 ٩ه۴ب/

تالیف لکشمی یاتم، جین مالھی؛ ترجمھ سیدعلی اختالل دوقطبی
 ی٢/ ١٣٩۴RC۵١۶فخرایی.

١٣٩۴9786002002006 ٣الف

تالیف مارتین. م. آنتونی، رندی، ا. مککاب ؛ ترجمھ رھایی از وحشت زدگی: ١٠ راهحل ساده
 ١٣٩۵RC۵٣۵سحر رفیعی،علی اکبر فروغی.

١٣٩۵9786002005328 ٩د٨آ/

 ١٣٨٩RC۵٣٧مولف سارا روزنتال ؛ ترجمھ ترمھ نوروزی.۵٠ راه برای مقابلھ با افسردگی، بدون دارو
١٣٨٩9789644962547 ٩پ٩ر/

مداخالت و طرحھای درمانی برای افسردگی و 
اختاللھای اضطرابی

تالیف رابرت لیھی، استفان ج. ھولند، التا ک. مکگین؛ 
ترجمھ مھدی اکبری، مسعود چینیفروشان ؛ ویراستار 
علمی مھدی اکبری ؛ با مقدمھ رابرت لیھی بر ترجمھ 

فارسی ؛ پیشدرآمدی از الدن فتی.

١٣٩۵
RC۵٣٧ 
 ٢ر٩۶ل/
١٣٩۵

9786002004796

تالیف پاول ریدینگ؛ ترجمھ حبیبالھ خزائی، پیمان الفبای پزشکی خواب
 ۴ر/ ١٣٩۵RC۵۴٧ولدبیگی.

١٣٩۵9786002005601 ٣الف

راھنمای آزمون تشخیصی اوتیسم گیلیام (نسخھ 
فارسی)

تالیف و ترجمھ سیدجعفر احمدی... [و دیگران]؛ [برای] 
١٣٩١مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اوتیسم اصفھان.

RC۵۵٣ 
 ٢ر ٢الف/

١٣٩١
978-600-5051-96-

4.

شناختدرمانی اختالالت شخصیت: رویکرد 
طرحواره محور

تالیف جفری یانگ؛ ترجمھ علی صاحبی، حسن 
١٣٩۵حمیدپور.

RC۵۵۴ 
 ٩شی٢/
١٣٩۵

9789644963247

 ٩م/ ١٣٩٣RC۵۶۴تالیف ویلیامر. میلر؛ ترجمھ ناصر ھمتی، نازفر ناظم.مصاحبھ انگیزشی در درمان اعتیاد
١٣٩٣9786002002945 ۶م

روانشناسی وابستگی بھ مواد: سببشناسی، 
 ١٣٩٣RC۵۶۶تالیف نعیمھ بزمیتشخیص و درمان اعتیاد

١٣٩٣ ٩ر۴ب/
978-600-200-151-

1

گروهدرمانی آموزشی - روانی برای درمان سوء 
مصرف و وابستگی بھ مواد

مولفان دنیس دیلی،دالند مرکر،گلوریا کارپنتر؛ ترجمھ 
 ٩ک/ ١٣٩٠RC۵۶٨مصطفی نوکنی،مریم صالحی.

١٣٩٠9786002001344 ٩د

مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری 
برای سوءمصرفکنندگان مواد: راھنمای 

درمانگران
تالیف پاتریک ام. ریلی، مایکل اس. شاپشایر؛ ترجمھ 

١٣٩۴فرزاد نصیری.
RC۵۶٩ /۵ 

 ٢ر ۵خ/
١٣٩۴

9786002002297

١٣٩۵تالیف مھدی ربیعی، فاطمھ قاسمیتوصیف و درمان وسواس موکنی
RC۵۶٩ /۵ 

 ٢ر ۵و/
١٣٩۵

9786002004963
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١٣٩۶غالمعلی افروز، فاطمھ نصرتیسندرم داون
RC۵٧١ 
 ٩س٧الف/

١٣٩۶
9789640371190

١٣٨٩تالیف فرھاد اعتضادیتندآموز عملی اسید و باز
RC۶٣٠ 
 ٩ت۶الف/

١٣٨٩
9786002000323

١٣٩۵تالیف داوود فرزین، بیژن جھانگیریفارماکوتراپی دیابت شیرین
RC۶۶٠ 
 ٢ف٣٧ف/

١٣٩۵
9786002005618

ورزش روش شما برای کسب سالمتی، دیابت نوع 
٢ (راھبردھای ورزشی جھت بھبود کیفیت زندگی)

پوال کوتس، دویا فالنری؛ [ترجمھ] جواد رمضانی، 
محمد افخمیاردکانی ؛ [برای] دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بھداشتی درمانی شھید صدوقی یزد.
١٣٩۴RC۶۶۴و/ ١ 

١٣٩۴9786003550575 ٩ک

اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی با بررسی نکات 
تشخیصی و درمانی (ویرایش جدید با بازنگری 

کامل متن)
تألیف منوچھر قارونی، با ھمکاری حسام قارونی 

١٣٩۶شیرین ناظوری
RC۶٨٣ /۵ 
 ٢ق ٧الف/

١٣٩۶
9786002006592

تست ورزشی قلبی-ریوی
نویسندگان آندرس ام.الک،راب گلنی،اچ.توماس 

رلبرتسون؛ ترجمھ علی اصغر فالحی،مھدی 
عباسپور،محمدجواد فالحی.

١٣٩۵
RC۶٨٣ /۵ 

 ٩ل ۵ت/
١٣٩۵

978-600-355-132-
9

خطوط راھنمای MSCA ویژه آزمون و تجویز 
فعالیت ورزشی

سرویراستار متن اصلی لیندااس. پسکاتلو؛ [ترجمھ] 
 ٨ت/ ١٣٩٣RC۶٨۴عباسعلی گایینی، علی صمدی، مریم خالصی.

١٣٩٣9786003550117 ۶خ

قلب و عروق، تنفس و فعالیت ورزشی( با 
رویکردی بھ بیماران قلبی)

نویسنده میکائیل اس. ساگیو؛ ترجمھ عباسعلی گائینی...
 ۴و/ ١٣٩۴RC۶٨۴[ و دیگران] ؛ ویراستار علمی عباسعلی گائینی.

١٣٩۴9789648131192 ٨س

جنبھھای بالینی و ژنتیکی مرگ ناگھانی قلبی در 
پزشکی ورزشی

لین میالر، نابل شیک، سانجای شارما؛ [مترجم] فرھاد 
١٣٩۵دریانوش ... [ودیگران].

RC۶٨۵ 
 ٩م ٩الف/

١٣٩۵
9786003551053

تصویربرداری ھستھای پت: (مقطعنگاری گسیل 
پوزیترون) فیزیک، مھندسی و شرح نمونھ 

ساختھشده در ایران
١٣٩۵تالیف و ترجمھ مھدی کفائی... [و دیگران]

RC٧/ ٧٨ 
 ۶ت ۴ب/
١٣٩۵

9789642102471

ناھنجاریھای جسمانی و ارایھ حرکات اصالحی (بر 
اساس رویکرد انایاسام)

سیدکاظم موسویساداتی، سیدحسین میرکریمپور؛ 
 ١٣٩٣RC٩٢۵/۵ویراستار علمی سیدکاظم موسویساداتی.

١٣٩٢9786006904955 ٢ن٩م/

دایان دانیلز؛ ترجمھ محمد صمدانیفرد، حسین پوکی استخوان
 ٩پ/ ١٣٨٨RC٩٣١صمدانیفرد ؛ ویراستار نرگس موحدیراد.

١٣٨٨9789644962004 ٢د

ارزیابی و درمان عدم تعادل عضالنی: رویکرد 
جاندا

فیل پیچ، کلرسی. فرانک، رابرت الردنر؛ [ترجمھ] 
 ۴د/ ١٣٩۴RC٩٣۵مھدی قیطاسی، سیدهمونا حسینی .

١٣٩۴9786003550599 ٩پ
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اختالالت اسکلتی عضالنی گردن: پیشگیری، 
١٣٩۶مرتضی ایزدیتشخیص، ارزیابی و روشھای جدید اصالح

RC٩٣۶ 
 ٣الف ٩الف/

١٣٩۶
9786003551770

١٣٩۵سیدمحمد کاشف، مالک احمدیراھنمای تندرستی در محیط کار
RC٩۶٩ 
 ٢ر٢ک/
١٣٩۵

9786007356678

 ١٣٩۶RDجوزف وینیک مترجمان حسن دانشمندی و علی مرادیتربیت بدنی و ورزش سازگارانھ
٨٩٧٨۶٠٠٣۵۵١٧٣٢ت۴پ/٩٧

 ٢م/ ١٣٩٠RD١١٨مولف پرویز مافیاصول جراحی پالستیک
١٣٩٠ ۶الف

978-600-5689-96-
9

راھنمای جامع رباط صلیبی قدامی، بیولوژی 
زانو،مکانیزمھا و درمان

مارتا.ام موری،پاتریک وافکن،برادن سی. فلمینگ؛ 
[مترجم] یوسف منگشتیجونی ؛ ویراستار علمی اسکندر 

حسینپور.
١٣٩۴

RD۵۶١ 
 ٢ر٨٣م/
١٣٩۴

9786006467429

توانبخشی ورزشی پس از جراحیھای ارتوپدیک 
زانو

روبرت مانسکھ؛ مترجم داریوش سودی، کیوان 
 ١٣٩۴RD۵۶١یوسفپور ؛ با ویراستاری امیرحسین براتی.

١٣٩۴9786003550537 ٩ت٨م/

[تھیھ کننده ایاالت متحده. دپارتمان امور رزمندگان. مراقبت پزشکی افراد با ضایعھ نخاعی
 ٣/١٣٩٢RD۵٩۴طرح بھداشت رزمندگان]؛ ترجمھ رویا حبیبی.

١٣٩٢9786002002792 ۴م/

آن کیل؛ [ ترجمھ] نسترن سجادی، مھرداد شاهحسینی ؛ تیپینگ:  ویژه بازتوانی و ورزش
 ۴ب/ ١٣٩۵RD٧۵٧ویراستار علمی نادر رھنما.

١٣٩۵9786003551350 ٩ک

تالیف اسماعیل نورصالحی، عقیل قلیپور؛ ویراستار سوختگی کودکان
١٣٩٠فتانھ مازوجی.

RD٩۶/۴ 
 ٩س٩ن/
١٣٩٠

9786002000644

١٣٩١نوشین اصفھانی، حسن اسدیکمکھای اولیھ در آسیبھای ورزشی
RD٩٧ 

 ٨ک۶الف/
١٣٩١

9786005751741

تکنیکھای توانبخشی در طب ورزشی و 
امدادگری ورزشی

تالیف ویلیامای پرنتیس؛ ترجمھ حسن دانشمندی... [و 
- ١٣٩۵دیگران].

RD٩٧ 
 ٨ت۴پ/
١٣٩۵

9786003551039

توانبخشی ورزشی و پیشگیری از آسیب
[ویراستاران] پاول کامفورت، ایرل ابراھامسون؛ 

ویراستار علمی یحیی سخنگویی ؛ ترجمھ علی شاکری، 
یاسر برزگر، ابوذر سعادتیان.

١٣٩۶RD٩ت/ ٩٧ 
١٣٩٧9789642061174

آسیبھای ورزشی: راھنمای گام بھ گام برای 
پیشگیری، تشخیص و درمان

مولف گارث جونز، اد ویلسون؛ ترجمھ امیرحسین براتی 
 ۵آ٩ج/ ١٣٩٣RD٩٧... [ و دیگران ] .

١٣٩٣9786005796889
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مھدی قیطاسی، زھرا پسندیده؛ ویراستار ادبی بازتوانی آسیبھای ورزشی
١٣٩۶محمدحسین سعیدی.

RD٩٧ 
 ٢ب٩ق/
١٣٩۶

9789642061198

کمکھای اولیھ در ورزش و پیشگیری از آسیب 
با تاکید بر ورزشھای رایج

رونالد پی.پفیفر...[ و دیگران]؛ امیرحسین براتی، محمد 
یادگاریپور، امین کالنی ؛ ویراستار علمی امیرحسین 

براتی.
١٣٩٣RD٨ک/ ٩٧ 

١٣٩٣9786003550469

بیماریھای گوش و حلق و بینی و جراحی سر و 
گردن: رفرنس معرفیشده از سوی وزارت 

بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

تالیف ھانس بھربوم...[و دیگران]؛ ترجمھ افسانھ 
آموزگار، عبدالحسین ستودهنیا، گلرخ داروانپورفرد ؛ 

زیر نظر محسن نراقی.
١٣٩٢RF۵۶ /٩ب 

9786002003621الف ١٣٩٢

تالیف عاطفھ قربانپور؛ ویراستار مدیحا وروانیفراھانی اطالعات پزشکی بانوان بھ زبان ساده
 ۴ق/ ١٣٩۵RG١٢١؛ با مقدمھ مھرناز ولدان.

١٣٩۵9786002005281 ۶الف

مولف رامونا اسالپیک؛ ترجمھ محمد صمدانیفرد،حسین ھمھ چیز درباره یائسگی
١٣٩١صمدانیفرد.

RG١٨۶ 
 ٨ه۴٨الف/

١٣٩١
9786002001795

تالیف[ صحیح: ویراستاران] گری کانینگھام... [ و بارداری و زایمان ویلیامز
١٣٩٣دیگران]؛ ترجمھ مھرناز ولدان... [و دیگران].

RG۵٢۴ 
 ٢۶آ٩و/
١٣٩٣

9789644963032

راھنمای تمرینات ورزشی در دوران بارداری
انجمن ACMY ایالت متحده آمریکا، با ھمکاری 

توماسدبلیو. ھانلون؛ ترجمھ مھپری قاسمنژاد، سعیده 
ایرانیصفت، محبوبھ نصیریراد.

١٣٩٧RG۵۵٨/٧ 
١٣٩٧9786007356845 ٢ر/

فعالیتھایی برای رشد مھارتھای حرکتی ظریف
جودن لیناسمیت؛ [مترجم] ربابھ رستمی، زینب 
حاتمیبھمنبگلو، مونا رضایی ؛ شاعر شعرھای 

جایگزین فاطمھ زارع.
١٣٩۴

RJ١٣٣ 
 ٧ف۵الف/

١٣٩۴
9786006467276

توسعھ سواد حرکتی: راھنمای رشد حرکتی برای 
١٣٩۶پیام سعیدیوالدینی کھ فرزندان زیر ١٢ سال دارند

RJ١٣٣ 
 ٩ت٧س/
١٣٩۶

9789642061303

قدرت و توان در ورزشکاران جوان برای سنین ٧ 
تا ١۵ سال

نویسنده اوری فایگنبوم، واینی وسکات؛ ترجمھ 
١٣٨٩عباسعلی گائینی، جواد وکیلی.

RJ١٣٣ 
 ۴ق٨٧ف/

١٣٨٩
9786005751109

کاتلینام ھیوود، نانسی گجل؛ ترجمھ رسول حمایتطلب، رشد حرکتی در طول عمر
 ١٣٩٢RJ١٣٣علیحسین ناصری.

١٣٩٢9786006904054 ۵ر٩ه/

 ٢چ/ ١٣٩۵RJ٣٩٩تالیف ایوب ابراھیمیچاقی کودکان، بحران نوظھور
١٣٩۵9786002005496 ٢الف

١٣٩۶تالیف حسن بنیاسدی، حامد منظریپردازشھای حسی در کودکان
RJ۴٩۶ 

 ٩ب ٣۵الف/
١٣٩۶

9786002006936
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مولف مارتین سیگلیند ؛ مترجمان نورالدین تمرینھای تعادلی برای کودکان
 ٩ک/ ١٣٩١RJ۴٩۶نخستینانصاری، صوفیا نقدی، صفورا عبادی.

١٣٩١9789644962943 ٢٣م

١٣٩۵تالیف آدام فیلیپس؛ ترجمھ نھالھ مشتاق.وینیکات
RJ۵٠۴/٢ 

 ٩و٩ف/
١٣٩۵

9786002005649

(TICP) درمان مبتنی بر تعامل والد - کودک
تالیف چریل بادیفوردمکنیل، تونی ل. ھمبریکیگین، [با 

ھمکاری کارال انھالت ... و دیگران]؛ ترجمھ 
سیدبدرالدین نجمی، نازیتا جانقربان.

١٣٩۵RJ۵٠۵ /۴د 
١٣٩۵9786002005052 ٧م

شناختدرمانی در کودکان و نوجوانان: راھنمای 
بالینی ھمراه با مثالھای موردی

تالیف مارک آ. رینکھ، فرانک م. داتیلیو، آرتور فریمن؛ 
 ٩ش/ ١٣٩۵RJ۵٠۵ترجمھ نسرین دودانگی، نسترن حبیبیآشتیانی.

١٣٩۵9786002004734 ٢ر

مداخلھ خانوادهمحور تروما: کاربرد استعاره و 
بازی در مورد قربانیان بدرفتاری و غفلت

تالیف پت پرنیکانو؛ ترجمھ ماهگل توکلی ، مریم خامی ، 
 ۵آ/ ١٣٩۵RJ۵٠۶گلیتا امساکی.

١٣٩۵9786002004598 ۴پ

درمانشناختی رفتاری ھیجانمدار برای کودکان 
مضطرب: مخصوص درمانگر

مولفان فیلیپ کندال سینتیا سووگ؛ مترجمان افروز 
١٣٩٣افشاری شعلھ امیری حمیدطاھر نشاطدوست.

RJ۵٠۶ 
 ٨ک ۶الف/

١٣٩٢
9786003180246

کمک بھ کودک مضطرب: راھنمای گام بھ گام 
والدین و درمانگران

[ویراستاران] رانلد م. راپی ... [و دیگران]؛ ترجمھ 
١٣٩۵سمیرا رستمی.

RJ۵٠۶ 
 ٨ک ۶الف/

١٣٩۵
9786002001580

نویسنده فیلیپ کندال سینتیا سووگ؛ ؛ مترجمان افروز کتاب کار درمان اضطراب کودک و نوجوان
١٣٩٣افشاری شعلھ امیری حمیدطاھر نشاطدوست.

RJ۵٠۶ 
 ٨٣ک ۶الف/

١٣٩٣
9786003180253

درمان خانوادهمحور کودک وسواسی: راھنمای 
درمانگر

تالیف جنیفر ب. فریمن، آبھمارس گارسیا؛ ترجمھ 
 ۵و/ ١٣٩۵RJ۵٠۶مجتبی دلیر،فرزانھ رسانھ.

١٣٩۵9786002004956 ۴ف

[ویراستار] نیل آرمسترانگ؛ [ ترجمھ] رحمان فیزیولوژی ورزشی کودکان
 ۴آ ۴و/ ١٣٩۵RJ۵٣سوری... [ و دیگران].

١٣٩۵9786003551282

 ٢د/ ١٣٩۶RL١٢٠نویسندگان حسین خلیلی... [و دیگران]دارودرمانی بیماریھای پوست و مو
١٣٩۶9786002006653 ٢د

راھنمای سریع درمانی بیماریھای پوست
نویسنده آلن فریسچر...[و دیگران]؛ مترجم پدرام 
نورمحمدپور...[و دیگران] ؛ با ھمکاری پژمان 

مباشر...[و دیگران].
١٣٩١RL٧۴ /٢ر 

١٣٩١9786002002105

٢۶٧9789649705187 ١٣٩۴RMمژگان شیخ پور، فرشتھ چیت سازیانپپتیدھای ضد میکروبی یا آنتی بیوتیکھای طبیعی
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١٣٩۵تالیف علی یعقوبیجویباری، پیام آزادهکاربرد انتقال خون
RM١٧١ 
 ٢کی٧/
١٣٩۵

9786002005359

 ١٣٩۴RM٢٢٢/٢امیر رشیدلمیر...[ و دیگران]مدیریت وزن در کشتی
١٣٩۴9786006467689 ۴م/

راھبردھای مربیگری تغذیھ برای بھبود کارآیی 
تمرینات ورزشی

کویندی تیپتون، لوکجی.سیون لون؛ [ترجمھ] رامین 
 ۵/١٣٩۵RM٢۵٨امیرساسان، مصطفی آرمانفر، حسن پوررضی.

١٣٩۵9786008319207 ٢ر٩ت/

مکملھای غذایی با رویکرد تندرستی و عملکرد 
ورزشی ١

مھدی روستایی، امیرحسین پازوکی ؛ ویراستار 
 ۵/١٣٩۵RM٢۵٨سیروس چوبینھ.

١٣٩۵9786006467818 ٧م٩ر/

 ۵/١٣٩۵RM٢۵٨[مولفان] مھرداد فتحی...[و دیگران]متابولیسم مکملھای ورزشی در بانوان
١٣٩۵9786006467726 ٢م/

مکملھای ورزشی : (ورزشھای قدرتی و 
سرعتی): ھمراه با توصیھھای غذایی برای انواع 

تمرینات ورزشی...
نویسندگان خوزه آنتونیو...[و دیگران]؛ [مترجمین] 

 ۵/١٣٩۶RM٢۵٨رامین امیرساسان، وحدت اسماعیلیحیدرآباد.
١٣٩۶9789649705866 ٧۵م/

فارماکولوژی برای رشتھھای پرستاری، مامایی، 
١٣٨٩تالیف عبدالرسول سبحانی، غالمرضا سپھریبھداشت، اتاق عمل

RM٣٠٠ 
 ١۵ف٢٢س/

١٣٨٩
9786005689952

نویسندگان حسین خلیلی،آزیتا حاجحسینطالساز،زھرا دارودرمانی بیماریھای قلبی و عروقی
 ١٣٩۶RM٣۴۵قلیچخان

١٣٩۶9786002006745 ٢د٨خ/

تالیف سیمین دشتیخویدکی، آزیتا حاجحسینطالساز، دارودرمانی بیماریھای کلیوی
 ١٣٩٣RM٣٧۵حسین خلیلی ؛ با مقدمھ محبوب لسانپزشکی 

١٣٩٣ ٢د۵د/
978-600-200-112-

2

 ١٣٨۵RM۶۶۶جیمز دیوک؛ ترجمھ رشاد مردوخی.داروخانھ سبز
١٣٨۴9789643128371 ٩د٩گ/

مارک ایوانز، سوزان فرانزان، روسالید اکسنفورد؛ ماساژ و رایحھ درمانی
فریبرز ھوانلو، لیلی زمانی.

E+١٣٩۶
734

RM٧٢١ 
 ٢م٧الف/
١٣٩۶

9786003551572

١٣٩۶مولف زھره سلطانیاندھکردیآموزش ماساژ رفلکسولوژی و شیاتسو
RM٧٢٣ 

 ٨س ١٧ب/
١٣٩۶

9786003181649

محمدعلی سیدحسینی، ولیالھ شاھدی، حشمتالھ تربیت بدنی ویژھی بیماران و موارد خاص
١٣٩٣پارسیان

RM٧٢۵ 
 ۴ت٨۵س/

١٣٩٣
978-600-355-012-

4
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تجویز فعالیت ورزشی (رویکرد مبتنی بر مطالعھ 
( MSCA موردی با توجھ بھ راھنمای

نویسندگان دیوید پی. سواین ، برایانسی. لوتولتز؛ 
١٣٩٠ترجمھ عباسعلی گائینی...[و دیگران].

RM٧٢۵ 
 ٣ت٨۶س/

١٣٩٠
9786009273294

RM٧٢۵ ١٣٩۵تألیف ا رم ن و ھمکاران؛ ترجمھ نصرتهللا شھبازپور.فیزیولوژی ورزش بالینی
/ف١٣٩۵ ٩

١.ج، 600-978-
1-49-6789

٢.ج، 600-978-
7-50-6789

١٣٩٢مولفین بھنام قاسمی ، زھره شھرانیحرکات اصالحی( با رویکرد بازیھای اصالحی)
RM٧٢۵ 
 ۴ح٢ق/
١٣٩٢

9786003180000

تالیف بھنام قاسمی،نادر مومنیموگوئی،سامان یوسفی حرکات اصالحی - روش سیستماتیک
١٣٩۵سقزی

RM٧٢۵ 
 ۴۴ح٢ق/

١٣٩۵
9786003180840

مبانی آموزش تمرینات اصالحی
مایکلای کالرک، اسکاتسی لوست؛ [ ترجمھ] 

محمدحسین علیزاده، حسین میرکریمپور، محمدفالح 
محمدی.

١٣٩۴RM٧٢۵ 
١٣٩۴9786003550759 ٢م٨ک/

 ١٣٩۴RM٨١١فریده باباخانی، رامین بلوچی، فاطمھ جباریآب درمانی و تمرینات توانبخشی
١٣٩۴9786003550674 ٢آ٢ب/

کاربردھای درمانی گیاھان دارویی
مولفین فرحناز خلیقیسیگارودی، صغری جاروندی، 

میترا تقیزاده؛ ؛ [برای] پژوھشکده گیاھان دارویی جھاد 
دانشگاھی.

١٣٩٢
RS١۶۴ 
 ٢ک٨۴خ/

١٣٩٢
9786005689525

RX۶١۵ /گ٨ ١٣٩۶تالیف حسین متقیگلھای خوراکی
9786009114702م١٣٩۶ ٢

١٣٩۶S978600972436واحد بردی شیخاصول و روش ھای سنتی و نوین استحصال آب

١٣٩۵تالیف حمدالھ کاظمیکشاورزی پایدار: اصول و رھیافتھای مدیریتی
S۴٩۴ /۵ 

 ١۴ک ۵٢ک/
١٣٩۵

9786007204733

تالیف سیدعلی حسینییکانی، فواد عشقی، محمدحسن کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی
١٣٩۵طرازکار

S۴٩۴/۵ 
 ٢ک۵ح/
١٣٩۵

9786007971079

[تری ای. بریس]؛ مترجم سید رضا طباطبایی کلور، با کشاورزی دقیق
١٣٩۵ھمکاری حسن یوسف نیا پاشا.

S۵۶۶/۵ 
 ۵ک۴ب/
١٣٩۵

9786003649316

تغییر اقلیم و امنیتغذایی: سازگاری کشاورزی بھ 
جھان گرمتر

تالیف [صحیح: ویراستار] دیوید لوبل، مارشال برک؛ 
 ١٣٩۵S۵٨٩/٧۵ترجمھ رضا دیھیمفرد، سیدرضا امیری.

١٣٩۵9789644573590 ٧ت/
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 ٨آ/ ١٣٨۵S۵٩٣تالیف پاولس ... [و دیگران]؛ مترجم جواد غازانشاھی.آنالیز خاک و گیاه
١٣٨۵9649700080

استحصال آب برای کشاورزی در مناطق خشک
تألیف ذئب اویس، د بتر پرینز، احمد ھاشم؛ ترجمھ 

محمدابراھیم بنیحبیب، مژگان اسعدی مھربانی، مارینا 
عزتیامینی.

١٣٩۶S۶٢آ/ ١٩ 
١٣٩۶9789640370698 ٨الف

مدلسازی فرسایش آبی با استفاده از مدلھای 
PPEW ١٣٩۵تالیف علی طالبی، شھربانو عباسیخانوادهS۶۴م٢ط/ ٢٣ 

١٣٩۵9786006309835

استاندارد ملی جرثقیل ھا (جرثقیل ھای متحرک - 
 ١٣٩۵SB ۴٣٢سازمان ملی استانداردجرثقیل ھای سیار - برچسپ ھای اطالعاتی)

٩پ٩ن/
٩٧٨-۶١٢-٧٩٣٣-٠٠-

١

 ١٣٩۵SB ۴٣٢سازمان ملی استاندارد ایراناستاندارد ملی درزگیرھای ساختمانی
٩9786005478716پ٩ن/

SB ۴٣٢ ١٣٩۵سازمان ملی استاندارد ایراناستاندارد ملی سیمان
9786005478716/ن٩پ٩

ماشین ھای خاک برداری وازه نامھ - الزامات و 
 ١٣٩۵SB ۴٣٢سازمان ملی استانداردچگونگی کاربرد

٩٩٧٨۶٠٠٧٩٣٣١٢١پ٩ن/

 ١٣٩۵SB ۴٣۵سید ھدایت محسنی و لیلی برزگر طرقبھپزشک باغ درختان و درختچھ ھای زینتی
۴۵٩٧٨٩۶۴٣٢۴٣۶٣٠ب٣٩م/

٧۶١9786006045601 SB /م١٣٩۴٩مجید میراب بالو ، معصومھ شایان مھرآفات و بیماریھای درختچھ ھا و گیاھان زینتی

 /ش ١٣٩۶SBاحمد شریفی و دیگرانبیوتکنولوژی گیاھان زینتی
۵٩٧٨٩۶۴٣٢۴٣٩٣٧د۴أ۴٠۶

محمدھادی میرزاپور، امیرحسین خوشگفتارمنش؛ مدیریت تغذیھ گیاھان زراعی
١٣٩۶ارزیاب علمی حسین شریعتمداری.

SB١٨۵/۵ 
 ۴م٨۵م/
١٣٩۶

9786008157342

تنش اکسیداتیو پس از برداشت در محصوالت 
باغبانی

[ویراستار دی.مارک ھاجز]؛ ترجمھ حنیفھ 
١٣٩۶سیدحاجیزاده، یونس مستوفی.

SB٣١٩/۵ 
 ١٣٩۶ ٩ت/

الف
9786009725809

١٣٩۶تالیف غالمعلی پیوستسبزیکاری
SB٣٢١ 
 ٢س٩۵پ/

١٣٩۶
9786009404063
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پرورش سماروغ (دنبل کوھی): تاریخچھ، دانش و 
علم قارچ برتر

ایانر.ھال، گرودونت. براون، الکساندرا زامبونلی ؛ 
 ۵/ ١٣٩۵SB٣۵٣[ترجمھ] ضیاءالدین بنیھاشمی.

١٣٩۵9789649705682 ٢ه ٩د/

١٣٩۴گردآوری ریحانھ امینزاده، نجمھ زمانیفروشانیپرورش صنعتی و نیمھ صنعتی قارچ خوراکی
SB٣۵٣ 
 ۴پ٨الف/

١٣٩۴
9786005151831

١٣٩۴بابک ولیزادهکاجی، احمدرضا عباسیفرگلدھی، گرده افشانی و باروری در درختان میوه
SB٣۵۴ /۴٨ 

 ٨و ٩الف/
١٣٩۴

9789647320849

SB٣۶۴ ١٣٩۶بتول محمدیراھنمای کامل پرورش درخت خرما
9786008633167/م٣ر١٣٩۶ ٢

 ٩ک/ ١٣٩۴SB٣٧٩تالیف منصور افشارمحمدیان، سیدهفاطمھ فالحکیوی، پرورش و ارزش غذایی
١٣٩۴9789648086454 ٧الف

راھنمای کامل پرورش و نگھداری گل رز (آفات و 
بیماریھا- کاشت گلخانھ ی ،ھیدروپونیک و 

فضای آزاد)
ترجمھ و گردآوری معصومھ استکی ... [و دیگران]؛ 

SB۴١١ /ر٢ ١٣٩۶ویراستاران ادبی زھرا شیراسماعیل، نرگس مشکلگشا.
١٣٩۶

978-600-8633-40-
2

راھنمای کامل کاشت و نگھداری گل نرگس
معصومھ استکی، مجتبی حقشناس، مونا خانی؛ 

ویراستار علمی حکمت اسفندیاری ؛ ویراستار ادبی ندا 
منجزی.

۴/SB۴١٣ال١٣٩۶
9786008633143ف/ ن١٣٩۶ ۵

اصول و مبانی علمی کشت گیاھان گلخانھای 
(خیار، گوجھفرنگی، توتفرنگی، فلفل و سایر 
سبزیجات ) از نظر متخصصین و تولیدکنندگان 

موفق ایران و جھان

 ۴ز/ ١٣٩١SB۴١۵تالیف تقی زرجینی،مریم انورینصرت، مھدی محمدیان
١٣٩١9789640492734 ۶الف

اصول و مبانی علمی پرورش گل و گیاھان 
 ۴ز/ ١٣٩٣SB۴١٩تالیف تقی زرجینی، حمیدرضا فراھانیآپارتمانی و بونسازی

١٣٩٣9786005080759 ۶الف

تالیف پیتر ترو بریج و نینا باسوک؛ ترجمھ معصومھ درختان در منظر شھری
SB۴٣۶ ١٣٩۴علیپور.

/ت۴د١٣٩۴ ۴
978-600-6594-49-

1

تاریخ باغسازی
نویسنده تام ترنر؛ مترجمین حمیدرضا عظمتی، محسن 
فیضی ؛ ویراستار علمی بھاره طاھری ؛ ویراستار ادبی 

یدالھ بھمنی فاطمھ جم.
١٣٩۵

SB۴۵١ 
 ٢ت۴ت/
١٣٩۵

978-600-6594-69-
9

١٣٩۵تصنیف غالمرضا شریفیسیرچیبیوتکنولوژی در باغبانی
SB۴۵٣ 
 ٩ب۴ش/
١٣٩۵

9786007279168

باغھای ایرانی - اسالمی
نویسنده لوئیجی زانگری، [برونال لورنتسی، 

ناوسیکائام. رحمتی]؛ مترجمان مجید راسخی، فرھاد 
تھرانی.

١٣٩١ SB۴۵٧/٨
9789643792596/ز٢ب١٣٩١ ٢
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پایداری منظر در مجتمعھای مسکونی: چک 
لیستی برای ارزیابی پایداری

[کارل اسمیت، نایجل دانت، اندی کلیدن]؛ ترجمھ 
١٣٩۵اسماعیل ضرغامی، میالد الفت.

SB۴٧٢/۴۵ 
 ٢پ۵۵الف/

١٣٩۵
9786006594552

تاریخ باغ و باغسازی اسالمی ایران: تحلیل و 
بازخوانی باغ و باغسازی بھ روایت متون و اسناد 

تاریخی
١٣٩۵غالمرضا جمالالدین

 SB۴٧٢/۴۵
/ج٨ت٢ 
١٣٩۵

9789643346010

نیک رابینسون؛ ترجمھ مھدی حیدری، صفورا طراحی فضای سبز
١٣٩۴عبدهللازاده، ساناز لیتکوھی.

 SB۴٧٢/۴۵
/ر١۶ط۴ 
١٣٩۴

9786006045924

اکولوژی شھری با رویکرد اکولوژیک در طراحی 
منظر

تالیف و ترجمھ حمید دانشپژوه ، مروارید بستانبان ، 
١٣٩۶امید جدیفرزانھ

 SB۴٧٢/۴۵
/ص٢ الف٨ 

١٣٩۶
9789642101818

ساختارھای معماری و طراحی شھری در تعامل با 
١٣٩٢تالیف الھھ نبیئیفیجانیطبیعت

 SB۴٧٢/٧
/ب٨۶س٢ 

١٣٩٢
978-964-04-9718-

0

SB۴٧٢/٧ ١٣٩٠تالیف پرھام بقایی ... [و دیگران]منظرپردازی در بولوارھای شھری
9789648530339/م١٣٩٠ ٨

SB۴٨٢ /ب٩ ١٣٩٢پرھام بقایی ... [ودیگران]بازطراحی پارکھای شھری
١٣٩٢

978-964-8751-78-
9

تالیف مورای، پری، کتلین؛ ترجمھ پریسا طاھری، نیما بیماریھای غالت دانھریز
 ٨غ/ ١٣٩۶SB۶٠٨خالدی.

١٣٩۶9786009680566 ٨م

SB۶٠٨ /غ٨ ١٣٩۶تالیف خشنود نوراللھی، سجاد آسترکیبیماریھای گیاھان زراعی
ن١٣٩۶ ٩

978-600-8633-15-
0

کدوئیان: (فیزیولوژی ، اصالح و کشت انواع 
 ۴ک/ ١٣٩۴SB۶٠٨تالیف مریم حقیقی ، آتناشیبانیراد ، پراندخت گلکارکدوئیان)

١٣٩۴9786005151992 ٧ح

ژنومیکس علفھای ھرز و گیاھان مھاجم
[ویراستار سی. نیل استوارت]؛ مترجمین جاوید 
قرخلو... [و دیگران]. ؛ [برای] دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشکده تولید گیاھی.
١٣٩۶SB۶٩ژ/ ١١ 

١٣٩۶9786009724512

تالیف سیما سھرابی، جاوید قرخلو، محمدحسن تھاجم گیاھی و علفھای ھرز مھاجم ایران
١٣٩۶راشدمحصل

SB۶١٣ 
 ٩س ٩الف/

١٣٩۶
9789643243722

مدیریت زھاب: زھکشی کنترلشده
مولفین فواد تاجیک، مجتبی اکرم؛ [بھ سفارش] شرکت 
مدیریت منابع آب ایران و کمیتھ ملی آبیاری و زھکشی 

ایران.
١٣٩۵SB۶٢١ 

١٣٩۵ ۴م٢ت/
978-600-96875-0-

3
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اصول کنترل بیماریھای گیاھی
تدوین و گردآوری سعید نصرالھنژاد، فاطمھ سلطانینژاد؛ 

[ برای] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان، دانشکده تولید گیاھی.

١٣٩۵
SB٧٣١ 

 ۶الف ٨س/
١٣٩۵

9789648926927

محافظھای گیاھی و تنشھای غیرزیستی، 
 Phytoprotectants & abiotic

stresses
 ١٣٩۵SB٩۵٠تالیف ھاشم ھادی، رئوف سیدشریفی و علی نامور

١٣٩۵9786006648859 ٣م٢ه/

دستورالعملھای مربوط بھ تغییر اقلیم برای مدیران 
جنگل

[ تھیھکننده] سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ؛ 
 ۵د/ ١٣٩۶SD٣٧٣ترجمھ مسعود گودرزی،سعید علمی.

١٣٩۶9786006359601

ترسیب و ذخیره کربن در زیستبومھای خشک و 
بیابانی

تالیف محمد جعفری ... [و دیگران]؛ ویرایش ادبی 
 ۴ک/ ١٣٩۶SD٣٨٧علیرضا استواری.

١٣٩۶9789640370575 ۴ت

تغییر اقلیم برای سیاستگذاران جنگل رویکردی 
برای ھمگرایی تغییر اقلیم در برنامھھای ملی و 

مدیریت پایدار جنگلھا
سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد؛ ترجمھ 

 ۴م/ ١٣٩۶SD٣٨٧مسعود گودرزی، سعید علمی.
١٣٩۶9786006359595 ٧ت

١٣٩۵تالیف آرمین توحیدی، علیرضا ایوبیفیزیولوژی شیردھی
SF٢٠٣ 
 ٩ف٩ت/
١٣٩۵

978-964-03-7014-
8

۵/SF٢۵٠ ١٣٩۶ویرایش عدنانی. تمیم؛ ترجمھ یوسف موالئی .فرآوری و مدیریت کیفیت شیر
9786008633198/ف١٣٩۶ ٣٨

دستنامھ کامل تربیت، نگھداری و پرورش کاسکو 
طوطی خاکستری آفریقایی

نویسندگان متیسو آدان، دیانلی دتر؛ ترجمھ و تدوین 
 ٩ط/ ١٣٩۵SF۴٧٣حمیدرضا پریور ؛ ویراستار زھرا حبیبی.

١٣٩۵9786007156346 ۴آ

آناتومی مقایسھای دامھای اھلی (اندامھای 
حرکتی،سر و گردن)

مولفان محمدحسن یوسفی،بابک رسولی،علی 
١٣٩۶اکبریانفیروزآبادی؛ ویراستار علمی حسن گیالنپور.

SF٧۶١ 
 ٧٨آی٩/
١٣٩۶

9786008424284

اثر متقابل آبزیپروری و محیط زیست: راھنمای 
توسعھ پایدار آبزیپروری در مدیترانھ

[اتحادیھ بینالمللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی]؛ 
ترجمھ سیدحامد میرکریمی، فخریھ شیرودمیرزایی، 

مژده محمدطاھری.
١٣٩۵SH۴م/ ١٠١ 

١٣٩۵9789648926958 ٢الف

بھبود سالمت و کیفیت ماھیان پرورشی
نویسنده [صحیح : ویراستار] اویویند لی؛ مترجمان 
افشین آخوندزادهبستی...[و دیگران] ؛ ویرایش ادبی 

فرشاد رضوان.
١٣٩۶SH١۵٩ب/ ١ 

١٣٩۶9789640370292

١٣٩۵تالیف محمدرضا ایمانپور، وحید زادمجیدمقدمھای بر تکثیر ماھیان
SH١۵۵/۵ 
 ٧م٩الف/
١٣٩۵

9786009724505

واکسیناسیون ماھی
[ ویراستاران روار گودینگ، آتلھ لیلھاگ، اویستین 

اونسن]؛ مترجمان مجتبی علیشاھی، زھرا 
طوالبیدزفولی.

١٣٩۶SH٢و/ ١٧١ 
١٣٩۶9786001412097



129

MBT ١٣٩۴محسن ھدایتيفراصول انتخاب و کار با دستگاهT978-964-210-218-
1

 XN آموزش جامع طراحی و تولید با نرم افزار
٣٨۵9786003070837 ١٣٩۴Tرضا حبیبی زادهscihparginU٧ مھندس یار

مدیریت تکنولوژی و نوآوری (رویکردی 
استراتژیک)

مارگارت ای. وایت، گری دی. بروتن؛ ترجمھ غالمرضا 
توکلی، مصطفی صفدری رنجبر، محمد مقصودیان، 

مھرداد شفیعی
١٣٩٧T ۴٩/۵ 

۴9789643794392م٣ن/

 ٢ر٩ک/ ١٣٩۶T١١نوشتھ انام. کرنر؛ ترجمھ علی جاللیدیزجی.راھنمایی برای انتشار مقالھای علمی
١٣٩۶9786008890089

پیشبینی و مدیریت فناوری
مولفان آلن توماس روپر...[ و دیگران]؛ مترجمان 
غالمرضا توکلی... [و دیگران] ؛ ویراستار محبوبھ 

شریفی.
T١٧۴ /پ٩ ١٣٩۶

١٣٩۶9786004070485

۴٠ اصل شاهکلیدھای ZIRT برای نوآوری

نوشتھ گنریش آلتشولر؛ با مطالبی جدید از لف شولیاک 
؛ و طراحیھایی از یوری فدوسیف ؛ ترجمھ (از روسی 
بھ انگلیسی) و ویرایش لف شولیاک، استیون رودمن ؛ 
ترجمھ و نگارش بھ فارسی محمود کریمی، سیده نونا 
میرخانی ؛ با مقدمھای از محمدحسین سلیمی ؛ [بھ 
سفارش] موسسھ مطالعات نوآوری و فناوری ایران.

١٣٨۵T٩چ٧آ/ ٢١٢ 
١٣٨۵9789643176617

نقشھکشی صنعتی ١
تالیف علی پورکمالیانارکی، زھرا شکرآمیز، ولیالھ 

پناھیزاده رحیملو؛ ویراستار علمی فرامرز آشنایقاسمی 
؛ ویراستار ادبی شھرام طھماسبی.

١٣٩۵
T٣۵٣ 

 ٧ن٩٣پ/
١٣٩۵

978-600-6594-61-
3

١٣٩۴تدوین سازمان ملی استاندارد ایرانترسیمات فنی ساختمان
T٣۵۵ 

 ۴ت٢س/
١٣٩۴

9786005478716

تالیف مرتضی صدیق، نسترن آبرون، با ھمکاری آزاد آموزش اسکیس طراحی داخلی
 ٨ ٣م/ ١٣٩۶T٣۵٩بھمنش... [و دیگران]

ج١٣٩۶.
978-600-6509-74-

7

چگونھ اسکیس بزنیم :  پرسپکتیو یک نقطھای و 
 ٨چ٨م/ ١٣٩۶T٣۵٩تالیف حامد منافپوردو نقطھای

١٣٩۶
978-600-120-341-

1

 hicciT تجھیز مجدد میراث صنعتی راھنمای
برای حفاظت از میراث صنعتی

[ویراستار] جیمز دوئت؛ ترجمھ پیروز حناچی، سارا 
 ٣ت/ ١٣٩۶T٣٧تیمورتاش.

١٣٩۶9789640370544

 skroW) طراحی و تحلیل المان محدود با
 somsoc( 9002 noitalumis skroW

dilos
١٣٨٩تالیف و ترجمھ حسین اسالمی

T٣٨۵ 
 ۵ط۴الف/

١٣٨٩
978-600-526- 

623-8

7102 CC pohsotohP ١٣٩۶تالیف محمد اسماعیلیھدیمرجع آموزشی
T٣٨۵ 

 ۴م۵الف/
١٣٩۶

978-600-8201-43-
4
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مولفین سیداحسان بالدی، آناھیتا قربانی، علیرضا آموزش اتوکد ویژه معماران و مھندسین
T٣٨۵ /ب٨آ٨ ١٣٩۶امیراصالنی

١٣٩۶9789644790966

d3 noimuL ١٣٩۵مولف یونس بناءشبیھسازی معماری با
T٣٨۵ 

 ٢ش٩ب/
١٣٩۵

978-600-307-110-
0

طراحی کاراکترھای تبلیغاتی (tocsam ) با 
rotartsulli eboda ١٣٩۶مؤلفان فرناز ریاحی، الھھ فخریاننرمافزارT٣٨۵ /۴ط٩ر 

١٣٩۶
978-600-1246-55-

5

skroWdiloS ١٣٩۵مولفان شھریار علیکرمی، مسعود صبریآموزش جامعT٣٨۵ /٨آ٨ع 
١٣٩۵9786001244537

 LACIRTCELE طراحی مدارھای الکتریکی با
DACotuA مھندس یار

نویسندگان گاراف ورما، مت وبر؛ مترجم گروه آموزشی 
١٣٩۴داتیس.

T٣٨۵ 
 ۴ط٣٨و/
١٣٩۴

978-600-307-119-
3

مرجع کاربردی DAC otuA 8102 در معماری 
و عمران ویژه معماران و طراحان و سایر 

عالقھمندان رشتھھای مھندسی
 ۴م٣و/ ١٣٩۶T٣٨۵تالیف ھادی وحیدی

١٣٩۶
978-600-8871-26-

2

 ٧الف/ ١٣٩۴T٣٩۶بھ کوشش ندا اکبریاکسپو، جھان در پوست معماری
١٣٩۴ ٧الف

978-600-6509-42-
6

استقرار نظام ایمنی، بھداشت و محیط زیست در 
 ۵ر/ ١٣٩۶T۵۵تالیف محمدحسین رسولیفرد، محمدصادق علیائیآزمایشگاهھا و کارگاهھا

١٣٩۶9789648885873 ۵الف

T۵۵ /ش٧ ١٣٧٨باھتمام فرامرز شعبانزادهایمنی و حفاظت فنی
9646266118الف١٣٧٨ ٩

 1.8 1.8R مدیریت پروژه با پریماورا
lanoiseforP 6P arevamirP١٣٩١مولفین علی احمدیابراھیمی ، اسما خلیلیگوکی

 T۵۶/٨
/الف٣٣م۴ 

١٣٩١
9789643775513

تحقیق در عملیات بھ ھمراه مجموعھ سواالت و 
پاسخھای تشریحی کنکور سراسری کارشناسی 

ارشد (سالھای ١٣٧٨ تا ١٣٩۴)
١٣٩۴نویسندگان حسین صفری، مھدی اجلی

T۵٧/۶ 
 ٣ت٧۴ص/

١٣٩۴
9786004070492

 ۶/١٣٩۶T۵٧محمدرضا مھرگان، محمدجواد مھرگانپژوھش عملیاتی با رویکرد مالی
١٣٩۶ ۴پ٩م/

978-600-5107-89-
0

١٣٩٠حسین یاوری، امیرحسین بیطرفانپژوھش عملیاتی(علم مدیریت)
 T۵٧/۶

/ی٢۶پ۴ 
١٣٩٠

9789647901789
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١٣٩۴تالیف محمد مدرس، ابراھیم تیمورینظریھ صف
 T۵٧/٩
/م٣۶ن۶ 
١٣٩۴

978-964-454-221-
3

تکنیکھای نوین در تصمیمگیری چندشاخصھ 
(MDAM)١٣٩۵تالیف علیرضا علینژاد، احمد ماکوئی، نیما اسفندیاری -

 T۵٧/٩۵
/ع٨۵ت٨ 

١٣٩۵
9789642102365

١٣٩۵سیدامیر احمدینژادخدمات ارزش افزوده در فناوری اطالعات
T۵٨/۵ 

 ۴خ٣الف/
١٣٩۵

978-600-8190-02-
8

بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه اخالق فناوری 
اطالعات

تالیف علیرضا حسنزاده...[و دیگران]؛ ویراستار علمی 
 ٢ب/ ۵/١٣٩۶T۵٨و ادبی نصرهللا حسنزاده و علیرضا کبودان.

١٣٩۶
978-964-8041-80-

4

TCI ١٣٩٠مولف علیرضا رضاییکاربردھای
T۵٨/۵ 
 ٢ک۵۴ر/

١٣٩٠
978-964-6463-63-

9

١٣٩٢مھدی سعیدیکیا، ستار محمدپورفناوری اطالعات و ارتباطات
T۵٨/۵ 
 ٩ف٧س/

١٣٩٢
978-600-167-022-

0

١٣٩۶مسعود کوثری؛ ویراستار فاطمھ لشکرینژاد.فناوریھای نوین ارتباطی و اطالعاتی
T۵٨/۵ 
 ٩ف٩ک/
١٣٩۶

9786000204644

سیستمھای اطالعات مدیریت ( چشمانداز یک 
١٣٩۶وامن ا س. جوادیکار؛ ترجمھ نوید کریمزاده .شرکت دیجیتالی جھانی )

T۵٨/۶ 
 ٩س٩ج/
١٣٩۶

978-964-208-199-
8

تالیف کنثسی. الودن و جین.پی الودن؛ ترجمھ حبیب سیستمھای اطالعات مدیریت
١٣٨٨رودساز، سینا محمدنبی، امیرحسین بھروز.

 T۵٨/۶
/ل٢س٩ 
١٣٨٨

978-964-217-013-
5

مبانی سیستمھای اطالعات مدیریت با نگرشی 
١٣٩٣محمدحسن محسننسب، ابراھیم سمیعپورگیرینوین

T۵٨/۶ 
 ٢م٢٣م/
١٣٩٣

9786007004258

نویسنده ھاگ و کامینگز؛ مترجم محمد موسیخانی، سیستمھای اطالعات مدیریت در عصر اطالعات
١٣٩٢مصطفی شاهبوداغیان.

 T۵٨/۶
/ه٢س٩ 
١٣٩٢

978-964-986-064-
0

اصول و کاربرد سیستم ھای پشتیبان تصمیم گیری 
مکانیوب مبنا (esab beW) در مھندسی 

عمران (مھندسی حمل و نقل و ترافیک)
-١٣٩۴TA978-600-6215-26سیدمحمدرضا حسینی، عباس علیمحمدیسراب

6

-١٣٩۵TA978-964-184-540علی شھابیاقتصاد مھندسی
9
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دینامیک سیاالت محاسباتی با نرم افزار 
OpenFOAM١٣٩٣یوسف تمثیلیانTA9786005526430

١٣٩۵TA9786005176315آرش رستمی،سعیر دادااشی،سامان جھانیسازه ھای تیری تئوری کالسیک وپیشرفتھ....

١٣٩۵TA9786008231264مجتبی امیری ،عبدالرحیم کالنتری ؛حسین مھریشناخت مصالح ساختمانی

نویسنده: ناھید ھاشمیان بجنورد، ھمکار نویسنده: پیشکسوتان سخن می گویند
 ١٣٩ ١٣٩۶TAغالمعباس عربشاھی

٩9789643243913پ٢ھــ/

تالیف زیوزالوسکی؛ ترجمھ کریم عباسیان، سولماز ادوات نانوفوتونیک مجتمع
١۵٣٠ TA ١٣٩٣اشرفی جو

۴/ز٢الف
٩٧٨-۶١-٠٠۶١-٠۶٢-

٠

 ٢٧٨ ١٣٩۶TAتالیف: فریدون مقدس نژاد، یاشار بھشتی شیرازیروسازی بتنی
٩9789644636905ر٧م/

حفاظت چوب و فرآورده ھای چوبی در برابر 
 ١٣٩۶TA ۴٢٢علی بیات کشکولی، سلطان رون، بتول کمشکیحملھ موریانھ ھا

٧9786001692420ح٩ب/

١٣٩۶TA 4629786005583441محمد رضا نفریراھنمای عملی واپایش شیمیایی دیگ ھای بخار

١٣٩۵TA 645٩٧٨۶٠٠۵٢۶۶٧٢۶جواد پالیزوان زند ، سینا صادقی نایبینکتاب جامع کنترل فعال سازه ھا

١٣٩٠TA ۶۴۵ /9786005919028علی گلصورت پھلوبانیتحلیل سازه ھا

ETABS 2016 ١٣٩٧مھدی ترابیطراحی سازه ھای بتنی درTA ۶۴٧ 
۴9786001683961ط۴ت/

خطرات زمین شناسی راھنمای صحرایی برای 
مھندسان ژئوتکنیک

ھانت روی ای،محمد حسین قبادی،آرزو قبادی،صادق 
 ٧٠۵ ١٣٩١TAقبادی

۶٢9786001281129خ٢ھـ/

٧٠۶9789641845621 ١٣٩۶TAمحمد عسکری دھج، فریبرز گرگھ، مھدی رادمنشدروس تخصصی مکانیک سنگ
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١٣٩۵تدوین و تالیف مھدی زمانیفوتونیک مبانی و کاربردھا
TA١۵٢٠ 
 ٩ف٨ز/
١٣٩۵

9786007724743

کریستالھای فوتونی افزارهھا،فیبرھا، 
نانوساختارھا و حسگرھا

تالیف و تصنیف سعید علیائی،احمد محبزادهبھابادی؛ با 
١٣٩۵مقدمھای از نصرتا...گرانپایھ.

TA١۵٢٠ 
 ۴ک٨ع/
١٣٩۵

9786006594644

 ٨گ/ ١٣٩۶TA١۵٧گردآوری و تالیف رستم گلمحمدیاخالق مھندسی در بھداشت ایمنی و محیطزیست
١٣٩۵9786004250290 ٣الف

١٣٩۶تالیف و ترجمھ امیر باغی رھین، وحید باغی رھینبینایی کامپیوتر با رزبری پای
TA١۶٣٢ 
 ٩ب١٧ب/

١٣٩۶
978-600-7014-48-

6

تدوین سازمان ملی استاندارد؛ ویراستار زھره استاندارد ملی ارگونومی
 ٢س/ ١٣٩۵TA١۶۶طاھریناسی.

١٣٩۵9786003960381 ۵الف

ارگونومی متناسبسازی کار، محیط و ماشین با 
انسان (آموزشی- کابردی)

مولف ناصر صدراابرقویی؛ ویراستار علمی مجید 
١٣٩۵معتمدزاده.

TA١۶۶ 
 ۴الف ۴ص/

١٣٩۵
978-600-6309-95-

8

الت مھرگان: گونھای کھ از نو باید شناخت: 
١٣٩۵سید محمدباقر مالئک؛ ویراستار پروین حیدری.معرفی بھتر شخصیت الت مھره بازار مسکن…

TA١۶۶ 
 ٢ل۶٧م/
١٣٩۵

978-964-379-،
380-7

تالیف دنیسکا. لیوو، شریل سربی؛ ترجمھ علیرضا مقدمھای بر گرافیک مھندسی
 ١٣٩۶TA١٧۴جھانتیغ.

١٣٩۶9789642081981 ٧م٩ل/

تالیف کریم ایواز ؛ ویراستار علمی و ادبی حسین ریاضیات مھندسی
١٣٩٠سیفلو.

TA٣٣٠ 
 ٩ر٩الف/
١٣٩٠

9786005199444

مؤلفان محمدرضا پورنکی، محمود حصارکی، مرتضی ریاضیات مھندسی
١٣٩۶فتوحی

TA٣٣٠ 
 ٩ر٩۴پ/
١٣٩۶

978-964-318-948-
8

١٣٩۴مولفین مجید عمیدپور، احسان مھدوی، میثم مھدویکاربرد بھینھسازی در مسائل مھندسی
TA٣٣٠ 
 ٢ک٨ع/
١٣٩۴

978-600-6383-16-
3

تالی الرنس ال. الپین؛ ترجمھ مھدی تیمورییانسری ؛ آمار و احتمال برای مھندسی مدرن
 ١٣٨۶TA٣۴٠ویرایش فنی محسن رضائیان.

١٣٨۶9789644633294 ٨آ٢ل/

الگوریتم اتوماتای سلولی و کاربرد آن در حوزه 
١٣٩۵محمدھادی افشار، مریم روحانیمھندسی عمران

TA٣۴٢ 
 ٧الف ۶٧الف/

١٣٩۵
9789644543043
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 7102 D3 liviC راهسازی و نقشھبرداری با
مھندس یار

مولف اریک چپل؛ مترجم شرکت آموزشی داتیس ؛ 
١٣٩۵ویراستار سعیده سبزعلیجماعت.

TA٣۴۵ /۵ 
 ٢چ ٢۴الف/

١٣٩۵
9786003071346

 6102 D3 liviC DAC آموزش کاربردی
otuA١٣٩۶تالیف فرھاد فقھنبی

TA٣۴۵ /۵ 
 ٧ف ٢۴الف/

١٣٩۶
9786007902400

 hcnebkroW طراحی، شبیھسازی و تحلیل با
SYSNA١٣٩۵مولفان بھروز باقری، محمود عباسی

 TA٣۴۵ /۵
/الف٨ ب٢ 

١٣٩۵
978-600-307-126-

1

آزمایشگاه مجازی دینامیک سیاالت محاسباتی با 
tneulF ,SYSNA

ترجمھ و تالیف نیما جمشیدی حسین احمدینیا ایمان 
١٣٩۴برجی

 TA٣۴۵ /۵
/الف٨ ج٨ 

١٣٩۴
9789642101917

مقدمھای بر مدلسازی و شبیھسازی در نرمافزار 
SYSNA بھ دو روش گرافیکی و ماکرونویسی 

LDPA بر پایھ
١٣٩۶تالیف سیدمحمدھاشمی

TA٣۴۵ /۵ 
 ٢ه ٨الف/

١٣٩۶
9786001203466

تحلیل کاربردی با tibmaG & tneulF برای 
مھندسی شیمی

مولف آرش مراحل؛ ویراستار علمی مھدی 
اسماعیلبیگی ؛ [برای] شرکت مھندسی سینوس ٩٠ 
درجھ ؛ تحت نظارت و سرپرستی یاسر جعفریجوزانی.

١٣٩۴
 TA٣۴۵ /۵

/ف٨ م۴ 
١٣٩۴

978-600-307-103-
2

AITAC تالیف مھدی ابارقی؛ [بھ سفارش] کارخانھ فدا(فوالدین آموزش نرمافزار
١٣٨٩ذوب آمل).

TA٣۴۵ /۵ 
 ٢الف ٢ک/

١٣٨٩
978-964-2960-45-

3

راھنمای کاربردی 5V AITAC در مھندسی 
١٣٨٧مولفین نیما جمشیدی... [و دیگران]مکانیک

TA٣۴۵ /۵ 
 ٢ر ٢ک/
١٣٨٧

9789643647704

کاملترین مرجع کاربردی نرمافزار طراحی 
AITAC ١٣٩٢نوشتھ محمدرضا علیپورحقیقیمھندسی-

١٣٩۴
TA٣۴۵ /۵ 
 ٨٣ع ٢ک/

١٣٩٢

١.ج، 600-978-
6-42-6190

٢.ج، 600-978-
1-619063

ماشینکاری با AITAC نسخھ کامل و بدون 
...12R5V aitaC محدودیت نرم افزار

فرھاد نوین ... [ و دیگران]؛ ویراستاران رابعھ 
١٣٩۴رزمجویی، مروارید محمدتقیبیک.

TA٣۴۵ /۵ 
 ٢م ٢ک/
١٣٩۴

978-600-5060-36-
2

MROFED ١٣٩٣مولفان بھروز باقری، محمود عباسیشبیھسازی با کمک نرمافزارTA٣۴٩ر/ ٧ 
١٣٩٣9786003070431 ٢٣ب

مولفان دیوید پوتس و لیدجا زدراکویچ؛ ترجمھ فرھود کاربرد روش المان محدود در مھندسی ژئوتکنیک
 ٩ر/ ١٣٩٣TA٣۴٧کالتھ.

١٣٩٣9789645475145 ٢پ

تحلیل اجزای محدود مسایل مھندسی بھ کمک  
ABAQUS[و دیگران]...ر٩ ١٣٩٣تالیف حامد معیری/ TA٣۴٧

ت١٣٩٣ ٣
978-600-94735-0-

2
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تحلیل سازهھای فوالدی با استفاده از 
SUQABA١٣٩۵نویسندگان روحالھ راهنورد، اکبر حسنیپورTA٣۴٩ر/ ٧ 

١٣٩۵ ٢۶ر
978-600-6789-44-

6

تالیف جی.ان. ردی ؛مترجمان سعیدرضا مقدمھای بر روش اجزاء محدود
 ٩ر/ ١٣٨٩TA٣۴٧-صباغیزدی،مھدی تربتی.

١٣٨٩9789648703795 ۴ر

تحلیل اجزا محدود و بھینھسازی مدل با استفاده از 
matlab و abaqus١٣٩۶ترجمھ و تالیف آرش رستمی -TA٣۴٩ر/ ٧ 

١٣٩۶9786005176391 ۵ر

بررسی جریان و انتقال حرارت در علوم مھندسی 
با استفاده از روش حجم محدود بر مبنای المان 

محدود

مولفین محسن شیخالسالمی، داود دومیریگنجی؛ 
مترجمین محسن شیخالسالمی، داود دومیریگنجی،سینا 

لھراسبی.
١٣٩۶TA٣۴٩ر/ ٧ 

١٣٩۶9786009679652 ٩۵ش

تجزیھ و تحلیل عددی در مھندسی بھ روش المان 
 ٩ر/ ١٣٩۵TA٣۴٧مولف مھدی ظھورمحدود

١٣٩۵9786007867365 ٩ظ

مقدمھای بر روش اجزاء محدود و حل مسائل با 
 ٩ر/ ١٣٩۵TA٣۴٧تالیف مجید عظیمی، آرش رستمی، سیدسجاد میرجوادینرمافزار اجزاء محدود

١٣٩۵ ۶ع
978-600-120-307-

7

کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS (سطح 
پیشرفتھ ، ویژه عمران)

تالیف سھیل سروشنیا... [ و دیگران ]؛ ناظر علمی 
TA٣۴٧ /ر٩ ١٣٩٢نادر فنائی.

ک١٣٩٢ ٢۵
978-600-6190-36-

5

روش المان محدود با استفاده از برنامھھای 
baltaM و suqabA.ر٩ ١٣٩۵مولف عمارخنانی؛ ترجمھ مسعود پاکنھاد/ TA٣۴٧

9786006626161ک١٣٩۵ ٨٧

مرجع کاربردی تئوری اجزاء محدود با کدنویسی 
Matlab : آموزش کاربردی متلب و انسیس و 

مروری بر آباکوس
 ٩ر/ ١٣٩٧TA٣۴٧ایمان نخعی

١٣٩٧9786001684012 ٣ن

کدھای baltaM برای تحلیل بھ روش اجزای 
محدود

مولف آنتونیو ژوتھ. امھ فریرا؛ مترجمین حسن فاطمی، 
TA٣۴٧ /ز٩ ١٣٨٩علی ھوسی.

ف١٣٨٩ ۴
978-600-120-037-

3

[داویندر کی. آناند، پاتریک اف. کانیف]؛ مترجم شاپور مکانیک مھندسی
 ١٣٧٨TA٣۵١طاحونی

١٣٧٨9789647005012 ٧م٨آ/

 ١٣٩۶TA٣۵١مولفان محمد نامداریان...[و دیگران]استاتیک برای رشتھھای فنی و مھندسی
١٣٩۶ ۵الف/

978-600-9730-88-
9

تالیف گریگوری زوالزینسکی؛ ترجمھ فرامرز مکانیک کاربردی شوک و ضربھ
 ١٣٩۵TA٣۵۴آشنایقاسمی، سعید شیری.

١٣٩۵9786006594682 ٧م٩ز/
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تالیف سینگرسو اس. رائو؛ ترجمھ حمید معینفرد، ارتعاشات سیستمھای پیوستھ
TA٣۵۵ /ر٢ ١٣٩۶معین رادگلچین.

9789642081868الف١٣٩۶ ۴

 ٣م/ ١٣٨٩TA٣۵۵مولفان احمد محمدپناه، مرتضی باقریارتعاشات مکانیکی
١٣٨٩9789648290394 ۴الف

١٣٩۵تدوین ( بھ شیوه گردآوری ) رامین کوھیکمالیمدلسازی جریانھای دوفازی
TA٣۵٧ /۵ 
 ٩ک ٣۶ج/

١٣٩۵
9786001531408

شبیھسازی جریان و انتقال حرارت با 
OpenFOAM 3.X١٣٩۶نیما سامخانیانی، سدید سالجقھ، مجتبی امیراصالنپور

 TA٣۵٧ /۵
/ن۴ س٢ 

١٣٩۶
9786003320055

 :D3-WOLF دینامیک سیاالت محاسباتی با
 DVD :آموزش نرمافزار و حل مسائل کاربردی

ھمراه شامل نسخھ کامل نرمافزار...

نویسندگان مجید سیاوشی، پوریا نوروزی، سیدداود 
نوربخششورابی؛ ویراستاران مریم احمدی، مینا 

میناپور.
١٣٩۴

 TA٣۵٧ /۵
/ن۴ س٩ 

١٣٩۴
978-600-5060-40-

9

 :FLOW-3D دینامیک سیاالت محاسباتی با
 DVD :آموزش نرمافزار و حل مسائل کاربردی

ھمراه شامل نسخھ کامل نرمافزار...

نویسندگان مجید سیاوشی، پوریا نوروزی، سیدداود 
نوربخششورابی؛ ویراستاران مریم احمدی، مینا 

میناپور.
١٣٩۴

 TA٣۵٧ /۵
/ن۴ س٩ 

١٣٩۴
978-600-5060-40-

9

 TA٣۵٧- ١٣٨٩[تالیف محمدحسین حامدی]مکانیک سیاالت
١٣٨٩ ٧م٢ح/

978-600-92129-1-
0

١٣٩۵-تالیف محمدحسین حامدی با ھمکاری حسام حامدیمبانی مکانیک سیاالت
 TA٣۵٧
/ح٢م٧٣ 
١٣٩۵

978-600-92129-9-
6

مرجع کامل مکانیک سیاالت: قابل استفاده 
دانشجویان رشتھھای مھندسی عمران و مکانیک 

شامل شرح کامل مفاھیم درسی ...
 ١٣٩۵TA٣۵٧مولف امیررضا زراتی

١٣٩۵9789641784265 ۴م۴ز/

کتاب جامع مکانیک سیاالت قابل استفاده 
١٣٩۵مولفین وحید صادقی ، حامد خبیر ، امیر کریمیدانشجویان ...

TA٣۵٧ 
 ٢ک٢ص/

١٣٩۵
9786002080431

بروس روی مانسون ،دونالد اف یانگ ،تئودور اچ. اکی مکانیک سیاالت
شی ؛ ترجمھ بھار فیروزآبادی.

 ١٣٩۴
١٣٩٣-

TA٣۵٧ 
١٣٩٣9789642080953 ٧م٢م/

[بنجامین وایلی، ویکتور الیل استریتر، لیشنگ سو]؛ غیر ماندگاری سیال در سیستمھا
- ١٣٩۴مترجمین احمد احمدی، مجتبی عامری، زھرا اشکو.

TA٣۵٧/۵ 
 ٢و/ ج۴/
١٣٩۴

9786007153307

یانگ لنگ؛ ترجمھ مصطفی حاجیانحیدری، رجبعلی مقدمھای بر روشھای پیشرفتھ آنالیز مواد
 ١٣٩۶TA۴٠٣سراج.

١٣٩۶9789642081912 ٧م٩ل/
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١٣٩۴تالیف سیدیوسف ھاشمیشناخت مواد و مصالح ساختمانی
TA۴٠٣ 
 ٩ش٢ه/
١٣٩۴

978-600-120-229-
2

١٣٩٢مولفین امیررضاشاھانی، محمدساالری، معصومھ باباییمقاومت مصالح
TA۴٠۵ 
 ٧م٢٣ش/

١٣٩٢
9786006927428

تالیف آر. سی. ھیبلر؛ ترجمھ محمود شریعتی، مقاومت مصالح
 TA۴٠۵-١٣٨۵محمدجواد مغربی ؛ ویرایش حمیدرضا ایپکچی.

1-10-7637-١٣٨۵964 ٧م٩ه/

والریوی واسیلیف، یوگنیوی مارازوف ؛ مترجمان احمد مکانیک پیشرفتھ مواد مرکب و عناصر سازهای
١٣٩۶قاسمیقلعھبھمن، امیر کامیاب.

TA۴٩/ ١٨ 
 ٢و ٩چ/
١٣٩۶

9786008424420

مواد خودترمیم: اصول، راھبردھای طراحی و 
کاربردھا

[ویراستار سواپانکومار گوش]؛ مترجمان حسن 
١٣٩۶عبدوس، مصطفی امیرجان.

TA۴٩/ ١٨ 
 ٨م ٩خ/
١٣٩۶

978-600-8424-40-
6

تالیف ژن جوا، لی تان؛ ترجمھ محمدابراھیم ابراھیمی، مبانی علم نانومواد
١٣٩۵نصیبھ میعادی.

TA۴٩/ ١٨ 
 ٩۴گ ٢ن/

١٣٩۵
9786005376371

تالیف فالویو لئوناردو دسوزا، ادسون روبرتو الیت؛ نانوانرژی کاربرد فناوری نانو در تولید انرژی
١٣٩٣مترجم فرزانھ وھابزاده، محمد حجار، الھام حلیلنژاد.

 TA۴١٨/٩
/س٩ن٢ 
١٣٩٣

978-964-463-576-
2

 ١٣٩۴TA۴٣٩تدوین سازمان ملی استاندارد ایراناستاندارد ملی بتن
١٣٩۴9786005478716 ۵الف/

١٣٩٣تالیف علی صدرممتازیبتن خودتراکم
TA۴٣٩ 
 ٢ب۴ص/

١٣٩٣
9786001530883

بتن و بتنشناسی بھ ھمراه آزمایشات کاربردی 
١٣٩٢نویسنده محمد کربالییکریمیبتن

 TA۴٣٩
/ک۴ب٢ 
١٣٩٢

978-600-7068-05-
2

آزمایشھای بتن و تفسیر نتایج شیتھای 
 ١٣٨۶TA۴۴٠مولف یوسف زندیآزمایشگاھی بھ ھمراه طرح اختالط بتن

١٣٨۶9789645470492 ۴آ٩ز/

بتن خودتراکم: مجموعھ مقاالت اولین کارگاه 
تخصصی بتن خودتراکم ١٠ اسفند ١٣٨۵

تدوین محمدشکرچیزاده، نیکالس علیلیبر؛ 
برگزارکنندگان انستیتو مصالح ساختمانی دانشکده فنی، 

دانشگاه تھران، شرکت مھندسی مشاور مھاب قدس.
١٣٨٩TA۴۴٢ک/ ٠ 

١٣٨۵
978-964-7005-53-

1

PRF تقویت و بھسازی سازهھای بتنی با مصالح
 ١٣٩٠TA۴۴۴تالیف رضا دریابیگی...[و دیگران](مفاھیم و کاربرد)

١٣٩٠ ٧ت۴د/
978-964-7005-62-

3
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١٣٩٣تالیف محمدحسن رامشتسازهھای فروسیمانی و کاربردھای آن
TA۴۴۴ 
 ٢س٢۴ر/

١٣٩٣
978-600-6010-15-

1

سازهھای بتن آرمھ تسلیح شده با میلگردھای 
کامپوزیت پلیمری

تالیف و تدوین اصغر وطنیاسکویی؛ ویراستار علمی و 
١٣٩۶ادبی عباس مالیان.

TA۴۴۴ 
 ٢س۶و/
١٣٩۶

978-600-6594-88-
0

مقاومسازی سازهھای بتن آرمھ بھ کمک ورق و 
PRF ١٣٩۵مولفان علی خیرالدین ، محمدکاظم شربتدارپروفیل فوالدی و کامپوزیتھایTA۴۴۵ 

١٣٩۵ ٧م٩خ/
978-600-8424-17-

8

 ٩ژ/ ١٣٩۵TA۴۵۵تالیف سیدمرتضی مرندی، محمد بھرامیاصول مھندسی ژئوسینتیکھا: ( زمینپارچھھا)
١٣٩۵9786006789545 ۴م

مقاومسازی و بھسازی زیر ساختھای عمرانی با 
PRF کامپوزیتھای الیافی پلیمری

مولفان[ صحیح: ویراستار] لن ھالووی ، جینگویاتگ 
 ٨م/ ١٣٩١TA۴۵۵تنگ؛ مترجم محمدکاظم شربتدار.

١٣٩١9786005940855 ٧م

شکلپذیری و کارپذیری فلزات: ناپایداری 
پالستیک و سیالن موضعی

[اس.ال. سمیاتین، جانج. جونس]؛ مترجمان فتحا... 
١٣٩٢قدس، اسماعیل عمادالدین، سعید شکرالھییانچشمھ.

TA۴۶٠ 
 ٨ش٨س/

١٣٩٢
9786007065211

تالیف زکی احمد؛ ترجمھ مسعود عطاپور، مھدی اصول مھندسی و کنترل خوردگی
١٣٩۴سرپوشی.

TA۴۶٢ 
 ۶الف ٢۶الف/

١٣٩۴
9786008157014

ای. مککافرتی؛ [مترجمان] مسعود عطاپور، علیرضا مقدمھای بر علم خوردگی
١٣٩۵صنعتی، داود پرورشفر.

TA۴۶٢ 
 ۴م٧٢م/
١٣٩۵

9786008257103

ادوارد مک کافرتی؛ ترجمھ محمدھادی موید، بھتاش ترمودینامیک و سیتنیک علم خوردگی
١٣٩۶ھاشمی ساالنقوچ.

TA۴۶٢ 
 ۴م٧٢م/
١٣٩۶

978-964-386-343-
2

[اراسموس کاررا، گائتانو جونتا، مارکو پترولو]؛ تالیف سازهھای تیری: تئوریھای کالسیک و پیشرفتھ
 ٩ت/ ١٣٩۵TA۴٩٢و ترجمھ آرش رستمی، سعید داداشی، سامان جھانی.

١٣٩۵9766005176315 ٢ک

اصول و مبانی نقشھبرداری و تکنیکھای 
پیشرفتھ آن

مولفین امیر یزدیان، وحید رضاعلی؛ زیر نظر بھزاد 
 ی١٣٩٣TA۵٣۵ /۴وثوقی.

١٣٩٣9786001681769 ۶الف

7 gnitroper LMX dnal & ngised 
livic & 7002 dnaL

[مترجمین و نویسندگان] مھدی اکرمیپویا ، کبری کردی 
١٣٩٠، مرتضی سحاب

 TA۵۴٩
/الف٧۵ل٩ 

١٣٩٠
978-600-6215-19-

8

TA۵٩٠ ١٣٨٨تالیف امجد ملکیتفسیر نقشھھای توپوگرافی و زمین شناسی
/م٧ت١٣٨٨ ٧

978-964-9992-79-
2



139

آموزش کاربردی توتال استیشن رشتھ 
TA۵٩٣/٣۵ ١٣٩٢مولفین امین غفارینسب، نیما زرینینقشھبرداری، عمران و ...

9786006857152/غ٧آ١٣٩٢ ٨

١٣٩۴مولف نصرتالھ فالحتحلیل ماتریسی سازهھا
 TA۶۴٢
/ف٨ت٣ 
١٣٩۴

9786001202162

١٣٩۵نویسندگان رضا کامگار،علی حیدری،حامد جاودانیانتحلیل ماتریسی سازهھا
TA۶۴٢ 
 ٣ت٢۵ک/

١٣٩۵
9786003180888

١٣٩٠محمدرضا تابشپورتحلیل غیرخطی سازهھا
TA۶۴۵ 
 ٣ت١۵ت/

١٣٩٠
9786001600005

١٣٩٣مولفان نادر فنایی احمد جوزدانیتحلیل سازهھا
TA۶۴۵ 
 ٣ت٩ف/

الف ١٣٩٣
978-600-7503-10-

2

TA۶۴۵ ١٣٨۶تالیف ایرج محمودزادهکنیروش اجزای محدود
0-5717-03-964/م٣ر١٣٨۶ ٩

تالیف مجتبی اردشیرالریجانی؛ ویراستار فنی فرھاد خودآموز جامع نرمافزار تکال
١٣٩۵عابدپور.

TA۶۴٧ 
 ٩خ۴الف/

١٣٩۵
9786008050247

کاملترین مرجع کاربردی طراحی سازهھای فوالدی 
2016 ETABS با نرمافزار LRFD بھ روش

نوشتھ رضا سلطانآبادی، احمدرضا جعفری؛ ویراستھ 
- ١٣٩۶علی کالنتری.

 TA۶۴٧
/س٨ک٢٣ 

١٣٩۶
9786008876502

مبانی تحلیل دینامیکی محیطھای سنگی و خاکی با 
CALF استفاده از نرمافزار

مولفین کوروش شھریار، سجاد رضوانیفر، محسن 
١٣٩٣کریمیان

 TA۶۴٧
/ش٩۵م٢ 

١٣٩٣
978-600-94337-0-

4

طراحی سازهھای فوالدی و بتنی در 6102 
 ١٣٩۵TA۶۴٧مولف علی قمریsbatE : آموزش گام بھ گام ...

١٣٩۵ ۴ط٨ق/
978-600-168-346-

6

کاملترین مرجع کاربردی طراحی دال و 
ُSAFE 2016 ١٣٩۶نوشتھ رضا سلطانآبادی، احمدرضا جعفریفونداسیونھا بھ کمک نرمافزار

 TA۶۴٧
/ک٢ط۴ 
١٣٩۶

9786008876533

تحلیل و طراحی پروژهھای کاربردی با برنامھ 
6102 SBATE١٣٩۶تالیف قاسم موسوی، مھدی ھادیزادهبزاز

TA۶۴٧ 
 ٣ت٨۴م/
١٣٩۶

9789643928711

 LEETSX( erutcurtS) مرجع کاربردی
alkeT بخش سازهھای فلزی بھ ھمراه 

پروژهھای عملی
١٣٩۵مولف قدرتالھ مؤمنی

 TA۶۴٧
/م٨۵م۴ 
١٣٩۵

9789647502511
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تکنیکھای مدلسازی در نرمافزار 
serutcurtS alkeT: مدلسازی پیشرفتھ 

ھمراه با فیلمھای آموزشی پروژهھا
١٣٩٢تالیف مھران نباتی

 TA۶۴٧
/ن٢٣ت٨ 

١٣٩٢
9786009308590

مباحث پیشرفتھ و کنترلھای آییننامھای سازهھای 
فوالدی در ETABS 2016: بھ ھمراه نکات 

سبکسازی
 ١٣٩٧TA۶۴٧مولف ایمان نخعی؛ ناظر علمی امیراحمد ھدایت.

١٣٩٧9786001684005 ٢م٣ن/

 ١٣٨٧TA۶۵۴تالیف محسن تھرانیزادهدینامیک سازهھا و کاربرد آنھا در مھندسی زلزلھ
١٣٨٧9789644633737 ٩د٩ت/

 ١٣٩۶TA۶۵۴ترجمھ و تالیف بھنام ادھمی، آرش رستمی، کاوه حقیقیدینامیک غیر خطی سازهھا
١٣٩۶ ٩د۵ر/

978-600-5176-34-
6

١٣٩۴حسین صباغیانبارگذاری سازهھا و مھندسی زلزلھ
 TA۶۵۴
/ص٢ب٢ 

١٣٩۴
9786007068250

١٣٨۴تالیف و تدوین امیرالدین صدرنژادمبانی روش اجزاء محدود در دینامیک سازهھا
 TA۶۵۴
/ص۴م٢ 
١٣٨۴

978-964-95589-2-
9

تالیف ایکو توھاتا؛ ترجمھ مسعود پاکنھاد، احمدرضا ژئوتکنیک لرزهای مھندسی
 ١٣٩۶TA۶۵۴/۶مظاھری.

١٣٩۶9786005176445 ٩ژ٩ت/

تحلیل و طراحی میراگرھا و جداگرھای لرزهای بر 
D3 mrofreP ,0002 PAS , اساس

seesnepO
١٣٩۵تالیف احمد سپھری

TA۶۵۴/۶ 
 ٣ت٢٣س/

١٣٩۵
9786005176339

١٣٩٠مولف حمزه شکیب ، مھدی علیرضاییاصول مھندسی زلزلھ
TA۶۵۴/۶ 
 ۶الف ٧۶ش/

١٣٩٠
9786006484037

١٣٩۵تالیف نقی عباسیمھندسی زلزلھ...
TA۶۵۴/۶ 
 ٩م٢۴ع/
١٣٩۵

9789645476791

١٣٩٢تالیف و تدوین محسن گرامی، نوید سیاهپلومھندسی زلزلھ کاربردی
 TA۶۵۴/۶
/گ۴ الف۶ 

١٣٩٢
978-600-7065-23-

5

 ١٣٩۶TA۶۵۴/۶ساالر منبعیمبانی مھندسی زلزلھی کاربردی
١٣٩۶9786007379202 ٢م٨م/

سازهھای ھوشمند: سیستمھای نوین برای کنترل 
پاسخ لرزهای( کنترل فعال و شبھفعال)

تالیف فرانکلین چنگ، ھنگپینگ جیانگ، کانگیو لو؛ 
١٣٩۵مترجم مرتضی جمشیدی.

TA۶۵۴/٩ 
 ٢س٩چ/
١٣٩۵

9786001202681
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بھسازی سازهھای فوالدی بر اساس سطح 
عملکرد (revohsuoP) : نشریھ ٣۶٠ ایران 

زیر ذرهبین
 ١٣٩۶TA۶۵۶مولفین مھدی روانبخشیان، فرزاد مقرون

١٣٩۶ ٩ب٩ر/
978-600-287-096-

4

١٣٨٧تالیف و ترجمھ علی گلصورتپھلویانیترمیم سازهھا: بھسازی و مقاومسازی
TA۶۵۶ 
 ۴ت٨گ/
١٣٨٧

978-600-90304-2-
2

TA۶۵۶/۶ ١٣٩۶تالیف محمد عالمباقری ، محمد سیدکاظمیمقدمھای بر پایش سالمت سازه
/ع٢م١٣٩۶ ٧

978-600-120-379-
4

آموزش جامع و تخصصی نرمافزار مدلسازی 
... 8102 TIVER ١٣٩۶مولفان قاسم آریانی، فریمھ قوانلو، صاحبھ مزرعیساختمانTA۶۵٨ 

١٣٩۶9786001683619 ٨آ۴آ/

 erutcurtS آموزش گام بھ گام نرمافزار
 ١٣٩۴TA۶۵٨تالیف محسن قھاریalkeT (بھ روش انجام پروژه) ...

١٣٩۴ ٨آ٩ق/
978-600-120-217-

9

TA۶۵٨ ١٣٩۶تالیف محمود گالبچی، مجتبی امیرمفاھیم اساسی در معماری
/گ٨م١٣٩۶ ٧

978-600-96989-5-
0

دیاگرامھای نیروی محوری نیروی برشی و ممان 
TA۶۵٨/٢ ١٣٩٢تدوین علی خیرالدینخمشی

9786005940893/خ٩د١٣٩٢ ٩

 ۴۴/١٣٨٩TA۶۵٨کاری از شرکت خدمات مدیریت ایرانیانتجربیات و درسھای بھسازی لرزهای
١٣٨٩9789647005579 ٣ت/

سازهھای ھوشمند: سیستمھای نوین برای کنترل 
پاسخ لرزهای( کنترل غیرفعال)

تألیف فرانکلین چنگ، ھنگپینگ جیانگ، کانگیو لو؛ 
١٣٩۴مترجم مرتضی جمشیدی.

TA۶۵٨/۴۴ 
 ٢س٩چ/
١٣٩۴

9786001202483

تحلیل غیر خطی و طراحی لرزهای سازهھای بتن 
۴۴/TA۶۵٨ ١٣٩۶ترجمھ و تالیف آرش رستمیمسلح

/ر۵ت١٣٩۶ ٣
978-600-5176-37-

7

طراحی و اجرای جداسازی لرزهای: کاربرد در 
ساختمان، پل و سایر سازهھا بھ ھمراه مدلسازی 

0002 paS و sbatE در
[رابرتایوان اسکینر] ... [و دیگران]؛ [مترجمان] 

۴۴/TA۶۵٨ ١٣٩۴علیرضا صاحین، حسن محمدی.
9786006215471/ط١٣٩۴ ۴۴

طراحی اتصاالت فوالدی و بتنی مقاوم در برابر 
١٣٩۵مولفان محمدقاسم وتر، بھرام کردباغ، پویا نوراییدانشزلزلھ

TA۶۶٠ 
 ٢و ٢الف/

١٣٩۵
2017096020001

١٣٩۵تالیف محمود گالبچیمبانی طراحی سازهھای فضاکار
TA۶۶٠ 

 ٨گ ٢٣س/
١٣٩۵

978-600-96500-5-
7
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اثر میانقاب بر ساختمان: بررسی تحلیل و 
آزمایشگاھی براساس تحقیقات انجام\ شده تا سال 

١٣٩١ ھجری شمسی(٢٠١٢ میالدی)
 ٢ق/ ١٣٩۶TA۶۶٠مجید محمدی

١٣٩۶ ٢٧م
978-964-208-114-

1

١٣٩۴مولف نیما ابراھیمیسازهھای بنایی و مروری بر سازهھای صنعتی
TA۶٧٠ 
 ٢س٢الف/

١٣٩۴
978-600-7503-30-

0

١٣٩۴مولف ندا بزرگیسازهھای بتنی
TA۶٨١/۵ 
 ٢س۴٣ب/

١٣٩۴
978-600-7503-26-

3

١٣٩۵مولف رضا بھادری خسروشاھینکات کلیدی نظارت بر اجرای ساختمانھای بتنی
TA۶٨١/۵ 
 ٨ن٨۶ب/

١٣٩۵
9786002588722

میانبر طراحی آییننامھای سازهھای بتن آرمھ با 
نرمافزار بر اساس مباحث ششم و نھم از مقررات 

ملی ساختمان...
 ۵/TA۶٨١- ١٣٩۵تالیف علیرضا کالھدوزی، یوسف رھبران

١٣٩۵ ٩م٨ک/
978-600-8157-06-

9

مقاومسازی اتصاالت دال - ستون در دالھای تخت 
(PRF) ١٣٨٩مولفان علی خیرالدین، پژمان بھزردبا استفاده از الیاف مسطح پلیمری

TA۶٨٢ /۵ 
 ٩خ ٢د/
١٣٨٩

9789647978927

طراحی، اجرا و ساخت قالببندی و آرماتورگذاری 
١٣٩۵مولف علی ابراھیمیسازه بتنی

TA۶٨٢/۴۴ 
 ۴ط٢الف/

١٣٩۵
978-600-124-545-

9

تحلیل غیر ارتجاعی سازهھا با استفاده از نرمافزار 
tcurtsomsies[و دیگران ]...١٣٩۵نویسندگان مھدی علیرضایی

TA۶٨٣ /۵ 
 ٣ت ٢س/

١٣٩۵
9786007379103

 ١٣٩۵TA۶٨٣مولف شھروز وکیلیحاج آقا ، میثم پاشازانوسیطراحی اعضای بتنی پیشساختھ و پیشتنیده
١٣٩۵9786001602559 ۴ط٨و/

مرجع کاربردی طرح لرزهای سازهھای بتنی ١۴-
ICA ١٣٩٧ترجمھ و تالیف عبدالمھدی عباسی٣١٨TA۶٨٣/٢ 

١٣٩٧9786001683992 ۴م٢ع/

سازهھای بتن آرمھ : براساس روش طرح 
١٣٩۵-تالیف داوود مستوفینژادمقاومت ACI 318-14 و طراحی پر حاالت حدی

TA۶٨٣/٢ 
 ٢س۵م/
١٣٩۵

١.ج، 287-600-978-
4-067

٢.ج، 287-600-978-
9-088

مولفان جواد مکاریرحمدل، ارشیا صفائی، رامین اصول نظارت در سازهھای بتنی مسلح
١٣٩۶علیپناھیمطلق

TA۶٨٣/٢ 
 ۶الف ٧م/

١٣٩۶
978-600-94202-3-

0

طرح و اجرای ساختمانھای فوالدی(ویژه آزمون 
١٣٩۵مولف زھرا آھنگرنظارت)

TA۶٨۴ 
 ۴ط٨۵آ/
١٣٩۵

978-600-7503-42-
3
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- ١٣٨٨نویسندگان مجتبی ازھری، رسول میرقادریطراحی سازهھای فوالدی
TA۶٨۴ 
 ۴ط۴الف/

١٣٨٨
9786002870957

١٣٩۵مولف حبیبهللا اکبرطراحی سازهھای فوالدی
TA۶٨۴ 

 ۴ط۶٧الف/
١٣٩۵

9786001202902

تحلیل و طراحی سازهھای فوالدی: با تاکید بر 
روش حاالت حدی اصول طراحی بھ ھمراه 

مثالھای کاربردی
نویسندگان بھرخ حسینیھاشمی مھدی علیرضایی حسن 

١٣٩۵احمدی
TA۶٨۴ 
 ٣ت۵ح/
١٣٩۵

978-600-7379-17-
2

اتصاالت پیش پذیرفتھ برای قابھای خمشی 
١٣٩۴نویسنده علیرضا رضائیان، ھمکار نیلوفر بھبودفوالدی ویژه و متوسط در کاربردھای لرزهای

TA۶٨۴ 
 ٢الف ۵٧ر/

١٣٩۴
978-600-7099-10-

0

- ١٣٩٣تالیف محسن گرامی، مصطفی خاتمیطراحی کاربردی سازهھای فوالدی
TA۶٨۴ 
 ۴ط۴گ/
١٣٩٣

978-600-7065- 
31-0

978-600-7065-.
54-9

طراحی پالستیک سازهھای بتنی مقاوم در برابر 
زلزلھ بر اساس سطح عملکرد

[نویسندگان آنتوان نعمان، سوبھاشجاندرا گوئل، ون-
١٣٩٣چنگ لیائو ]؛ مترجم و گردآورنده علیرضا صالحین.

 TA۶٨۴
/گ٩ط٣٧ 

١٣٩٣
9786009227525

طراحی پالستیک سازهھای فوالدی مقاوم در برابر 
زلزلھ بر اساس سطح عملکرد

[گوئل سوبھاش چاندرا،چائو شیھ- ھو]؛ مترجمین 
١٣٩٢علیرضا صالحین، احسان عمرانیان.

TA۶٨۴ 
 ۴ط٩گ/
١٣٩٢

978-600-6215-58-
7

مفاھیم بھسازی لرزهای ساختمانھای فوالدی و 
١٣٩٠تالیف رضا مکرم آیدنلومثال کاربردی

TA۶٨۴ 
 ٧م۶۶م/
١٣٩٠

9786005176131

١٣٩۶مولفین محمدقاسم وتر، علی قمریطراحی سازهھای فوالدی در برابر زلزلھ
TA۶٨۴ 
 ۴ط٢۶و/
١٣٩۶

978-600-168-354-
1

١٣٩۶تالیف مھدی امینی، رضا نصیرزادهتحلیل پایداری شیروانیھا
 TA٧٠۶

/الف٨١۵ت٣ 
١٣٩۶

9789642102655

ارزیابی رفتار شکست مواد ترد با استفاده از 
CFP ١٣٩۵تالیف ھادی حائرینرمافزارTA٧٠۶ /٢ح 

۴9789642081714 ۵الف

تالیف غالمرضا خانلری؛ ویراستار علمی احمد اصول مکانیک سنگ
١٣٩۴فھیمیفر، محمد غفوری، رسول اجللوئیان.

 TA٧٠۶
/خ٢۴ الف۶ 

١٣٩۴
978-600-128-031-

3

انجمن بینالمللی مکانیک سنگ؛ گردآوری و ترجمھ روشھای پیشنھادی توصیف توده سنگ
 ٩ر/ ١٣٩٣TA٧٠۶حسین توکلی.

١٣٩٣9786002010452
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 ٢ع/ ١٣٩٢TA٧٠۶مولف مسعود عاملسخیاصول مھندسی مکانیک سنگ
١٣٩٢9786009386406 ۶الف

[ایان ویلیام فارمر]؛ محمدرضا عطرچیان، غالمرضا رفتار مھندسی سنگھا
١٣٩۶نیازی.

 TA٧٠۶
/ف٢ر٧ 
١٣٩۶

978-600-04-8366-
1

TA٧٠۶ ١٣٨٩تالیف نادر قاسمپور، بھنام پناهبر، محمدمھدی فرھادیمسائل مکانیک سنگ
/ق٢م١٣٨٩ ۵

978-964-210-069-
9

[مولف ریچارد گودمن]؛ مترجمین محمدرضا ملکیجوان، مقدمھای بر مکانیک سنگ
TA٧٠۶ ١٣٩١حسین ولی.

/گ٩م١٣٩١ ٧
978-600-168-066-

3

 ١٣٩۵TA٧٠۶-تالیف حسن مومیوندمکانیک سنگ
١٣٩۵ ٧م٨م/

978-600-6648-99-
6

مولفان [دانکن سی. وایلی، کریستوفر دبلیو. ما]؛ مھندسی دیوارهھای شیبدار سنگی
١٣٩٣مترجم سیدرضا طاھری.

TA٧٠۶ 
 ٩م١۶و/
١٣٩٣

9786003070547

مھندسی شیروانی سنگی
مولفان [دانکن سی. وایلی، کریستوفر دبلیو. ما]؛ 

مترجمین مرتضی قارونی نیک، بھنام ابره ، مرتضی 
کرمی.

١٣٩۶
TA٧٠۶ 
 ٩م١۶و/
١٣٩۶

9786008157380

راھنمای جامع نرم افزار sixalp شامل پروژه 
 ١٣٩۶TA٧١٠مولف محسن بیرنگبرازینھای ژیوتکنیکی کاربردی

١٣٩۶9786005176353 ٢ر٩ب/

اصول مھندسی ژئوتکنیک: ترجمھای از کتاب 
 gnireenigne lacinhcetoeg fo

selpicnirP
TA٧١٠ /د٢ -١٣٧۶[براجاام. داس]؛ ترجمھ و تدوین شاپور طاحونی.

الف١٣٧۶ ۶
978-964-6436-08-

4

١٣٩۵تدوین و گردآوری محمود وفائیانخواص مھندسی خاک (مقدماتی و پیشرفتھ)
TA٧١٠ 
 ٩٣خ٧و/
١٣٩۵

9786002870858

 ۵/١٣٩۶TA٧١٠تالیف براجا. ام. داس، ژ. لوو؛ مترجم حیاتالھ سرلک.دینامیک خاک
١٣٩۶ ٩د٢د/

978-600-120-381-
7

راھنمای جامع طراحی و اجرای سیستم میخکوبی 
خاک

[ تالیف کارلوسا. الزارت... و دیگران]؛ [ مترجمین] 
 ٢ر/ ١٣٩٣TA٧٧٠محمدرضا عطرچیان، مجید محققی، محمدرضا نیازی.

١٣٩٣9789641026877

مرجع کامل طراحی دیوارھای نیلینگ بر اساس 
FHWA 2015 ١٣٩٧مولفان امیر روحیمھر، محمد بھپور گوھریآخرین ویرایشTA٧٧٠ 

١٣٩٧9786001684029 ۴م٩ر/
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 ١٣٩۵TA٧٧٢تالیف احمدرضا حسینی، احسان اثنیعشریمھاربندھا: نقشھھا و اجرا
١٣٩۵ ٩م۵ح/

978-600-160-115-
6

 ١٣٩۵TA٧٧٢تالیف محمدعماد محمودیمھریزی، متین جاللیمقدممھارھای مکانیکی خاک از طراحی تا اجرا
١٣٩۵ ٩م٣م/

978-964-210-240-
2

IS د٢ ١٣٩٣براجاام. داس؛ ترجمھ محمد صفرپناه.اصول مھندسی پی، ویراست ھفتم در دستگاه/ TA٧٧۵
9786005107722الف١٣٩٣ ۶

 ١٣٩٢TA٧٧۵تالیف علی فاخرمھندسی پی پیشرفتھ
١٣٩٢9789640362495 ٩م٢ف/

تالیف حسین دھقانی، احسان حقیقتخرازی، مصطفی اصول مھندسی تونل
TA٨٠۵ /د٩ ١٣٩۶آدرسی

9786001204043الف١٣٩۶ ۶

-١٧۶978-600-141-171 ١٣٩۴TCمحمد محمودیان شوشتريھیدرولیک آب ھای زیر زمینی
7

١٣٩۵TC 2059789648737059بھزاد عطایی آشتیانی ، عطاهللا نجفی جیالنیمھندسی سواحل ھیدرو دینامیک سواحل

دیواره آب بند سدھا کمیسیون بین المللی سدھای 
9789644573095/ ١٣٩۴TC ۵۴٣علی نورزاد،مصطفی جاللبزرگ

طراحی و بھرهبرداری شبکھی آب با 
SMEGretaW١٣٩۴مولف محسن امیری

TC١۴۵ 
 ۴ط٧۶الف/

١٣٩۴
978-600-307-124-

7

مکنزی لیودیویس؛ ترجمھ و تالیف مصطفی خضری، مھندسی آب و فاضالب: اصول طراحی و کاربرد
١٣٩۵داریوش خانجانی.

TC١۴۵ 
 ٩٣م٢د/
١٣٩۵

978-600-7078-25-
9

مھندسی خطوط لولھ انتقال آب منطبق بر ضوابط 
نشریھ ١٨۵: دفتر امور فی و تدوین معیارھای 

سازمان برنامھ و بودجھ
تھیھ شده زیرنظر گروه نویسندگان محمدرضا 

TC١۴۵964-03-4250-5 /م١٣٧٩٩عسکری... [و دیگران]

: WaterGEMS ،طراحی شبکھھای آبرسانی
designe and analyse complex 

peressurized piping system
TC١۴۵ ١٣٩٠تالیف و ترجمھ علی نظری

9786005727050/ن۶ط١٣٩٠ ۴

کاربرد زبان برنامھ نویسی پایتون در 
ھیدرولوژی: برای رشتھ ھای مرتع، آبخیزداری& 

عمران ...
مولف ستکومار تمر ؛ مترجمان مسلم حیدری...[ و 

١٣٩۵دیگران].
 TC١۵٧/٨
/ت٩ک٢ 
١٣٩۵

978-600-318-079-
6
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[راوی دوداناوار، آندرسین بارنارد، جایارمن گانش]؛ ھیدرولیک کاربردی
 ١٣٨٧TC١۶٠مترجمان عباسعلی تقیپور بافقی، فاطمھ خدائی چگنی.

١٣٨٧9789647420501 ٩ه٩د/

١٣٩۶تالیف ھابرت چانسون؛ ترجمھ محسن نصرآبادی.ھیدرولیک محیط زیستی جریان در مجاری روباز
TC١٧۵ 
 ٩ه٢۵چ/
١٣٩۶

9786009837519

تالیف گلنا. موگلن؛ ترجمھ امیررضا کاوسیزاده، آرش اصول جریان در کانال روباز
TC١٧۵ /م٩ ١٣٩۶احمدی.

9786001204005الف١٣٩۶ ۶

رسوبات چسبنده در کانالھای باز (خواص، انتقال 
و کاربردھا)

مولف امانوئل پارتنیادس؛ مترجمان خسروحسینی 
١٣٩۶،مھران خیرخواھان.

TC١٧۵/٢ 
 ۵ر١۶پ/
١٣٩۶

9786008424529

آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در 
SAR - CEH١٣٩٢مولفین اصغر عزیزیان، امیر صمدی، مرضیھ آغاز TC١٧۵/٢

/ع۴آ١٣٩٢ ٨
978-600-168-159-

2

مدلھای ریاضی آبھای زیرزمینی: آموزش 
1.7 SMG ١٣٩۵تالیف مھران قدرتی، فاطمھ برزگریبنادکوھیکاربردی مدل

TC١٧۶ 
 ۴٣م۴ق/
١٣٩۵یھ

978-600-120-308-
4

- ١٣٩۵محمود گالبچی، معصومھ حاجیزادهپلھا و سازهھای آبی ایران
 TC١٨٠
/گ٨پ٨ 
١٣٩۵

 978-600-96989-
1-2

978-600-96989-0-
5

سیداحمد نشایی، نعیم عابدیمحزون؛ ویراستار علمی طراحی دیوارھای ساحلی
 ١٣٩۶TC٢٠۵میرعبدالحمید مھرداد.

١٣٩۶9786001531453 ۴ط۵ن/

ارزیابی و مدیریت جامع آبخیزھا اصول و 
TC۴٠٩ /س٧ ١٣٩۶تالیف امیر سعدالدین، معصومھ شھابی، محبوبھ بایرویکردھای مدلسازی و تصمیمگیری

الف١٣٩۶ ۴
978-600-97245-2-

9

شبیھسازی دوبعدی سیالب در محیط مدل عددی 5 
SAR-HEC١٣٩۶تالیف اصغر عزیزیان، امیر صمدی

TC۴٠٩ 
 ٢ش۴۴ع/

١٣٩۶
9786007010969

برنامھریزی حوزه رودخانھ: اصول، مراحل و 
رویکردھای تھیھ برنامھ راھبردی

تالیف گای پرام... [و دیگران]؛ ترجمھ علی نجفینژاد، 
 ۴ب/ ١٣٩۶TC۴١٣مریم تاجیکی.

١٣٩۶9786009724574

[فواد شنتورک]؛ ترجمھ مھرداد اسدی، صالح ھیدرولیک سدھا و مخازن
١٣٩١کوچکزاده.

TC۵۴٠ 
 ٩ه٩ش/
١٣٩١

9786001680694

 CCR نقش فیلر در بتن متراکم شده توسط غلتک
بھ جای پوزوالن

گردآورنده و مولف محمدحامد موزه؛ [برای] قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء (ص)، قرب کربال، معاونت 

برنامھریزی و سیستمھا.
١٣٩٣

TC۵۴٧ 
 ٧ن٨۵م/
١٣٩٣

978-600-94337-1-
1
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تالیف و گردآوری: آرش اکبری نوشاد، سمیرا عباسی آزمایش ھای آب و پساب در پاالیشگاه نفت
TD ۴٣٠ ١٣٩٣پروین، ندا محمدی سرشت، فرحناز آرام

9786005266337/آ٧آ۴

تصفیھ فاضالب بھ روش الگونی، اصول طراحی و 
٧۴۵9789643140052 ١٣٩۴TD حسینیان، مرتضیبھره برداری

 ٣م/ ١٣٩۶TD١٧٠تالیف حسین یوسفی...[ودیگران]محیط زیست و سالمت انسان
١٣٩۶

978-600-7078-02-
0

- ١٣٨۶مجید عباسپورانرژی، محیط زیست و توسعھ پایدار
TD١٧١ /۵ 
 ٢٨ع ٩الف/

١٣٨۶
978-964-7982-87-

0

١٣٨٢تالیف محمد کارآموز، رضا کراچیانبرنامھریزی و مدیریت کیفی سیستمھای منابع آب
TD٣۶۵ 
 ۴ب٢ک/
١٣٨٢

چاپ دوم، 463-964-
4 : -218

978-964-463-218-
1

مدلسازی کیفی آب برای رودخانھھا و آبھای 
جاری

ترجمھ [صحیح: تالیف] زھرا درخشان حمیدرضا 
 ١٣٩۵TD٣٧٠عظیمزاده

١٣٩۵9786006309811 ۴م۴د/

مکانیک رسوب در آبراھھھای روباز و مخازن 
TD٣٩۶ ١٣٩٢مولفین علی خسرونژاد، عاطفھ پرورشریزیسدھا

9786001681349/خ۵م١٣٩٢ ٧

استفاده مجدد از آب صنعتی و کمینھسازی پساب: 
با معرفی فناوری پینچ آبی

تالیف جیمزجی مان، وایای لیو؛ ترجمھ و تصحیح 
 ٢م/ ١٣٩٢TD۴٢٩محمدحسن پنجھشاھی، شاھین محمدنژاد، فاطمھ لطفی.

١٣٩٢ ۵الف
978-600-93745-2-

6

تالیف فدراسیون محیط زیست آب؛ مترجمان ناصر سیستمھای غشایی در تصفیھ فاضالب
 ۵/١٣٩۶TD۴۴٢مھردادی، علی وثوق، مھدی قلیزادهدورانمحلھ.

١٣٩۶9789640369784 ٩س/

١٣٨۴تالیف امیر تائبی، محمدرضا چمنیشبکھھای توزیع آب شھری
TD۴٨١ 
 ٢ش٢ت/
١٣٨۴978-964-8476-17-

0

آموزش جامع نرمافزار SEWER CADدر 
طراحی شبکھ جمعآوری فاضالب

تدوین اشرف مظاھریتھرانی علی عطاملکی محمدباقر 
میرانزاده[برای] دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بھداشتیدرمانی کاشان.
١٣٩۶TD۶۴۵ 

١٣٩۶9789649724911 ٨آ۶م/

آموزش جامع و نرمافزار DAC rewes در 
طراحی شبکھ جمعآوری فاضالب

تدوین اشرف مظاھریتھرانی علی عطاملکی محمدباقر 
میرانزاده[برای] دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بھداشتیدرمانی کاشان.
١٣٩۶TD۶۴۵ 

١٣٩۶ ٨آ۶م/
978-964-972-491-

1

حوضھھای آبخیز شھری: زمینشناسی، آلودگی و 
توسعھ پایدار

تالیف مارتینم. کافمن، دنیلت. راجرز، کنتس. موری؛ 
ترجمھ سادات فیضنیا، سیدھاشم حسینی ؛ ویرایش 

ادبی فرشاد رضوان.
١٣٩۶

TD۶۵٧ 
 ٩ت٢ک/
١٣٩۶

9789640370506
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TD٧۴۶/۵ ١٣٩۵نویسندگان سیدغالمرضا موسوی...[و دیگران]تصفیھ فاضالب در وتلند
9789643143046/ت١٣٩۵ ۶

مفاھیم و مبانی طراحی تصفیھ بیولوژیکی 
 ١٣٩۵TD٧۵۵تالیف سیدمحمدرضا علویمقدم، شبنم صدریمقدمفاضالب

١٣٩۵ ٧م٨ع/
978-964-463-634-

9

 ٨م/ ١٣٩۶TD٧٩١سیدمسعود منوریاستراتژیھای مدیریت پسماند شھری
١٣٩۶ ۵الف

978-600-93745-9-
5

[پیتر نیکلسون؛ گردآورنده و مترجم] مسعود بھسازی خاک
١٣٩۶عاملسخی، شروین احمدی.

TD٨٧٨ 
 ٩ب٩ن/
١٣٩۶

978-600-96618-7-
9

١٣٩۵TD٨٩٧9786007078006نلسون لئونارد نمروتصفیھ ی پسامدھای صنعتی تجربیات...

تصفیھ آبھای صنعتی بھ ویژه در صنایع نفت، گاز 
و پتروشیمی شامل اطالعات...

تالیف فرانکویس بر و جین کردونیر؛ مترجم محمدرضا 
١٣٩٢نفری.

 TD٨٩٩
/ب۴ت۶ 
١٣٩٢

9786005583205

بازیافت ضایعات و نخالھھای ساختمانی بر اساس 
2009 - DEEL ١٣٩۴ترجمھ مھدی روانشادنیا،میالد فوالدیاستانداردTD٢س/ ٨٩٩ 

١٣٩۴9786001202322 ٩و

باطلھھای معدنی: مشخصات، تصفیھ و اثرات 
زیستمحیطی

نویسنده برندجی. لوترموزر؛ ترجمھ گیتی فرقانیتھرانی، 
 ۶م/ ١٣٩۴TD٨٩٩افشین قشالقی.

١٣٩۴ ٩ل
978-600-7153-34-

5

پسماندھای معدنی: ویژگیھا، بھسازی و اثرات 
زیست محیطی

نویسنده برند.جی لوترموزر؛ ترجمھی ھادی 
 ١٣٩۶TD٨٩٩حاجیزادهنامقی، سحر آرمانپور.

١٣٩۶9786007078402 ٩ل۶م/

TD٨٩٩ /ن٧ ١٣٩۴علیرضا بھادری؛ مترجم محبوبھ مظھری.کنترل آلودگی در واحدھای نفت، گاز و پتروشیمی
9786007445457ب١٣٩۴ ٩

- ١٣٩۶مولفان محمد صفارزاده، محمد شاکریطراحی ھندسی کاربردی راهھا
TE١٩١ 
 ۴ط٧ص/
١٣٩۶

١ .ج، 600-978-
4-45-7503

نویسنده رابرتجی. لوکاس؛ مترجم سیدمھدی تراکم دینامیکی
 ۴/١٣٩۵TE٢١٠رادقیمھرجو.

١٣٩۵ ۴ت٩ل/
978-964-208-185-

1

 ١٣۶۴TE٢۵٠تالیف امیرمحمد طباطبائیروسازی راه
١٣۶۴9789640101575 ٩ر٢ط/
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[تالیف یانگھسین ھوانگ]؛ مترجمین مصطفی نخعی، آنالیز و طراحی روسازی
 ٩ه/ ١٣٩٢TE٢۵١امین دولتپور.

١٣٩٢9786001681264 ۶الف

ضوابط شھرداریھا برای طراحی معابر، پیاده 
روھا و پارکھا

علی ترکاشوند، مھران تیراندازیان، حجتهللا 
١٣٩۴غالمرضایی

 TE٢٧٩
/ت۴ض٩ 

١٣٩۴
9786006873411

مطلوبیت خیابانھای شھری: نگرشی بر کیفیت 
TE٢٧٩ /م۶ ١٣٨٩نویسنده مسعود خادمی ... [و دیگران]فضایی و خوانایی خیابانھای شھری

١٣٨٩9789642932221

اصول و مبانی تحلیل و طراحی خطوط باالستی راه 
٢۵٠ TF جواد میر محمد صادقیآھن

5-185-454-964/م٩الف٨

کلیفورداف بونت؛ مترجم سیدصادق ناصرعلوی، مھندسی راه آھن کاربردی
١٣٩۵سیدعلی فروتنمیرحسینی، افشین ایرانمنش.

TF١۴۵ 
 ٩م٨۶ب/
١٣٩۵

9786006789323

 ترجمھ و تدوین جبارعلی ذاکری،حسین قھرمانی، علی مدیریت و مھندسی راه آھن
 ١٣٩۵TF١۴۵نسودی.

١٣٩۵9789644543067 ۴م۴پ/

تالیف و. ا. پروفیلیدیس؛ ترجمھ و تدوین حسین مھندسی راهآھن: تئوری و کاربرد
TF١۴۵ ١٣٧٧قھرمانی، محسن حسینقلیان

9789644540813/پ۴م١٣٧٧ ٩

TF١۴۵ ١٣٩٣ابوالفضل حسنی، حسن تاجیکقشقاییمھندسی راه آھن (طراحی اجزای خط)
9786003161511/ح۵م١٣٩٣ ٩

دینامیک خطوط راه آھن پرسرعت : مدلھا، 
الگوریتمھا و کاربردھا

[شیائویان لی]؛ مترجمین جبارعلی ذاکرییسردرودی ، 
 ١٣٩۶TF١۴۵٠کاوه یوسفیان ، زھرا صافی.

١٣٩۶9786008610236 ٩د٩ل/

 ١٣٩۴TF٢۴٠سعید منجمطراحی مسیر راهآھن و مترو
١٣٩۴9789647517409 ۴ط٨م/

اصول و مبانی آزمایشات اجزاء روسازی و کنترل 
 ٩م/ ١٣٩٢TF٢۵٨تالیف جواد میرمحمدصادقیکیفیت خطوط راهآھن

١٣٩٢ ۶الف
978-964-454-272-

5

 ١٣٩۴TG١۴۵سیدمھدی ھاشمیپل از منظر معماری
١٣٩۴9789640368992 ٨پ٢ه/

١٣٩۶حمید شریفپوراصول مھندسی پل
TG٣٣۵ 

 ۴/ش ١٣٩۶/
۶الف

9786005224344
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١٣٩۵مولف علی گلصورتپھلویانیطراحی پل
TG٣٣۵ 
 ۴ط٨گ/
١٣٩۵

978-600-6425-47-
4

١٣٩۵TH9786009472376محمد رضا تابش پورسازه ھای بنایی

مدیریت ایمنی پروژه با رویکرد پروژه ھای 
١٣٩٣TH9786009482528محمود گالیچی ،مجتبی امیریساختمانی

تی. کی. داتا؛ ترجمھ ی حسن محمدی؛ ویراستار محمد تحلیل لرزه ای سازه ھا
 ١٠٩۵ ١٣٩۶THرضا تابش پور

٢9786009472390س٢ت/

ساختمان سبز :نشان پالتین طراحی پالن و حجم 
 ١٣٠١ ١٣٩۵THجان کیانگ ؛ مترجم نادر کاوهساختمان

8240044-600-٢978س٢ک/

مبانی سامانھ ھای اطالعات جغرافیایی (SIG) و 
3.01SIGcrA ١٣٩۴یونس خسروي-كاظم جباريخودآموزTH ١۶۶9786006359120

TH ۶٠١٠ ١٣٨٧امیر رضا روحی زادهتنظیم شرایط محیطی
9786009081813/ر٩

 ٧۶٨٣ ١٣٩۶THنویسنده: محمد علی اردکانیمبانی طراحی، انتخاب و کاربرد فن
٢9786008304357مھـ٩/

تشریح، تحلیل و تفسیر آییننامھ طراحی 
ساختمانھا در برابر زلزلھ (استاندارد ٢٨٠٠) 

ویرایش چھارم
 ١٣٩۵TH١٠٩۵تالیف و تدوین سامان منصوری

١٣٩۵ ۵ت٨م/
978-600-120-323-

7

بھسازی لرزهای سازه (تجربیات و جزییات 
اجرایی متداول مدارس)

تالیف و تدوین سیدھدایتا... ھاشمینسب، حمید مصلح، 
١٣٩۴سیدسروش ھاشمینسب

 TH١٠٩۵
/ه٢۴ب٩ 
١٣٩۴

9789648233162

تالیف رامون گیلسانز... [ و دیگران]؛ ترجمھ و تالیف طراحی سازهھای فوالدی در برابر انفجار
 ١٣٩۶TH١٠٩٧عمران وتر، حامد مھدوی، علی قمری.

١٣٩۶9786001683633 ۴٣ط/

١٣٩۶تالیف فاطمھ پسندعناصر پیشساختھ و قطعات مدوالر
TH١٠٩٨ 
 ٩ع۵پ/
١٣٩۶

9786001203473

قرارداد و مدیریت ادعا: شرحی بر پرسش و 
پاسخھا در امور پیمانکاری مرتبط با شرایط 

عمومی پیمان
١٣٩۴تالیف مرتضی آمرینیا

TH٢/ ١٣ 
 ٨آ ٩الف/

١٣٩۴
9786001202520
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چکلیست ساختمان: ویژه مھندسان عمران و 
معماری : مجموعھای کاربردی برای 

پیمانکاران...
١٣٩٧مولفان سیامک الھیفر، حامد خانجانی

TH٢/ ١٣ 
 ٧الف ٩الف/

١٣٩٧
9786001683954

فوت و فنھای ساختمانسازی (از تخریب تا 
١٣٩٧تالیف عبدهللا چراغیتحویل)

TH١۴۵ 
 ٩ف۴۵چ/

١٣٩٧
9786001684036

١٣٩۴تالیف داود رمضانیآموزش اجرایی از خاک تا ساخت
TH١۴۵ 
 ٢ک٨ر/
١٣٩۴

9786001202551

١٣٩۵مولفین محمدرضا زارع، سجاد مھاجریروشھای اجرای ساختمان
TH١۴۵ 
 ٩ر١۶ز/
١٣٩۵

978-600-287-083-
4

ساختمانھای فوالدی سبک، سرد نوردشده 
(FSL) ساختمانھای فوالدی سنگین گرم نورد 

شده مطابق بر ضوابط کامال اجرایی کارگاھی
 ۴گ/ ١٣٩۶TH١۴۵ابوالقاسم گرامی نژاد، حمیدرضا گرامی نژاد

١٣٩۶9786001960734 ٢س

 ١٣٩۶TH١۵٩تالیف آرمین منیرعباسی ، علی بھرامیروشھای ساخت پیشرفتھ
١٣٩۶ ٩ر٨م/

978-600-120-330-
5

راھنمای طراحی ASHRAE برای تاسیسات 
ساختمانھای بلندمرتبھ قابل استفاده مھندسان 

مکانیک، عمران، معماری و برق
[پیتر سایموندز]؛ ترجمھ و تالیف فرھاد مقدمراد، پیمان 

١٣٩۶ابراھیمیناغانی، محمد جواھریمحمدی.
TH١۶١١ 
 ٢ر٢س/
١٣٩۶

9786001683534

آکوستیک - صدا صوت در ساختمانھا و 
 ١٣٩۵TH١٧٢۵مولف سلمان مغربیشھرسازی

١٣٩۵ ٧آ۶م/
978-600-120-300-

8

سقفھای عرشھ فوالدی ( مصالح، طراحی، اجرا 
١٣٩۶تالیف سیدبابک مطھریو بازرسی )

 TH٢۴۵٧
/م۶س٧ 
١٣٩۶

9786001203787

مشخصات فنی پایھ در احداث ساختمانھا و 
 ١٣٩١TH۴٢٠مولف سیدفریمان ھاشمیعلیاپروژهھای عمرانی

١٣٩١ ۵م٢ه/
978-600-120-096-

0

محاسبات سرانگشتی و سریع ساختمان (٢) 
(ویژه مھندسان عمران و معماری) بر اساس 

آخرین ویرایش نشریات ...
١٣٩٧مولف احمد پالیزوان

TH۴٣۵ 
 ٣٢م٢پ/
١٣٩٧

978-600-168-371-
8

 ١٣٩۶TH۴٣۵مولف مھیار ھمتپورمتره و برآورد
١٣٩۶ ٢م٨ه/

978-600-1246-21-
0

افزایش مھارتھای شغلی- طراحی، اجرا و نصب 
١٣٩۵مولف علی ابراھیمی، مریم دیلمیطریقیتاسیسات بھداشتی در ساختمان

TH۴٣٨ 
 ٧الف ٢الف/

١٣٩۵
9786001244957
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١٣٩٣مولفین قاسم فرجی حسن ولیپوراصول مدیریت ساخت (کاربردی)
 TH۴٣٨

/ف٣۴ الف۶ 
١٣٩٣

978-600-94661-1-
5

تالیف ساسان محاسب، میثم قربانیفوالدی، رضا داودی؛ مدیریت ساخت پروژهھای سازهای
 TH۴٣٨- ١٣٩۶ویراستار مھناز عزبدفتری.

١٣٩۶ ۴م٣م/
 978-600-96753-.

1-9

TH۴٣٨ /ن٧ ١٣٨٨سعید نعمتی، مھرداد الھوتیاصول مدیریت و تشکیالت کارگاه
الف١٣٨٨ ۶

978-964-6809-30-
7

تالیف سعید نعمتی، فرزانھ طھموریان، امیر اصول نظارت بر عملیات ساختمانی
 ٧ن/ ١٣٩١TH۴٣٨عطارعباسی

١٣٩١9789643883676 ۶الف

راھنمای کاربردی و اجرایی تخریب، گودبرداری و 
١٣٩۶تالیف علیرضا صمیمیسازه نگھبان

TH۴۴٧ 
 ٢ر٨ص/
١٣٩۶

978-600-168-356-
5

راھنمای طراحی، تعمیر و نگھداری استخر، سونا 
 ١٣٨٨TH۴٧۶٣نوشتھ رامین تابانو جکوزی

١٣٨٨9786005549232 ٢ر٢ت/

آوی فریدمن؛ ترجمھ علی غفاری، ھانی منصورنژاد ؛ مبانی مسکن پایدار
١٣٩۵ویراستار کتایون یوسفی.

TH۴٨۶٠ 
 ۶الف ۴ف/

١٣٩۵
978-600-6509-57-

0

پایدارسازی گودھا: با نگرش ویژه بھ روشھای 
١٣٩۵محمدحسن بازیار، علیرضا قدمگاھی، علی نبیزادهمیخکوبی و مھارگذاری

TH۵١٠١ 
 ٢پ٢ب/
١٣٩۵

978-964-454-309-
8

١٣٩۶مولف سیدمحمد شعاریشعاراجرای میخگذاری و مھاربندی در گودھا
TH۵١٠١ 
 ٣الف ٧ش/

١٣٩۶
9786001602795

اصول و مبانی پی گودبرداری و سازهھای نگھبان 
١٣٩۶ابوالقاسم گرامینژاد،حمیدرضا گرامینژادمطابق بر ضوابط کامال اجرایی کارگاھی

TH۵١٠١ 
 ۶الف ۴گ/

١٣٩۶
9786001960819

 ١٣٩۶TH۵١٠١مولفان سیدشھابالدین یثربیگودبرداری نوین
١٣٩۶ ٨٨گ/

978-600-160-286-
3

تنظیم شرایط محیطی ساختمان: شامل عناصر 
اقلیمی، تقسیمبندی اقلیمی در ایران ...

بھ قلم امیررضا روحیزاده؛ اضافاتی از محمد فرخزاد ؛ 
 ١٣٩٠TH۶٠١٠با ویرایشی از شھین شاھچراغی.

١٣٩٠ ٩ت٩ر/
978-600-90818-1-

3

 PEM آموزش کاربردی و تخصصی ٢٠١٩
TIVER

مولفان حمزه نقویان، سیدامیدرضا حقی، حسین 
 ١٣٩٧TH۶٠١٠خراشادیزاده

١٣٩٧9786001683947 ٨آ٧ن/
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سیستمھای ھوشمند ساختمان(دوره مقدماتی 
(xnk

نوشتھ XNK؛ تھیھ شده در واحد تجقیق و توسعھ 
شرکت اتوماسیون ساختمان آترینا ؛ ترجمھ و تدوین 

سیفالھ نیکنامی ، حبیبالھ نیکنامی.
١٣٩۵TH۶٠١٢ 

١٣٩۵9786001654398 ٣۶م/

١٣٩۵تالیف محمدرضا مفیدیساختمان ھوشمند تشریح: عملکرد - طراحی...
TH۶٠١٢ 
 ٢س٧م/
١٣٩۵

9786001203022

سیستم ھای مدیریت ھوشمند ساختمان
نوشتھ سیفهللا نیکنامی، رضا اثنیعشی، حامد 

خرمیشریف؛ [بھ کوشش] شرکت مھندسان مشاور 
اتوماسیون ساختمان آترینا.

١٣٩۴ -
TH۶٠١٢ 
 ٩س٩ن/
ی١٣٠٠

9786001654121

١٣٩٣نوشتھ شنگوی وانگ؛ ترجمھ مھرداد آقاجاننوری. اتوماسیون ساختمان، ساختمان ھوشمند
 TH۶٠١٢
/و٢س٢ 
١٣٩٣

9786001652981

 ١٣٩۵TH٧٠١١مولف سیروس رحیمیپکیجھای حرارتی
١٣٩۵9786003071292 ٨پ٣ر/

TH٧٠١١ ١٣٩۴مولف مجتبی زنگنھتعمیرکار پکیج شوفاژ گازی
9786003461970/ز٩ت١٣٩۴ ٧

طراحی سیستم ھای گرمایش از کف با استفاده از 
Loopcad2012 ١٣٩٣تھیھ و تالیف علیرضا کریمی نرم افزار

 TH٧٠١١
/ع٨پ٨ 
١٣٩٣

978-600-165-352-
0

سیستم گرمایش از کف 
١٣٩۵مولف سیروس رحیمی(ساختار،محاسبھ،طراحی،نصب و راهاندازی)

 TH٧۵٣۵/۵
/ر٣٣س٩ 

١٣٩۵
9789643779122

طراحی سیستمھای گرمایش از کف با استفاده از 
daCpooL ١٣٩٣نوشتھ علیرضا کریمینرمافزار

 TH٧۵٣۵/۵
/ک۴ط۴ 
١٣٩٢

9786001653575

١٣٩٢نوشتھ آر.داج وودسون ؛ ترجمھ مھدی ملکپور.گرمایش از کف تشعشعی
TH٧۵٣۵/۵ 

 ۴گ٩و/
١٣٩٢

978-600-165-234-
9

نویسنده تامی کلیون؛ ترجمھ محمدرضا لیلیان ... [و تھویھ طبیعی در ساختمانھا
١٣٨٩دیگران].

TH٧۶٧۴ 
 ٩ت٨ک/
١٣٨٩

964-2932-- 978
10-8

١٣٩۶ساناز امیداصول و روشھای طراحی نورپردازی
TH٧٧٠٣ 
 ۶الف ٨الف/

١٣٩۶
978-600-6509-65-

5

 ١٣٩۵TH٨۴۵تالیف محمود گالبچی ،نجمھ ماستریفراھانیمعماری از زمین تا آسمان
١٣٩۵ ۶م٨گ/

978-600-96500-4-
0
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معماری ساختمان سبز بھ زبان تصویر
فرانسیسدی.کی. چینگ، ایانام. شیپرو؛ ترجمھ حیدر 

جھانبخش و کانیا کریمبیگی ؛ ویراستار کتایون 
یوسفی.

١٣٩۶TH٨٨٠ 
١٣٩۶ ۶م٩چ/

978-600-6509-70-
9

تألیف محمدرضا سلطاندوست؛ ویراستار سھند DEEL معیاری برای ساختمان سبز
 ٨س/ ١٣٩۴TH٨٨٠سلطاندوست.

١٣٩۴9786001654299 ٧الف

استاندارد ملی کارایی حرارتی و رطوبتی 
ساختمانھا

تدوین سازمان ملی استاندارد ایران؛ ویراستار زھره 
 ١٣٩۵TH٩٠٣١طاھریناسی .

١٣٩۵9786005478716 ۵الف/

١٣٩٢نوشتھ مارک برومن ؛ ترجمھ بیژن شادپی.طراحی اسپرینکلرھا
 TH٩٣٣۶
/ب۴ط۴ 
١٣٩٢

9786001652899

مرجع کامل علمی و کاربردی سیستمھای نظارتی، 
١٣٩٢شھرام شعبانتبار، عبدهللا رضاییحفاظتی و امنیتی...

TH٩٧٣٧ 
 ۴م٧ش/
١٣٩٢

9786001960055

اصول نصب و راهاندازی سیستمھای حفاظتی 
١٣٨٨تھیھ و تنظیم شھرام شیروانیاماکن

 TH٩٧٣٧
/ش٩ الف۶۴ 

١٣٨٨
978 : -964-7901-

30-7

سیستمھای انتقال قدرت در ماشینھای راهسازی، 
کشاورزی، معدنی، کامیونھا، اتوبوسھا و 

خودروھای سواری
١٣٩۵ترجمھ و گردآوری و تالیف محمدعلی اسماعیلیعلیبانی

TJ ١٠۵١ 
 ٩س۵الف/

١٣٩۵
9789645778819

 ٢٢٠ ١٣٩۶TJمولف: حیدر طوسیان شاندیزشناسایی سیستم
٩9786007014493ش٩ط/

٧٧٨9786007111062 ١٣٩۴TJمولف ھورلوک، مترجم علی کامیابسیکل ھای پیشرفتھ توربین گاز

موتورھای دیزل: مشتمل بر ساختمان، طرز کار، 
سرویس و تعمیرات انواع موتور دیزل و متعلقات 

آن ( موتورھای کاترپیالر، کامینز، دیترویت، 
پرکینز و ...)

٧٩٧ TJ ١٣٩٠اد می، مترجمین مجید امینی، مھدی افقی
978600621525/م٩م٨

گذار بزرگ از سوخت ھای فسیلی بھ انرزی 
 ٨٠٨ ١٣٩۵TJلستر آر براون؛ ترجمھ حمید طراواتیخورشیدی و بادی

۴گ۴ب/
٩-٩٧٨۶۴-٣٢۴-٣۶٩-

٢

Nanolubricants ،نانوروانکارھا
نویسندگان [صحیح: ویراستاران] جینمایکل مارتین، 

نابو اوھما؛ مترجمین ھاجر خلیلیان، ابوالفضل سمنانی، 
حمید شکوریلنگرودی.

١٣٩۵TJ١٠٧۵ /٢ن 
١٣٩۵9786003180925

آموزش شبیھسازی و تحلیل پیشرفتھ فرآیندھای 
egdEtnavdA ١٣٩۶مولف محمد براھنیماشینکاری بھ کمک نرمافزارTJ١١٨۵ 

١٣٩۶9786001246456 ٨آ۴ب/
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١٣٩٢تالیف محمدرضا شبگردماشینھای ابزار
TJ١١٨۵ 
 ٢م٢ش/
١٣٩٢

9786005199901

 ١٣٨٩TJ١١٨۵گردآوری و تالیف عبدالحسین مھیاریماشین ابزار
١٣٨٩9789645990334 ٢م٩م/

آموزش برنامھنویسی و اپراتوری دستگاهھای 
 FANUC، با کنترل CNC تراش و فرز

FANUC
١٣٩۶تألیف معصومھ انصاری

TJ١١٨٩ 
 ٨آ٨الف/
١٣٩۶

9786007014479

آموزش برنامھنویسی و اپراتوری دستگاهھای 
SINUMERIK با کنترل CNC ١٣٩۶تألیف معصومھ انصاریتراش و فرز

TJ١١٨٩ 
 ٨آ٨الف/
١٣٩۶

9786007014493

پارامترھای ابزار و تکنیکھای برادهبرداری: 
١٣٩۴مولف حسن امینیتوانایی ماشینکاری، اونیورسال ٣

 TJ١٢٣٠
/الف٧۵پ٢ 

١٣٩۴
9786001202339

طراحی و محاسبھ بار تاسیسات مکانیکی در 
redliuB ngiseD[و دیگران] ... ١٣٩۵مولفین سیدعلیرضا ذوالفقاری

 TJ١۶٣ /۵
/س٢۴ ط۴ 

١٣٩۵
9786001683374

١٣٩۵تدوین رضا حسینی، نازنین نجفیان، مھدی وھابیتبدیل مستقیم انرژی
 TJ١۶٣/٣

/ح۵ت٢ 
١٣٩۵

978-964-463-591-
5

شھرھای صرفھ جو در مصرف انرژی رھیافتی بھ 
١٣٩۶مولف ھو چین سونگ؛ مترجم فرزین چارهجو.سوی شکل پایدار شھری

 TJ١۶٣/٣
/ه٩ش٩ 
١٣٩۶

9786007363706

سیستم کنترل گسستھ SCD ( مرجع کاربردی 
١٣٩۶نویسنده میثم اسدیSCD زیمنس)

TJ٢١٣ 
 ٩س۵الف/

١٣٩۶
978-600-8050-62-

9

تالیف نورمن نایس؛ ترجمھ حیدرعلی طالبی، میالد مھندسی سیستمھای کنترل
 ١٣٩٢TJ٢١٣پسند، علی زارعزاده.

١٣٩٢ ٩م٢ن/
978-964-463-536-

6

PCS7 ١٣٩٠محمدرضا ماھرکاملترین مرجع کاربردی - TJ٢١٧
/م٢ک١٣٩٠ ٢

978-600-91600-6-
8

PCS7 ١٣٩٠محمدرضا ماھرکاملترین مرجع کاربردی - TJ٢١٧
/م٢ک١٣٩٠ ٢

978-600-91600-8-
2

١٣٩۴گردآوری حمیدرضا رضاعلیخانی، رضا اعظمیلرستانکنترل پیشبین خطی
TJ٢١٧/۶ 

 ٩ک۶ر/
١٣٩۴

978-600-7724-44-
6
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 ۴آ/ ١٣٩۶TJ٢٢٣علیرضا رمنآموزش بردھای آردوینو
١٣٩۶ ٨ر

978-600-8050-59-
9

...S7L سری TGX نویسندگان امیرحسین آورند ، مصطفی رحمنی ، حسین مرجع کامل سرو سیستم
TJ٢٢٣ /ک٩ ١٣٩۴رحمانی

آ١٣٩۴ ٨
978-600-8050-10-

0

23MTS ١٣٩۶مولفین محمد ارکانی ، سینا کالنیمرجع کامل میکروکنترلرھایTJ٩ک/ ٢٢٣ 
١٣٩۶9786008906063 ۴الف

CPL ١٧۶سری ٨ MRA ١٣٩۶مؤلف محمدمھدی صفیمیکروکنترلرTJ٩ک/ ٢٢٣ 
١٣٩۶9786001246081 ٧ص

Siemens ک٩ ١٣٩٠احمد فرجیآشنایی با اتوماسیون صنعتی/ TJ٢٢٣
9786006190167ف١٣٩٠ ۴٢

 1PS 41V latrop کاملترین مرجع کاربردی
AIT 7PETS بھ ھمراه بستھ نرمافزاری شامل 

...
 ٩ک/ ١٣٩۶TJ٢٢٣تالیف محمدرضا کاظمپور

١٣٩۶9786006592787 ٢٨ک

مجموعھ پروژهھای کاربردی اتوماسیون صنعتی 
XG5000 بھ ھمراه آموزش جامع نرمافزار SL.١٣٩١نوشتھ مبین محسنزاده؛ بھ اھتمام شرکت ایمن تابلو

TJ٢٢٣ /ک٩ 
م٢٣٧۴ 
١٣٩١

9786006190303

 CLP مرجع کامل پروژهھای تکنیکی و کاربردی
7 PETS با نرمافزار

مولف مبین محسنزاده؛ بھاھتمام دپارتمان فنی شرکت 
١٣٨٩-کنترل صنعتی میھن مامطیر.

TJ٢٢٣ /ک٩ 
م٢٣٧۵ 
١٣٨٩

9789648424805

طراحی اجزای ماشین شیگلی با گزیدهای از 
OSI ١٣٩۵بادیناس، نیسبت؛ [ترجمھ] ایرج شادروان.استانداردھای

TJ٢٣٠ 
 ۴ط٩ش/
١٣٩۵

9789649752372

[مولف آلفونسو بانیوس، آنتونیو بارئیرو] ؛ ترجمھ سیستمھای کنترل بازنشان
١٣٩۵نسترن واثق، علیدخت شکیبجو.

TJ٢٣٣ 
 ٩س٢ب/
١٣٩۵

9786006594569

تالیف سارا مکآلیستر، جییوان چین، کارلوس اصول و مبانی فرآیندھای احتراقی
١٣٩۵فرناندزپلو؛ مترجمین صمد جعفرمدار، ھادی تقویفر.

TJ٢۵۴/۵ 
 ۶الف ٧م/

١٣٩۵
9786006648965

مولفین آدریان بیژن، جئورج تساتسارونیس، مایکل طراحی گرمایی و بھینھسازی
١٣٩۵موران؛ مترجمین احمدرضا عظیمیان، داود طغرایی.

TJ٢۶٠ 
 ۴ط٩ب/
١٣٩۵

9789645442833

تدوین و گردآوری سعید زینالیھریس، مھدی شنبدی، نانو سیاالت
 ١٣٩۴TJ٢۶٠احمد امیری

١٣٩۴9789643863173 ٢ن٩ز/
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مولف استاتیس میکاییلیدیس؛ مترجمین داود طغرائی، نانوفلوییدیک
 ١٣٩۶TJ٢۶٠بھروز روحانی، امیدعلی اکبری.

١٣٩۶9789645442994 ٢ن٩م/

مولفین [ صحیح : ویراستار] وینسنزو بیانکو...افزایش انتقال حرارت با نانو سیاالت
 ١٣٩۵TJ٢۶٣[ودیگران]؛ مترجمین داود طغرایی...[ودیگران].

١٣٩۵9789645442673 ٧الف/

TJ٢۶٣ ١٣٩٣تالیف و ترجمھ محمدرضا سلطاندوستآشنایی با چیلر جذبی
9786001653681/س٨آ١٣٩٣ ۵

١٣٩٧تالیف محمدرضا سلطاندوستچیلر جذبی
 TJ٢۶٣
/س٨چ٩ 
١٣٩٧

9786001655029

اگزرژی انرژی: (انرژی، محیط زیست و توسعھ 
پایدار)

تالیف ابراھیم دینسر، مارک ای. روسن؛ ترجمھ وحید 
TJ٢۶۵ /د٩ ١٣٩۵فرھنگ ھر، حسام مقدسی،محمدحسین سلطانی.

الف١٣٩۵ ٧
978-964-208-180-

6

تألیف امیرھمایون مقدادیاصفھانی، سبحان ربانیشیردل؛ ترمودینامیک مھندسی
 ١٣٩۵TJ٢۶۵ارزیاب علمی سبحان امامیکوپائی.

١٣٩۵9786008157366 ۴ت٧م/

ترمودینامیک پیشرفتھ برای مھندسان
دیای وینتربون، علی توران؛ مترجمان مھدی 

اسمعیلپور، محمد نامداریان، علیرضا 
زارعنژاداشکذری.

١٣٩۶
TJ٢۶۵ 
 ۴ت٩٣و/

١٣٩۶
9786009730834

شیمی نیروگاه: رسوب و خوردگی در سیستمھای 
١٣٩۶علی زارعیتلآبادمولد بخار و روشھای کنترل آنھا

TJ٢٨۵ 
 ٩ش٢ز/
١٣٩۶

9789644574092

١٣٩۶امیر برفیپورعملکرد برجھای خنککننده
TJ۵۶٣ 
 ٨ع۴ب/
١٣٩۶

9786005727371

اصول تجربی و تئوری تست موتورھای احتراق 
داخلی

تالیف آنتونی مارتر، مایکل آلکساندر پلینت؛ ترجمھ علی 
١٣٩۵میرمحمدی، فرامرز آشنایقاسمی

TJ٧۵٩ 
 ۶ ٢م٢الف/

١٣٩۵
978-600-6594-67-

5

١٣٩١تونی جامپائولو؛ مترجم مھدی ملکپور.توربینھای گاز اصول و کاربردھا
TJ٧٧٨ 
 ٩ت٢ج/
١٣٩١

9786009289110

سوخترسانی موتورھای دیزل: مشتمل بر 
ساختمان، طرز کار، سرویس و تعمیرات انواع 

موتور...
١٣٨٩اد می؛ مترجمین مجید امینی، مھدی افقی.

TJ٧٩۵ 
 ٨٠١٢م٩م/

١٣٨٩
9789642715213

TJ٨٠٨ /ب٩ ١٣٩۵تالیف گادفری بویل؛ ترجمھ عبدالرحیم پرتوی.انرژیھای نو: انرژی برای آیندهای پایدار
الف١٣٩۵ ٨

978-964-03-5733-
0



158

تالیف جوان ام مرالس ... [ و دیگران ]؛ ترجمھ مھدی مشارکت منابع تجدیدپذیر در بازار برق
 ۵م/ ١٣٩۵TJ٨٠٨احسان ... [ و دیگران ].

١٣٩۵9789642081738

- ١٣٩۶مولف سیدسعید قرھیالیصفر تا صد انرژی خورشیدی
TJ٨١٠ 
 ٧ص۴ق/

١٣٩۶
978-600-124-713-

2

 ٢ل/ TJ٨١٠- ١٣٩۴مولف محمد الیقیانرژی خورشیدی، فناوریھا و کاربردھا
١٣٩۴9786001028090 ٨الف

کاربرد و مھندسی انتخاب پمپ : دایرهالمعارف 
١٣٩۶تالیف حسن رشیدیمھرآبادیشناخت، کاربرد و انتخاب پمپ

TJ٩٠٠ 
 ٢ک۵ر/
١٣٩۶

9786008050735

مرجع کاربردی و محاسباتی ایستگاهھای پمپاژ و 
پمپ بھ ھمراه پایپینگ پمپ سانتریفیوژ و 

مثالھای کاربردی
١٣٩٣تالیف و ترجمھ ابوذر ملکیان

 TJ٩٠٠
/م٧۴م۴٣ 

١٣٩٣
9786001681714

راھنمای جامع تحلیل تنش gnipiP با نرمافزار 
CD : II RASEACھای ھمراه شامل نسخھ 

کامل و بدون محدودیت نرمافزار...
نویسندگان محمدمھدی درویشی صالح جوادی بھرنگ 

TJ٩٣٠ ١٣٨٨اصغریان
9786005060157/د۴ر١٣٨٨ ٢

١٣٩۵عبداالمیر اسکندریسنجابیروشھای اندازهگیری جریان (فلو ترانسمیترھا)
TJ٩٣۵ 
 ٩ر۵الف/
١٣٩۵

9786008050377

١٣٩۵چرکاسکی؛ علیرضا انتظاری.پمپ فن کمپرسور
TJ٩٩٠ 
 ٨پ۴چ/
١٣٩۵

9789649752549

چکلیستھای تاسیسات برقی ساختمان بر اساس 
آخرین ویرایش مبحث سیزدھم مقررات ملی 

ساختمان
مولفان بھنام دولتخواه ، پوریا ساسانفر ، ایمان 

١٣٩٧TK ۴٠٣۵9786009837557سریریآجیلی

 ١٣٩۴TK ۵١٠١خوزه دوآتو،لیول نی...شبکھ ھای میان ارتباطی رویکرد مھندسی
٢٩٧٨٩۶۴۴۵٧٣١٩۴ش٨د/

١٣٩۴مولفین سعید افشارنیا، حسین حسینیبررسی سیستمھای قدرت
TK١٠٠١ 
 ۴ب۶۶الف/

١٣٩۴
978-600-6927-80-

0

مولف ابراھیم واحدی؛ مترجمان حسن براتی ، محمد بھرهبرداری عملی سیستمھای قدرت
 ١٣٩۶TK١٠٠١نصیر.

١٣٩۶ ٩ب٢و/
978-600-8906-03-

2

NALPE ١٣٩۶مولف میالد قیدیآموزش کاربردی نرم افزارTK١٠٠۵ 
١٣٩۶9786001245701 ٨آ٩ق/
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خودآموز نصب و راهاندازی پشتبام خورشیدی: 
آموزش سادھی نصب سیستمھای فتوولتای در 

منزل
١٣٩٧نویسنده مایک سولیوان؛ مترجم فرھاد توحیدی.

TK١٠٨٧ 
 ٩خ٢س/
١٣٩٧

978-600-7140-11-
6

 ١٣٩۶TK١۴۵مولفان محمد غالمی، جمال قاسمیآشنایی با مھندسی برق
١٣٩۶ ۵آ٨غ/

978-600-473-051-
8

PS CAD ١٣٩٣مولفین مجید نیریپور، محمداسماعیل حسنزادهآموزش کاربردی نرمافزار TK١۵۴١
9786001811319/ن٩آ١٣٩٣ ٨

تالیف محمدرضا سلطاندوست؛ ویراستار سھند تاسیسات برقی برای دانشجویان معماری
١٣٩۵سلطاندوست.

TK١۶۵ 
 ٢ت٨س/
١٣٩۵

9786001654282

CD ١٣٩٧مولف امید آقائنگاھی ساده برموتورھای الکتریکیTK٢۵١۴ 
١٣٩٧ ٨ن٧آ/

978-600-7140-15-
4

CA ١٣٩٧مولف امید آقائینگاھی ساده بھ موتورھای الکتریکیTK٢٧٨١ 
١٣٩٧ ٨ن٧آ/

978-600-7140-16-
1

موتورھای القایی خطی: تحلیل، طراحی و 
١٣٩۵تصنیف عباس شیری، عباس شوالییمدلسازی

TK٢٧٨۵ 
 ٩م٩ش/
١٣٩۵

978-600-6594-51-
4

رلھھای حفاظتی در شبکھھای توزیع و فوق 
١٣٩۶تالیف طھماسبقلی شاھرخشاھیتوزیع نول زمین شده و نول ایزولھ

TK٢٨۶١ 
 ٨ر٢ش/
١٣٩۶

978-600-7230-44-
2

پیلھای سوختی با غشاء مبادلھ کننده پروتون 
(نظری و عملی)

پدیدآورنده فرانو باربیر؛ برگردانندگان محمد ژیانی ... 
١٣٩۵[و دیگران] ؛ ویراستار علمی معصومھ جواھری.

TK٢٩٣١ 
 ٩پ٢ب/
١٣٩۵

978-600-8257-13-
4

کنترل توان راکتیو در سیستمھای الکتریکی: ( بھ 
ھمراه تجدید نظر و ضمائم)

تالیف تی.جی.ای. میلر؛ ترجمھ رضا قاضی ؛ [برای 
 ١٣٩۶TK٣٢٢۶شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی].

١٣٩۶ ٩ک٩م/
978-600-8906-08-

7

نویسنده [لو واندرسلیوس]؛ مترجمان نوید غفارزاده، حالتھای گذرا در سیستمھای قدرت
[١٣٩۵]حمید باقری.

TK٣٢٢۶ 
 ٢ح٨٧و/
١٣٩۵

978-600-5024-48-
7

١٣٩۶تالیف ناصر بھنوا۵٠ مدار عملی منبع تغذیھ
 TK۴۵۴

/ب٩٣٣پ٩ 
١٣٩۶

978-600-7946-45-
9

 3E - فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی دستی
6E١٣٩١کامران میرزاوند

TK۴۶۶٠ 
 ۴ف٨۶م/

١٣٩١
9786001200724
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١٣٨٨مولف علیرضا عباسزادهکاربرد مخابرات در کامپیوتر
TK۵١٠١ 
 ٢ک٢ع/
١٣٨٨

978-964-972-084-
5

پردازش سیگنال و سیستمھای خطی در 
علومحرکتی

دیوید وینتر، افتاب پاتال؛ [مترجمان] حیدر صادقی، 
 ١٣٩٣TK۵١٠٢/٩محمدحسین نوری، مسعود نوری.

١٣٩٣ ۴پ٩و/
978-600-355-001-

8

امنیت شبکھھای ETL: (شبکھھای سلولی نسل 
جدید)

تالیف و تدوین مرکر تحقیقات و فناوری اطالعات و 
ارتباطات صدر( محمد صابری بھمن مددی سید مرتضی 

پورنقی)
١٣٩۵

TK۵١٠٣/۴٨
 ٢ص/ ٣٢۵
١٣٩۵ ٨الف

978-600-124-474-
2

١٣٩۶مولف پژمان حسینیامپراطوری گوگل
TK۵١٠۵ 
 ٩گ/ ٨٨۵/
١٣٩۶ ۵ح

978-600-473-000-
6

 etaicossa kromten)مرجع کاربردی
deifitrec ocsiC( ANCC ( بیش از ١٠٠ 

مثال کاربردی)
١٣٩۵مولف سبحان دھقانی

TK۵١٠۵/۵۴
 ۴م٨٨د/ ٣

١٣٩۵
978-600-124-452-

0

ANCTM ١٣٩۶مولفان عاطفھ شھریاری، محمدعلی بازیارآموزش کاربردی میکروتیک
TK۵١٠۵/۵۴
 ٨۴آ٩ش/ ٣

١٣٩۶
978-600-307-193-

3

دوره آموزشی راهاندازی و مدیریت مقدماتی 
سیستم تلفنی MCUC سیسکو .11

 noisrevreganaM noitacinummoC
deifinU ocsiC بھ صورت قدم بھ قدم

مولف علی قیدرپور؛ [بھ سفارش] شرکت کاوا ارتباطات 
١٣٩۶ھوشمند.

TK۵١٠۵/۵۴
 ٩د٩ق/ ٣

١٣٩۶
978-964-377-987-

0

مولفان حمیدرضا قنبری ، حسنی احمدپور ، سجاد مرجع آموزشی امنیت شبکھھای کامپیوتری
 ١٣٩۵TK۵١٠۵/۵٩محمدزاده

١٣٩۵9786001245626 ۴م٩ق/

 Collaboration راھنمای رسمی گواھینامھ
CICD 210-060 :ANCC( مرجع اصلی 

(CCNA VOICE
نویسنده[ مایکل والنتاین]؛ ترجمھ و تالیف عبدالقادر 

١٣٩۶طھحسن.
TK۵١٠۵/٨٨
 ٢ر٢٣و/ ۶۵

١٣٩۶
978-600-1246-90-

6

سیری در طراحی سایت: آموزش کاربردی طراحی 
١٣٩٠مولف بھنام سبزعلیانسایت، با ارائھ نمونھ

TK۵١٠۵/٨٨
٨ /س٢٢س٩ 

١٣٩٠
978-964-6463-83-

7

طراحی سیستم مدیریت محتوا با PHP و 
yreuQj

مولف [کی ورنس]؛ مترجمان مرتضی حمزهسرکانی، 
١٣٩٣حسن موحد.

TK۵١٠۵/٨٨
 ۴ط۴۵و/ ٨

١٣٩٣
978-600-307-057-

8

١٣٩۴یاسر مقصودی؛ با ھمکاری ساحل مھدوی.مبانی سنجش از دور راداری
 TK۶۵٧۵
/م۶۶م٢ 
١٣٩۴

9786007867136

مولف [آرون بھاتاچاریا]؛ مترجمین محمدرضا سھیلیفر، آنتنھای آرایھ فازی
 ٨آ/ ١٣٩۶TK۶۵٩٠رمضانعلی صادقزاده ؛ ویراستار علمی علی رمضانی.

١٣٩۶ ٩ب
978-600-196-094-

9
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الکترونیک بھ زبان ساده: راھنمای مبتدیھا برای 
 ٩د/ ١٣٩٧TK٧٨١٩مارتین دانی؛ مترجم نیلوفر جعفریپورشورغینی.طراحی و تئوری الکترونیک

١٣٩٧ ٧الف
978-600-714-009-

3

راھنمای کامل و کاربردی الکترونیک: برای 
مھندسین الکترونیک، تکنسینھا، دانشجویان ...

نویسنده کامن چان؛ مترجمعلی اکبر قارینیت، نیلوفر 
 ١٣٩٧TK٧٨٢۵جعفریپورشورغینی.

١٣٩٧ ٢ر٢چ/
978-600-7140-13-

0

مبانی الکترونیک: (مدارھای الکترونیکی - 
١٣٩۵تالیف حسن سیدرضیالکترونیک ١)

TK٧٨۶٠ 
 ٢م٩٣س/

١٣٩۵
978-600-307-161-

2

طراحی و تحلیل برد مدار چاپی با نرمافزار 
06.61 BPS ecnedaC١٣٩۵مولف محمد کفعمی

TK٧٨۶٨ 
 ٧ک ۴٣م/

١٣٩۵
978-964-377-915-

3

UCE ١٣٩۶گردآوری و تالیف محرمعلی قاصدیشناخت اجزاء، عملکرد، تعمیر و عیبیابی
TK٧٨٧٠ 
 ٩ش٢ق/
١٣٩۶

9786008599562

نویسنده بروس کارتر؛ مترجمین سیدحسین آپ امپھا برای ھمھ
١٣٩۶کیھمایون،ایمان یزدی.

TK٧٨٧١ 
 ٨ع/ ۵٨/

١٣٩۶ ١۶ک
978-600-7724-84-

2

١٣٧۶جرالد نیودک؛ ترجمھ محمدکاظم مروجفرشی.ترانزیستور دوقطبی پیوندی
TK٧٨٧١ 
 ۴٣ت/ ٩۶/
١٣٧۶ ٩ن

چاپ چھارم، 964-
4-18-6379

978-964-6379-18-
3

تالیف تئودور اندرسون؛ ترجمھ غالمرضا مرادی، محمد آنتنھای پالسما
١٣٩۶شریفیان، محمدرضا قادری.

TK٧٨٧١/۶ 
 ٨آ٨الف/
١٣٩۶

978-964-463-693-
6

TK٧٨٧١/٨۵ ١٣٨۶رابرت پیرت؛ ترجمھ محمدکاظم مروجفرشی.مبانی نیمھ ھادی
/پ٩م١٣٨۶ ٢

978-964-6379-16-
9

١٣٨٨تألیف حسن کاتوزیانتئوری و فنآوری ساخت ادوات نیمھھادی
 TK٧٨٧١/٨۵

/ک١۵ت٩ 
١٣٨٨

978-964-463-383-
6

درآمدی بر میکروتکنولوژی نیمھ ھادیھا 
 ١٣٩۴TK٧٨٧١/٨۵تالیف مورگان، بورد؛ ترجمھ علیرضا صالحی.(مدارھای مجتمع)

١٣٩۴ ۴د٨م/
978-600-7867-11-

2

١٣٩۴مولف محمدرضا سیفمجموعھ پروژهھای کاربردی با ترانزیستور
TK٧٨٧١/٩ 

 ٣م٩۴س/
١٣٩۴

978-600-6425-40-
5

مولف [سایمون ھیکین]؛ ترجمھ محمدرضا سھیلیفر، تئوری فیلتر تطبیقی
١٣٩۵رمضانعلی صادقزاده.

TK٧٨٧٢ 
 ٩ه ٢پ/
١٣٩۵

978-600-196-080-
2
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تشریح مسائل مبانی میکروالکترونیک بھزاد 
- ١٣٩٣علی شاهحسینی، سپیده تبریکرضوی

 TK٧٨٧۴
/ر۶م٢٢۵ 

١٣٩٣
9786006481289

سلول حافظھ MARS کمتوان و قابلاطمینان و 
طراحی آرایھای

مولف [صحیح: ویراستار] کویچیرو ایشیباشی، کنیچی 
اوسادا؛ مترجمین صنم سھرابیآجیبیشھ، سھیل 

ضیاءبخش.
١٣٩۶TK٧٨٧۴/۶۶ 

١٣٩۶ ٨س/
978-600-7724-95-

8

ساختارھای نانو حلقھ کوانتومی و کاربردھای آن 
١٣٩۶تألیف سیدادریس فیضآبادیدر نانوالکترونیک و اسپینترونیک

TK٧٨٧۴/٨٨ 
 ٢س٩ف/

١٣٩۶
978-600-7867-49-

5

١٣٩۶تالیف محمدرضا سیف، نیلوفر جعفریپورشورغینیقطعات الکترونیک در سھ سوت...!
TK٧٨٧٨/۴ 

 ۶ق٩س/
١٣٩۶

978-600-7140-01-
7

الکترونیک کار ماھر شوید: آشنایی با قطعات، 
١٣٩٧تالیف و گردآوری امیر میکاییلزادهابزارھا، نقشھھا و روشھای لحیمکاری و مونتاژ

TK٧٨٧٨/۴ 
 ٢الف ٩۶م/

١٣٩٧
978-600-7140-10-

9

١٣٩۶مولفان مھرداد پورحسین، وحید بھجتکتاب راھنمای فیبر نوری
TK٨٣٠۶ 
 ٢ک٩پ/
١٣٩۶

978-600-5266-82-
5

 ٢٠۵ ١٣٩۶TLمھدی خرازانطراحی خودرو
٨٩٧٨۶٠٠٢١٧٠٣٩٢ت٢خ/

 ١٣٩۵TL١٠۵٠تام لوگزدون ؛ رضا طرفی، ابوالفضل ملکی.تئوری و کاربردھای مکانیک مدار ماھواره
١٣٩۵9789644790751 ٩ت٢ل/

 ۶/١٣٩۴TL١۵٢سیدمحمدباقر مالئکخطاکار بیگناه: وقتی کھ چارهای جز خطا نیست
١٣٩۴9789643793388 ۶خ٧م/

١٣٩٣تالیف رامین شعبانیشناخت قطعات خودرو و عیبیابی آن
TL١۵۶ 
 ٩ش٧ش/

١٣٩٣
9786005478792

تکنولوژی جامع سوخترسانی خودروھا: شامل 
آشنایی و تعمیرات سیستم ھای مختلف 

خودروھای...
 ۵د/ ١٣٩۶TL٢١۴تالیف سیدمحمود صافی

١٣٩۶9789645778833 ٢ص

افزایش مھارتھای شغلی: آموزش کار با دستگاه 
 ٩س/ ١٣٩۵TL٢١۴مولف داریوش فریدونیبرزآباددیاگ (عیبیاب رایانھای خودرو)...

١٣٩۵9786001245121 ۴٣ف

آشنایی و عیب یابی سیستمھای انژکتوری 
مولتیپلکس و الکترونیک پژو ٢٠۶ ایران و رانا 

... بھ ھمراه آشنایی با نحوھی پیکرهبندیھای 
نرمافزار بھ کمک دستگاه دیاگ

١٣٩٢تالیف سیامک گرشاسبی
 TL٢١۵

/پ۴۴ گ۴٣ 
١٣٩٢

978-964-6394-87-
2
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 ٢گ/ ١٣٩۶TL٢٢٩مولف داریوش فریدونیبرزآبادتعمیر اتومبیل گازسوز
١٣٩۶9786001246401 ۴ف

١٣٨٩تالیف حجت عاشوریتکنولوژی انتقال قدرت
TL٢۶٠ 
 ٨ت٢ع/
١٣٨٩

978-964-5865-20-
5

UCE ١٣٩۶رحمتالھ حیدری، رضا حیدریترکآبادتعمیرات تخصصی
TL٢٧٢/۵٣ 

 ٧ت٨ح/
١٣٩۶

978-600-196-100-
7

١٣٩۶گرداوری و تالیف محرمعلی قاصدیتعمیر و عیبیابی UCE سطح تکمیلی
TL٢٧٢/۵٣ 

 ٧ت٢ق/
١٣٩۶

978-600-8599-86-
9

طراحی مدل ھای زنجیره ارزش در سیستم ھای 
تولید چند مرحلھ ای برای دستیابی بھ استراتژی 

مدیریت سود...
١٣٩۶TN9786003181601عباس شیخ ابو مسعودی

١٣٩٢تالیف سیدکاظم اورعیروشھای استخراج زیرزمینی ( معادن فلزی )
TN١۴۵ 
 ٩ر٨الف/
١٣٩٢

978-964-463-230-
3

TN١۴۵ ١٣٩٣تالیف محمد عطائیروشھای با نگھداری در معدنکاری زیرزمینی
/ع۶ر١٣٩٣ ٩

978-600-715-323-
9

نویسنده والتر پل؛ مترجمان مھرداد براتی، مھدی زمینشناسی اقتصادی: اصول و کاربردھا
 TN٢۶٠- ١٣٩۵مرادی، پوران کریمی.

١٣٩۵9786001282041 ٨ز٨پ/

نقشھ برداری معدنی(بھ ھمراه مسالھھای کاربردی 
١٣٩۵احمد قربانی، سیدحسین مجتھدزاده، الھام ساعینیاحل شده)

TN٢٧٣ 
 ٧ن۴ق/
١٣٩۵

9786008571148

 Drilling ) ، (صخره - تونل) حفاری و آتشباری
and Blasting (Rock - Tunnel

پدیدآورندگان محسن کاملی، محمد مھماندوست؛ زیر 
نظر حمیدرضا منیری، سیدعظیم حسینی ؛ بھ سفارش 

شرکت مھندسی و ساختمان شمس عمران(سھامی 
خاص).

١٣٩١
 TN٢٨١
/ک٢ح٧ 
١٣٩١

9786005548907

TN٢٨٨ ١٣٩٣تالیف محمد عطائیروشھای خودنگھدار در معدنکاری زیرزمینی
/ع۶ر١٣٩٣ ٩

978-600-7153-22-
2

 ۵/١٣٩۵TN٨٧٠تالیف لوکا کزنتینو؛ ترجمھ منوچھر دانایی.مطالعات یکپارچھ مخزن
١٣٩۵ ۶م٩ک/

978-964-208-165-
3

 ESH مدیریت آب ھمراه نفت برای کارشناسان
(بھداشت، ایمنی و محیط زیست) و متخصصین 

صنعت نفت و گاز
 ۴م/ ١٣٩۵TN٨٧١مولفان حافظ گلستانیفر... [و دیگران]

١٣٩۵
978-600-6058-16-

0
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معادالت حالت و تحلیل TVP: کاربردھا در 
١٣٩۶طارق احمد؛ مترجمین نرگس شجاع فرد... [ودیگران].مدلسازی مخزن

TN٨٧١/١٨ 
 ۶م٣الف/
١٣٩۶

978-964-8250-81-
7

 ١٣٩۵TN٨٧١/٣۵تالیف عبدالنبی آرینفرچاهپیمایی و پتروفیزیک کاربردی
١٣٩۵ ٢چ۴آ/

978-964-970-565-
1

٧/١۵۵ TP ١٣٩٣ریچارد م. فلدر، رونالدو و . روسواصول مقدماتی فرایندھای شیمیایی
/ف٨الف۶

978-964-01-0498-
9

آندریاس ویلسینسکس ترجمھ علیمراد سرافرازی و زیست فناوری حشرات
 ٢۴٨/٢٧ ١٣٩۵TPمھناز شعبانی

٩٧٩٧٨٩۶۴٣٢۴٣۶۵۴ز٩٩و/

اصول خشک کردن مواد غذایی و محصوالت 
 ۵/٣٧١ ١٣٨۵TPتوکلی پور، حمیدکشاورزی

٢-٠۴١-٩٧٠-۵٩۶۴خ٩ت/

١٣٩۶TP ۶٧٠9789649705873رضا فرھمندفر - مریم اثنی عشریشیمی و تکنولوژی جامع روغنھای خوراکی

١٣٩۶TP 757٩٧٨٩۶۴٣٢۴٣٩٢٠امین رفعت پناهاصول و مبانی اجرای پروژه ھای گازرسانی

 ١٣٩۶TP١١۵٠تالیف فرید ملکیان، نیلوفر جعفریپورشورغینیماشین تزریق پالستیک
١٣٩۶9786007140192 ٢م٧م/

مقدمھای بر پوششھای پلی یورتانی و 
١٣٩۵تالیف مجید عبدوس، محمد محمدیاصلزادهنانوکامپوزیتھای پلی یورتانی

 TP١١٨٠
/پ٨٢ ع٢ 

١٣٩۵
9789642102105

ترمودینامیک مھندسی شیمی (سیستم متریک و 
مھندسی)

تالیف [جی.اماسمیت، اچ.سی.وننس]؛ ترجمھ منصور 
کلباسی.

 - ١٣٧۶
١٣٧۴

 TP١۴٩
/الف۵د۴ 
١٣٧۴9789646096028

 ١٣٩١TP١۵٧مولف [اکتاو لونسپیل]؛ مترجم مرتضی سھرابی.طراحی راکتورھای شیمیائی
١٣٩١9789644631412 ۴ط٩ل/

TP١۵٩ /غ۵ ١٣٩۶رضا مسیبیبھبھانی، ابوالفضل جمعھکیانفرایندھای جداسازی غشایی
9789649706139م١٣٩۶ ۵

تالیف نورتونج. مکدافی ؛ ترجمھ فرزانھ اصول بنیادی در طراحی بیوراکتور
 ٢۵/ ١٣٩۴TP٢۴٨وھابزاده،محمد حجار،الھام جلیلنژاد.

١٣٩۴9789642102204 ٧م ٩ز/
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١٣٩٢تالیف محمد ادریسی، احسان رحمانیالکتروشیمی صنعتی
 TP٢۵۵

/الف۴ الف٧ 
١٣٩٢

9789642101559

- ١٣٩٢مولفان جمال زمانی، سیدمسعود باقریمکانیک انفجار، امواج و برخی کاربردھا
 TP٢٧٠
/ز٨م٧٢ 
١٣٩٢

9786006383484

 ۵/١٣٩۵TP٣٧٠تالیف محمد نیکبختکاربرد دینامیک سیاالت محاسباتی در مواد غذایی
١٣٩۵9786006648897 ٢ک٣م/

TP۴٩٢ ١٣٨۴مولفین علی اولیایی، کورش پارسااصول تھویھ مطبوع و تبرید
9789646827400/الف٨۵ الف۶

girfeR ١٣٩۵مولفین داود طغرایی، میالد نوروزیآشنایی با نرمافزار ١٢/٠٢/٣TP۴٧ط/ ٩٢ 
١٣٩۵9789645442741 ۵آ

راھنمای جامع کت کراکر
نویسنده رضا صادقبیگی، امید بھفر؛ [برای] شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآوردهھای نفتی ایران ، شرکت 

پاالیش نفت آبادان.
١٣٨٩

TP۶٩٠ 
 ٢ر٢ص/
١٣٨٩

9786005782165

 ۴ب/ ١٣٩۶TP٨٠٧نویسنده میشل بارسوم؛ مترجم مجتبی قطعی.اصول سرامیکھا
١٣٩۶9786007153529 ۶الف

افزودنیھای شیمیایی بتن :دانش، فناوری و 
 ١٣٩١TP٨٨١نویسندگان محمد شکرچیزاده... [و دیگران]کاربردھا

١٣٩١9789647005739 ٧الف/

آزمایشگاه خاک - بتن مطابق بر ضوابط کامال 
 ١٣٩۶TP٨٨٢/٣ابوالقاسم گرامینژاد، حمیدرضا گرامینژاداجرایی کارگاھی

١٣٩۶9786001970801 ۴آ۴گ/

١٣٩٣علی حیدری ، داود توکلیافزودنیھای شیمیایی بتن
 TP٨٨۴

/الف٧ ح٨٧ 
١٣٩٣

978-600-6190-40-
2

تالیف افسانھ زنوزی، روشان جوانشاد؛ ویرایش ادبی فراوردهھای آرایشی و بھداشتی
- ١٣٩۶فرشاد رضوان.

TP٩٨٣ 
 ۴ف٩ز/
١٣٩۶

2-7000-03-964-
978

معماری عکاسی: دستھبندی کلیات عکاسی در 
١٣٩۵تالیف بھزاد صحتیمباحث نظری

TR١۵ 
 ۶م٣ص/
١٣٩۵

978-600-94825-8-
0

١٣٩۵مولف مھدی جوادنیامرجع طالیی xaM sd3 در معماری
TR٧٢/ ٨٩٧ 

 ٩ج ۴ت/
١٣٩۵

978-600-8726-16-
6
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7102 xaM sd3 ksedotuA ١٣٩۵مولف علی محمودیمرجع کامل
TR٨٩٧/٧ 

 ۴م٣۶م/
١٣٩۵

9786003071445

8102 xaM sd3 ksedotuA ١٣٩۶مولف علی محمودیمرجع کامل
TR٨٩٧/٧ 
 ۴۵م٣۶م/

١٣٩۶
9786003071834

١٣٩٢نویسنده توماس مونی؛ مترجم رسول نصیری.ترفندھای مدلسازی در تری دی مکس
TR٨٩٧/٧ 
 ۴ت٨٧م/
١٣٩٢

9786005460551

١٣٩۵نویسنده رسول نصیریآموزش گام بھ گام تری دی مکس ٢٠١٧
TR٨٩٧/٧ 

 ٨آ۶۵ن/
١٣٩۵

9786005460506

بازرسی ، کنترل و مدیریت خوردگی در پاالیشگاه 
ھا

مولفین: ابراھیم حشمت دھکردی، رسول سپھرزاد، 
9786005583472 ٢٢٧ ١٣٩۶TSمصطفی ھدایتی مرزبانی

 ١٣٨٩TS ۶۵۵مسعود شفیعی مھریارآبکاری تزئینی فلزات گرانبھا
٢٩٧٨۶٠٠۵٢۶۶٣۵١آ٧ش/

خواص ساختاری و مکانیکی الیاف 
لیگنوسلولزی: آزمونھای فیزیکی کاغذ

تالیف جنز بورج ... [و دیگران]؛ ترجمھ الیاس افرا ؛ 
 ١٣٩۶TS١١٠٩ویراستار قنبر ابراھیمی.

١٣٩۶9789649705545 ٩خ/

روشھای رنگ بری سازگار با محیط زیست در 
صنایع کاغذ سازی

نویسنده پراتیما باجپای؛مترجمین الیاس افرا، حمیدرضا 
١٣٩۵مھری ایرائی، ایمان اکبرپور.

TS١١٧۶ /۶ 
 ٢ب ٧س/
الف ١٣٩۵

9789648926934

مولف مریم بابازادهنمینی؛ ویراستار مجتبی مبانی مدیریت تولید
 ١٣٩٧TS١۵۵کشاورزمعتمدی.

١٣٩٧9786007004869 ٢م٢ب/

بھینھسازی توام سیاستھای نگھداری و تعمیرات 
و تولید

[نویسندگان نیدال روزگ، سفیان دالگی، عبدالحکیم 
خطاب]؛ مترجمان پرویز فتاحی، وحید حاجیپور، آرش 

نوبری.
١٣٩۵TS١۵۵ 

١٣٩۵ ٩ب٩ر/
978-600-128-226-

3

- ١٣٩٢تالیف بھروز کریمی، مسعود جنابیبرنامھریزی و کنترل تولید و موجودیھا
TS١۵۶ 
 ۴ب۴۵ک/

١٣٩٢
978-964-210-030-

9

 SCD، مبانی سامانھھای کنترل توزیع شده
Distributed control systems١٣٩٣نویسنده صادق اکبری

TS١۵۶/٨ 
 ۶م٧الف/
١٣٩٣

978-600-93622-6-
4

6V CCniW ١٣٩۴نوشتھ احمد فرجیکاملترین مرجع کاربردی
 TS١۵۶/٨
/ف۴ک٢ 
١٣٩۴

9786006190457
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WinCC v7 ١٣٩۴نوشتھ احمد فرجیکاملترین مرجع کاربردی
 TS١۵۶/٨
/ف۴ک٢ 
١٣٩۴

978-600-6190-45-
7

١٣٨٣تالیف کمالالدین نیکروشابزار دقیق و اجزاء کنترل صنعتی
TS١۵۶/٨ 
 ٢الف ٩ن/

١٣٨٣
9789644631719

تالیف لورا اسلک؛ ترجمھ محمدرضا قربانی ؛ ویرایش طراحی صنعتی چیست؟
١٣٩۴محمدابراھیم پورنمین.

 TS١٧١
/الف۵ط۴ 

١٣٩۴
9786007762042

١٣٩۴ترجمھ و تالیف ابراھیم باقریطالقانیکاربرد روانشناسی شناختی در طراحی صنعتی
 TS١٧١
/ب٢ک٢ 
١٣٩۴

978-600-02-0178-
4

جفری بوثروید؛ ترجمھ ناصر نھضت ، حامد فداء، اتوماسیون مونتاژ و طراحی محصول
١٣٨٨مسعود فداء.

TS١٧٨/۴ 
 ٢الف ٩ب/

١٣٨٨
9786005151121

 ١٣٩۶TS٢١۴۵تالیف سیدھادی پیغمبردوستروشھای آزمون رئولوژی گندم، آرد، خمیر
١٣٩۶9786007902417 ٩ر٩پ/

اصول بازرسی و مھندسی جوش در سازهھای 
١٣٩٠مولف سیدرضا امیرآبادیزادهفلزی

TS٢٢٧ 
 ۶الف ٧٨الف/

١٣٩٠
9786009274826

دورهھای راھنمای ITSAC پیشتازھای 
TS٢٢٧ ١٣٩۴تالیف مایکل ج. ھول؛ مترجم خیرالھ ملکپور.جوشکاری

/ه٩د١٣٩۴ ٩
978-600-197-064-

1

تخلخل در دایکست: بررسی و آنالیز
مولف الکس مونرو؛ مترجمین وحید کاغذچی، حسن 

اکبری، مھسا میرزایی ؛ [بھ سفارش کنترل گاز 
اکباتان].

١٣٩۵TS٢٣٩ 
١٣٩۵9789645430946 ٣ت٨م/

طراحی مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد 
EMSA١٣٩۵تألیف رضا ادیبیاصل، محمدرضا نوبان، ھادی ادیبیاصل

TS٢٨٣ 
 ۴ط۴الف/

١٣٩۵
9786001202711

 ١٣٩۵TS۵٣۴آرمین طلعتجنگافزارھای سبک و امنیت انسانی
١٣٩۵ ٩ج٨ط/

978-600-193-758-
3.

١٣٩١تالیف و گردآوری شادی فروغیصنایع دستی و گردشگری
TT١۶٠ 
 ٩ص۴ف/

١٣٩١
978-600-6833-03-

3

 ١٣٩۵TT۴٩٧علی اصغر علمداریزدی، الھامالسادات میرمحمدیمقدمھای بر تولید صنعتی پوشاک
١٣٩۵9786006309996 ٧م٨ع/
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تکنیکھای تا و برش برای ایجاد اشکال سھ 
بعدی غیرمنتظره

نویسنده پاوول جکسون؛ ترجمھ فرانک زعیمی ، حمزه 
١٣٩۶رارعی.

TT٨٧٠ 
 ٧۶ت٨٣ج/

١٣٩۶
978-600-7363-58-

4

دایرهالمعارف ھنرھای صنایع دستی و حرف 
 ٢د٩س/ ١٣٨٨TT٩تالیف ابوالقاسم سیدصدرمربوط بھ آن

١٣٨٨
978-964-8972-32-

0

لوئیس بروک،بن دیسبرو،الورنس اسپریت؛ ترجمھ کافیین برای عملکرد ورزشی
 ٨آ/ ١٣٩۵TX٣۶١فرھاد دریانوش...[و دیگران].

١٣٩۵9786003551060 ۴ب

زمانبندی تغذیھ برای رسیدن بھ اوج عملکرد 
ورزشی: تغذیھ مناسب، زمان مناسب، نتایج 

مناسب
ھایدی اسکولنیک، آندرا کرنوس؛ مترجم معصومھ 

 ۴و/ ١٣٩١TX٣۶١حسینی، پروین فرزانگی.
١٣٩١9786005751826 ۴۶الف

تالیف و گردآوری علیرضا براری، سعید شیرعلی، تغذیھ و سازگاریھای ورزشی
 ۴و/ ١٣٩۵TX٣۶١سوانا دانغیان

١٣٩۵9786007356630 ۴ب

دن بناردت؛ مترجمان اکبر اعظمیانجزی ... [و تغذیھ ورزشی پیشرفتھ
 ۴و/ ١٣٩٠TX٣۶١دیگران] ؛ ویراستار علمی رضا نوری.

١٣٩٠9786005051667 ٩ب

اریک.اس راوسن،استال لوسیا ولوپھ؛ [ترجمھ] کریم تغذیھ برای ورزشکاران نخبھ
 ۴و/ ١٣٩۶TX٣۶١آزالیعلمداری،مصطفی آرمانفر،فرھاد غالمی.

١٣٩۶9786009680535 ۶۵ت

آسکر جاکندروپ، میکائیل گلیسون؛ [مترجمین] حمید تغذیھ ورزشی (تولید انرژی و عملکرد ورزشی)
 ۴و/ ١٣٩١TX٣۶١محبی، رضا نوری، ھادی روحانی.

١٣٩١9786005751123 ٩ج

اسکر جاکندروپ؛ ترجمھ سیروس چوبینھ، ساقی تغذیھ ورزشی: از آزمایشگاه تا آشپزخانھ
 ۴و/ ١٣٩۵TX٣۶١زعفرانیھ.

١٣٩۵9786007356654 ٩ج

 ۴و/ ١٣٩٢TX٣۶١ماریا دانفورد؛ [مترجم] محمدرضا اسد، فرح حدادی.اصول ورزش و تغذیھ ورزشی
١٣٩٢ ٢د

978-600-6904-59-
7

تالیف احسان دیناروند،الھام فرھادفر،عبدالحسن ھمتی تغذیھ و متابولیسم فعالیت ورزشی
 ۴و/ ١٣٩۴TX٣۶١مقدم

١٣٩۴9786006467580 ٩٧د

زمانبندی تغذیھ:  بھینھسازی متابولیکی برای 
تندرستی، عملکرد و برگشت بحالت اولیھ

[ ویراستار] چاد.ام کرکسیک؛ ویراستاران علمی فرھاد 
دریانوش، شھین شیبانی ؛ مترجمان فرھاد دریانوش... 

[و دیگران].
١٣٩۴TX٣۶۴و/ ١ 

١٣٩۴9786003550971 ٨ز

 ۴و/ ١٣٩٢TX٣۶١فرشید طھماسبی، مجید امانیتغذیھ ورزشی
١٣٩٢9786006904702 ٩ط
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 ۴و/ ١٣٩١TX٣۶١گلین کاردول؛ عباسعلی گائینی، رضا نوری.تغذیھ ورزشی (ویژه کسب مدال طال)
١٣٩١9786005751512 ١٣ک

تغذیھ و بازیابی برای ورزشکاران بسکتبال: 
گزارش منتشر شده از گروه تخصصی رشتھ 
بسکتبال از موسسھ علوم ورزشی گتورید 

(GSSI) در سال ٢٠١٣

[صحیح: ترجمھ ] محمدرضا الماسی؛ نظارت و بازبینی 
 ۴و/ ١٣٩۶TX٣۶١ھادی عطارد.

١٣٩۶ ٨٣م
978-600-355-166-

4

دنیس لیلیکراپ ، جان کازینر و رابرت اسمیت؛ ترجمھ مبانی مدیریت غذا و نوشابھ
 ٣/ ١٣٨٩TX٩١١و تالیف سحر سلیمیان ، تھمینھ صمدی.

١٣٨٩9789643791575 ٩ل ۴م/

 ٣/ ١٣٩۶TX٩١١جان آر. واکر؛ ترجمھ داود ایزدیسرشت.فنون رستورانداری
١٣٩۶9789643794347 ٢و ۴م/

 ٣/ ١٣٩۶TX٩١١جان آر. واکر؛ ترجم داود ایزدیسرشت.مدیریت مراسم و رویدادھای خاص
١٣٩۶9789643794095 ٢و ۴م/

لونت آلتیانی، الکساندروس پاراسکواس؛ ترجمھ صادق روش تحقیق در گردشگری و ھتلداری
 ١٣٩۴TX٩١١صالحی... [و دیگران].

١٣٩۴0978600712744 ٩ر٧آ/

جانآر. واکر؛ ترجمھ داود ایزدیسرشت؛ ویراستار درآمدی برمدیریت ھتلداری
١٣٩۵پروین حیدری.

TX٩١١/٣ 
 م۴ و١٧/
١٣٩۵

9789643794101

دولت مطلقھ، نظامیان و سیاست در ایران، از 
١٣٩۶وحید سینائی١٢٩٩ تا ١٣۵٧

UA٨۵٣ 
 ٩۴س ٩الف/

١٣٩۶
9789643863456

[ نویسندگان کنزو نونامی ... [ و دیگران] ]؛ مترجمین روباتھای پرنده خودمختار
١٣٩۵کیومرث قلیپورچناری ... [و دیگران].

UG١٢۴٢ 
 ٩ر ٩پ/
١٣٩۵

9786008155065

واژگان مھندسی دریا و سازهھای دریایی: فارسی 
١٣٩۶گردآوری و تدوین حمید احمدی، اسماعیل زواربھ انگلیسی، انگلیسی بھ فارسی

V٢۴ 
 ٢و٣الف/

١٣٩۶
9786007204801

بررسی رفتار ھیدرودینامیکی شناورھای پروازی 
١٣٩۵تالیف پرویز قدیمی، عباس دشتیمنش(از دو تا شش درجھی آزادی)

 VM٣۴١
/ق۴ب۴ 
١٣٩۵

978-964-463-630-
1

 ٢۴۶ ١٣٩۶Zتالیف حمیدرضا چتربحر، غالمرضا شاملومبانی صفحھ آرایی: کلیات و مفاھیم بنیادی
٢٩٧٨۶٠٠١٢٨٢٣۶٢م٢چ/

١٣٩٣تالیف محمود صناعی؛ بھ کوشش حسن حمیدپور.تربیت، آزادی و تفکر علمی (مجموعھ مقاالت)
Z١٠٣ 

 ۴ت٩ص/
١٣٩٣

9786002003980
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١٣٩۶مولف مھدی احمدینظارت بر طراحی تا چاپ
Z١١۶ 

 ۶ن٣الف/
١٣٩۶

9786001412042

6102 droW ١٣٩۶تالیف مھدی شکریترفندھای تایپ و صفحھآرایی باZ۵٢ /۵ /۴و 
١٣٩۶ ٨ش

978-600-473-002-
0

 ١٣٩۶Z۶۶٩/٧پرویز نصیری، امیر حاجسلمانیآمار در علمسنجی و علم اطالعات و دانششناسی
١٣٩۶9786000204716 ٨آ۶ن/

دگرسنجی برای متخصصان علم اطالعات گذشتھ، 
حال و آینده

مولف کیم ھولمبرگ؛ ترجمھ و الحاقات محمدباقر 
 ١٣٩۶Z۶۶٩/٨نگھبان، ھدی ھادیپور.

١٣٩۶9786009679645 ٨د٩ه/




