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سالجلدویراستگردآورندهمترجمنویسندهعنوانردیف
چاپ

قیمت
رشته(تومان)

علوم ریاضی139855000سعید مقصوديالیاس ام. اشتاین، رامی شاکارچیآشنایی با آنالیز فوریه1
زبان و ادبیات139840000مریم سیدان، سعید رحیمیآشنایی با زبان و ادبیات فارسی2
علوم ریاضی139624000محمود حصارکی، وحید رومیآنالیز حقیقی3

امیرحسین کوکبی، محمود سرکارياتصاالت نامتجانس4
مهندسی و علم139725000خرمی

مواد
مهندسی عمران139624000مجید محمدياثر میانقاب بر ساختمان5

حمید معین فرد ، معینسینگیر سیو اس. رائوارتعاشات سیستم هاي پیوسته6
مهندسی مکانیک139670000رادگلچین

مهندسی صنایع139740000عبدالحمید اشراقارزیابی کار و زمان (درسنامه)7

اصول عملیات سکوهاي خودباالبر8
شیمی و مهندسی139850000پیام رنجبر صحرائی(جک آپ)

شیمی
عمومی139820000ابراهیم آزادگان، یاسر خوشنویسانسان و خداي محجوب9

برنامه ریزي عدد صحیح مدل سازي10
مهندسی صنایع139838000کورش عشقیو روش هاي حل

پیوند آب و انرژي در صنعت: مبانی،11
مهندسی انرژي139712000اکرم عوامیروش ها، و کاربردها

احمدرضا فرمانی، صادقبیبین جان، سی.پی. ریگونادهان نایرتازه ها در فوم هاي ترکیبی12
139825000محمدي

شیمی مهندسی
شیمی مهندسی و

علم مواد

پروین عباچی، فریدا دیوساالرراندال ام. جرمنتف جوشی: نظري و کاربردي13
مهندسی و علم139750000مهاجر

مواد

حذف کربن دي اکسید با نگرش14
جذبی و غشایی

حسین مولوي، اکبر شجاعی، سید
شیمی مهندسی139740000عباس موسوي

شیمی

در گذر زمان یادداشت ها، مصاحبه ها15
مدیریت و اقتصاد139870000علینقی مشایخیو سخنرانی ها

16
درآمدي بر روش تحقیق پایگاه هاي

اطالعات علمی و مقاله نویسی
کاربردي

مهندسی صنایع139835000شروین اسدزاده، سینا الله

دینامیک وسیلۀ نقلیه روي پل با17
کاربرد ویژه در مهندسی راه آهن

محمدعلی رضوانی، محسن
مهندسی مکانیک139830000غضنفري، احمد رحمتی عالیی

احمد متقی پور، مبین متقی پور،رسم فنی و نقشه هاي صنعتی 181
گرافیک و139855000سوممهدي متقی پور

نقشه کشی صنعتی

شبیه سازي جریان هاي با سطح  آزاد19
139720000محمدجواد کتابداري، حمید رضاییبه روش هاي با شبکه و بدون شبکه

مهندسی مکانیک
مهندسی عمران
مهندسی شیمی
مهندسی هوافضا

طراحی پی هاي شمعی در20
خاك هاي روانگرا

گوپال مادابوشی، جاناتان ناپت،
استوارت هیگ

عادل عساکره، حسین شمسی،
مهندسی عمران139840000سیدمهدي رادقی مهرجو

محمدحسین کاظمی مجرد، محمدطراحی لرزه اي سازه هاي بتن مسلح21
مهندسی عمران139840000طالبی کالله، حسین احمدیه امیري
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مهندسی برق139845000دومفرزاد تهامیکنترل ماشین هاي الکتریکی22

کنترل موجودي سیستم هاي23
مهندسی صنایع139635000عطااله طالعی زاده، امیرحسین نوبیلسفارش دهی و خرده فروشی

مدیریت و اقتصاد139810000علیرضا رئوفیگام هاي اجراي پروژه24

مبانی مهندسی آزمایش هاي25
پروازي

دونالد تی. وارد، توماس دبلیو.
استرگاناك، رابرت جی. نیوونر

حسین پورتاکدوست، افشین
مهندسی هوافضا139630000سومبنازاده، مهدي ناجی

مشارکت منابع تجدیدپذیر در بازار26
برق

جوان ام. مرالس، آنتونیو جی. کونخو،
هنریک ماسن، پیر پینسون، مارکو

زوگنو

مهدي احسان، زینب غفرانی
جهرمی، شقایق یوسفی، آرمان

الهیاري
مهندسی برق139885000

علوم ریاضی139620000دومسیامک یاسمی، محمدرضا پورنکیمقدمه اي بر نظریه مدول ها27
مهندسی مکانیک139885000دومبهار فیروزآباديمکانیک سیاالت پیشرفته28

مکانیک مواد مرکب: مفاهیم و29
مهندسی مکانیک139758000رضا جواهري، محمد اسدزادهکاربردها

سیدحمیدرضا مداح حسینی، الهامنیکال اي. اسپالدینمواد مغناطیسی اصول و کاربردها30
مهندسی و علم139838000دومباقرزاده، سمیه سوري

مواد

عارف اعظمی گیالن، عبدالحمیدنانوپرداخت کاري31
مهندسی مکانیک139615000عزیزي

نقشه کشی صنعتی 1 (گرافیک32
139728000دوممحمدمهدي روحانی مشهديمهندسی)

مهندسی صنایع
گرافیک و

نقشه کشی صنعتی

نقشه کشی صنعتی 1 (گرافیک33
139745000دوممحمدمهدي روحانی مشهديمهندسی)

مهندسی صنایع
گرافیک و

نقشه کشی صنعتی
مهندسی مکانیک139730000محمود البرزي، محمد علی خانییادگیري ماشین34
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