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١٣٩٧ ٧ن٩ر/ ١٣٩٧T٣۵٣تالیف محمدمھدی روحانی مشھدینقشھ کشی صنعتی ١ (گرافیک مھندسی)

١٣٧٩ ۵ر٨ز/ ١٣٧٩T٣۵٣تالیف حسین زمرشیدیرسم فنی و نقشھکشی جامع عمران

١٣٩٢ ۵ر٢م/ ١٣٩٢T٣۵٣ -احمد متقی پور، مبین متقی پوررسم فنی و نقشھھای صنعتی

 AutoCAD 2019  ١٣٩٧مولف علی محمودیآموزش کاربردیT٣٨۵ /١٣٩٧ ٧٧آ٣٣م

١٣٨۴ ۴م٨خ/ ۵/١٣٨۴T۴٩طارق خلیل؛ ترجمھ محمد اعرابی، داود ایزدیمدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت

١٣٩٢ ٩٣الف ٣م/ ١٣٩٢T۵۵ایرج محمدفامایمنی و بھداشت محیط کار

تالیف برنارددبلیو تیلور؛ ترجمھ علی خاتمی فیروزآبادی، مدیریت کمی
١٣٨٣ ۴م٩ت/ ١٣٨٣T۵۶ -حمید ضرغام

مرجع کاربردی Primavera 6 نرمافزار برنامھریزی ، کنترل و مدیریت 
پروژه

مولفین محمدعلی کرونی ، علیرضا انتظارخیر ، محمدعلی 
١٣٨٨ ۴م۴ک/ ٨/١٣٨٨T۵۶ھادوی

٣ت۶الف/ ۶/١٣T۵٧ -تالیف محمدجواد اصغرپورتحقیق در عملیات پیشرفتھ

١٣٩۴ ٣ت٨ح/ ۶/١٣٩۴T۵٧ناصر حمیدیتحقیق در عملیات پیشرفتھ

تحقیق در عملیات بھ ھمراه مجموعھ سواالت و پاسخھای تشریحی کنکور 
١٣٩۴ ٣ت٧۴ص/ ۶/١٣٩۴T۵٧نویسندگان حسین صفری، مھدی اجلیسراسری کارشناسی ارشد (سالھای ١٣٧٨ تا ١٣٩۴)



2

شماره راھنما (کنگره)سال نشرشرح پدیدآورعنوانتصویر روی جلد

تفکر سیستمی:  مدیریت آشفتگی و پیچیدگی پلتفرمی برای معماری کسب و 
١٣٩۵ ٧ت٣۴ق/ ۶/١٣٩۵T۵٧جمشید قراجھ داغی؛ ترجمھ سھراب خلیلی شورینیکار

تالیف [چان واهچون]؛ ترجمھ میرمھدی سیداصفھانی، طھ آشنایی مقدماتی با سیستمھای صف
١٣٩۶ ۵آ٢چ/ ١٣٩۶T۵٧/٩حسینحجازی

١٣٩۴ ۶ن٣۶م/ ١٣٩۴T۵٧/٩تالیف محمد مدرس، ابراھیم تیمورینظریھ صف

تالیف عزتهللا اصغریزاده، عبدالکریم محمدیباالنی؛ ویرایش تکنیکھای تصمیمگیری چند شاخصھ
١٣٩۶ ٨ت۶۵الف/ ١٣٩۶T۵٧/٩۵ادبی فاطمھ شیخلو

١٣٨٩ ۶ت۶ع/ ١٣٨٩T۵٧/٩۵تصنیف محمد عطائیتصمیمگیری چند معیاره

(MIS) ١٣٩۵علیرضا جھانی، داود رفیعیسیستمھای اطالعات مدیریتT۵٨/۶ /١٣٩۵ ٩س٨٨۵ج

کنسی. الودن ، جین پی. الودن؛ ترجمھ سیدمجتبی حسینی ، سیستمھای اطالعات مدیریت
١٣٩۵ ٩س٢ل/ ۶/١٣٩۵T۵٨سیداکبر مصطفوی 

١٣٩۴ ٩٢س٢ل/ ۶/١٣٩۴T۵٨کنتسی الودن، جینپی الودن؛ ترجمھ احمد سرداریسیستمھای اطالعاتی مدیریت

١٣٩۴ ٩س٣م/ ۶/١٣٩۴T۵٨تالیف سیدمحمد محمودیسیستمھای اطالعاتی در مدیریت

١٣٩۴ ٩س٢ک/ ۶٢/١٣٩۴T۵٨مولفان محسن کاھانی، علیرضا صالحانسیستمھای تصمیم یار

 COMSOL١٣٩۶مولفان بھروز باقری، پیمان عمرانی، ناھید قنبریانطراحی و شبیھسازی پروژهھای پزشکی و مھندسی پزشکی باT٨۵۶ /ب٢ط۴ ١٣٩۶
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Electrospun nanocomposites for tissue engineering 
scaffoldszeinab tohidiyanم١٣٩٨ = ٢٠١٩T٨۵٧ /ب٢ ت١٣٩٨ ٩

٣م۴د/ ٧٠۵/۴ ١٣٩٧TAعلی درویش زاده، مھدی زارعمخاطرات زمین ایران بیرونی و درونی (زلزلھ و آتشفشان)

تفکر سیستمی کلگرایی خالق برای مدیران : رویکردھای سیستمی، نقد و 
١٣٩١ ٧ت٨ج/ ١٣٩١TA١۶٨مولف مایکل .سی. جکسون؛ مترجم تقی ناصرشریعتیبررسی آنھا و کاربردشان در مدیریت

 ٧الف ۵الف/ ۴/١٣٩٣TA١٧٧تالیف محمدمھدی اسکونژاداقتصاد مھندسی، یا، ارزیابی اقتصادی پروژهھای صنعتی
١٣٩٣

ریاضی مھندسی: آنالیز توابع مختلط، نظریھ معادالت دیفرانسیل با مشتقات 
١٣٩٢ ٩ر٢ح/ ١٣٩٢TA٣٣٠تالیف فرزین حاجی جمشیدیجزئی

ریاضی مھندسی برای دانشجویان رشتھھای علوم پایھ و مھندسی (آنالیز 
١٣٩٠ ٩ر٢ط/ ۵/١٣٩٠TA٣٣٢بیژن طائریفوریھ، معادالت با مشتقات جزیی و توابع مختلط)

تحلیل کاربردی با Fluent & Gambit برای مھندسی شیمی
مولف آرش مراحل؛ ویراستار علمی مھدی اسماعیلبیگی ؛ 
[برای] شرکت مھندسی سینوس ٩٠ درجھ ؛ تحت نظارت و 

سرپرستی یاسر جعفریجوزانی
١٣٩۴TA٣۴۵ /۵ /١٣٩۴ ۴م ٨ف

١٣٩۶ ٩ک٢م/ ١٣٩۶TA٣۴۵/۵مولف فیل کیم؛ مترجم علی توتونچیانیادگیری عمیق با MATLAB ھمراه با یادگیری ماشین و شبکھھای عصبی

١٣٨۴ ۴ر ٩ر/ ١٣٨۴TA٣۴٧تالیف جی.ان. ردی؛ ترجمھ ناصر سلطانی، عباس راستگومقدمھای بر روش اجزاء محدود

١٣٩۵ ۴۶ر ٩ر/ ١٣٩۵TA٣۴٧تالیف آرش رستمی، معصومھ خسروی، مجتبی فیروزمندمرجع راھنمای کاربردMATLAB  در تحلیل اجزا محدود

مریام، کریگ، بولتون؛ مترجم علیرضا انتظاری ؛ ویراستار استاتیک
١٣٩۵ ۵فلا ۴م/ ١٣٩۵TA٣۵١محمدابراھیم ابوکاظمی
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١٣٩٧ ٢ک ٩د/ ۵/ ١٣٩٧TA٣۵٧تالیف محمدجواد کتابداری، حمید رضاییشبیھسازی جریانھای با سطح آزاد بھ روشھای با شبکھ و بدون شبکھ

١٣٩٣ ٧م٩ح/ ١٣٩٣TA٣۵٧نگارنده قاسم حیدرینژادمکانیک سیاالت پیشرفتھ

١٣٨٧ ٧م٧م/ ١٣٨٧TA٣۵٧تالیف محمد مقیمان، محمد خاوریمکانیک سیاالت مھندسی

COMSOL ١٣٩۶مولفان بھروز باقری، محمود عباسی ویراستار لیال رفیعیطراحی و شبیھسازی پروژهھای مھندسی مواد باTA۴٠۴/١٣٩۶ ۴ط٢ب/ ٢٣

 ٨الف ٩چ/ ٩/ ١٣٧٣TA۴١٨تالیف ای. آندرسون، ب. لوکس؛ ترجمھ سعید درودیانیتکنولوژی و کاربرد مواد چندسازه (کامپوزیتھا)
١٣٧٣

 ٢۵م ٢ن/ ٩/ ١٣٩٣TA۴١٨تالیف محسن محسنیشیمی و فرآیند سل - ژل و کاربرد آن در پوششھای ھیبریدی آلی - مدنی
١٣٩٣

١٣٩٧ ٧ن٩ذ/ ١٣٩٧TA۵٣۵تالیف محمود ذوالفقارینقشھ برداری ٢ اصول و پایھ

١٣٩٢ ٧ن٩د/ ١٣٩٢TA۵۴۵تالیف محمود دیانتخواهنقشھبرداری مھندسی

مروری بر تحلیل و طراحی پالستیک سازهھای فوالدی درسنامھ کاربردھا و 
١٣٩٧ ۴م٧م/ ١٣٩٧TA۶۴۵ویلیام مکنزی ؛ مترجمین شادی سلیمیمقدم، علیرضا صالحینمثالھای تکمیلی

طراحی ساختمانھای بتن مسلح بر مبنای مبحث نھم از مجموعھ مقررات ملی
١٣٩۴ ۴ط٢ط/ ١٣٩۴TA۶٨٣/٢۴شاپور طاحونی(طرح و اجرای سازهھای بتن مسلح) و آییننامھ بتن ایران(آبا)

طراحی سازهھای فوالدی: روش حدی ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و 
روش مقاومت مجاز (ASD) (مطابق با مفاد مبحث دھم مقررات ملی و 

(AISC2016
١٣٩٧ ۴٢٨ط٢ط/ ١٣٩٧TA۶٨۴تالیف شاپور طاحونی
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طراحی سازهھای فوالدی: روش حدی ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و 
روش مقاومت مجاز (ASD) (مطابق با مفاد مبحث دھم مقررات ملی و 

(AISC2016
١٣٩٧ ۴٢٨ط٢ط/ ١٣٩٧TA۶٨۴تالیف شاپور طاحونی

تالیف پی.جی. فوکس، ای.ام. لی، جی.اس. گریفیتس؛ ترجمھ ژئومورفولوژی و مھندسی محیط: تئوری و کاربردھا
١٣٩۶ ٩ژ٩ف/ ١٣٩۶TA٧٠۵مجتبی یمانی، ابوالقاسم گورابی

طراحی آبرسانی شھری برای مھندسین و دانشجویان مکانیک و راه و 
١٣٧٢ ۴ط۵آ/ ١٣٧٢TC١۴۵جالل آشفتھساختمان

١٣٩۵یھ ۴٣م۴ق/ ١٣٩۵TC١٧۶تالیف مھران قدرتی، فاطمھ برزگریمدلھای ریاضی آبھای زیرزمینی

١٣٩٣ ٧آ٢۴د/ ١٣٩٣TD١٧۴مینو دبیری و سھاره بشیریبدآلودگی محیط زیست ھوا- آب- خاک- صدا...

١٣٩١ ٢آ٨م/ ١٣٩١TD٣۴۵نگارش م. ت. منزویآبرسانی شھری

١٣٨٨ ۶الف ٢چ/ ١٣٨٨TD۴٣٠تالیف محمد چالکش امیریاصول تصفیھ آب

اکھاردورچ ؛ مترجمین علی اکبر عموئی، حمید احمدی فناوری جذب سطحی در تصفیھ آب (اصول، فرآیندھا و مدلسازی)
١٣٩۴ ٩ف۴و/ ۵/١٣٩٢TD۴۴٩اشتھاردی

١٣٩١ ٢ف٨م/ ١٣٩١TD۶۴۵ -نگارش م.ت. منزویفاضالب شھری

١٣٩۶ ٩ر٢ط/ ١٣٩۶TE٢۵٠امیرمحمد طباطبائیروسازی راه

 61-7ECSA الزامات طرح لرزهای سیستمھای جداساز و میراگر در آییننامھ
بھ ھمراه تفسیر

[انجمن مھندسان راه و ساختمان آمریکا]؛ مترجمین علی 
١٣٩٧ ٧الف/ ١٣٩٧TH٨۵١خانسفید، علی مقصودی.
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١٣٩۶ ٧م٧ت/ ١٣٩۶TJ٢٢٠تالیف حمیدرضا تقیرادمقدمھای بر کنترل مدرن

١٣٩٧ ٨م٣الف/ ١٣٩٧TJ٧۵۵تالیف و گردآوری حسین احمدی کیاموتورھای احتراق داخلی

١٣٩٧ ٢م٧الف/ ١٣٩٧TJ٨٠٨مولفین ابراھیم افشاری، مسعود ضیائی رادمبانی مھندسی سیستمھای انرژی تجدیدپذیر

١٣٩٣ ۴ط٣۵م/ ١٣٩٣TJ٩٣٠محیطپور، گلشن، مورایی؛ مترجم رضا مسیبی بھبھانیطراحی و ساخت خطوط لولھ رویکرد کاربردی

ویلیام دی. استیونسن؛ ترجمھ پیروز پروین، علی شاعری؛ مبانی بررسی سیستمھای قدرت
٣٠٠١ ١٣٧٢TKویراستھ محمدحسین سالمی

٢م٩ش/ ١٣٩٧TK ۵١٠۵/۵رحیم شھبازیمبانی شبکھ و سخت افزار

١٣٩٧ ۴ب٣٣م/ ١٣٩٧TK١٠٠١تالیف مرتضی اردھالیبرنامھریزی و تحلیل سیستمھای انرژی

١٣٩٧ ۶الف/ ١٣٩٧TK١٠٠۶تالیف گئورگ قرهپتیان ... [ و دیگران ]اصول و مفاھیم تولید پراکنده

١٣٩٢ ٩ر٩د/ ١٣٩٢TK۴۵۴نویسنده محمود دیانیرھیافت حل مسالھ در مدارھای الکتریکی

 ٩س١۵ک/ ۵/١٣٧٣TK۵١٠٢تالیف ا. ب. کارلسون؛ ترجمھ محمد خیام روحانیسیستمھای مخابراتی
١٣٧٣

MATLAB 2014 در نرمافزار (Sptool) ١٣٩۵مولف علیرضا گودرزیجعبھ ابزار پردازش سیگنالTK۵٧ج٨٧گ/ ١٠٢/٩ 
١٣٩۵
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...OpenFLow ١٣٩۶مترجم بھنام صابری؛ نویسنده سیامک عضدالملکیشبکھ تعریفشده بر مبنای نرمافزارTK۵١٠۵/۵٢ش۶ع/ ٨٣٣ 
١٣٩۶

١٣٩۴ ٧الف ٩پ/ ١٣٩۴TK٧٨١٩تالیف علی پیراستھ، محمدمھدی کارخانھچی، حمزه درویشیالکترونیک بھ زبان ساده

١٣٩٧ ٢م٩۴ل/ ١٣٩٧TK٩١۴۵تالیف المر لوئیس؛[ترجمھ ی] محمدابراھیم ابوکاظمیفیزیک رآکتور ھستھای

١٣٩٧ ٩ر٨ر/ ١٣٩٧TN٢۶٩تالیف حمیدرضا رمضیروشھای ژئوالکتریکی کاربردی

١٣٩٧ ۴ص١٧س/ ١٣٩٧TN٢٨١سیدمرتضی ساداتنوریھ100 نکتھ کلیدی برای کارکنان دستگاه حفاری

تالیف راندال ام. جرمن؛ ترجمھ ی مجتبی ناصریانریابی، علی علم متالورژی پودر
١٣٨۵ ٢م۴ج/ ١٣٨۵TN۶٩۵حایریاناردکانی

١٣٨٧ ٢م۴ج/ ١٣٩٧TN۶٩۵تالیف رندان ژرمن؛ ترجمھ علی حائریاناردکانی...[و دیگران]متالوژی پودر و مواد ذرهای

تالیف طارق احمد ؛ ترجمھ بابک امینشھیدی، رضا نعیمی رفتار فازی ھیدروکربنھا
١٣٧۶ ٧ر٣الف/ ۵/١٣٧۶TN٨٧٠تاجدار.

پتروفیزیک پیشرفتھ (برای کلیھ رشتھھای مھندسی نفت، اکتشاف، 
١٣٩٧ ٢پ٢ق/ ۵/١٣٩٧TN٨٧٠محمدکمال قاسمالعسکریبھرهبرداری، حفاری و مخازن ھیدروکربوری)

اصول مھندسي مخازن ھیدروکربوري ، رشتھھاي مھندسي نفت : مخازن 
ھیدروکربوري ، حفاري...

اثر طارق احمد؛ ترجمھ و توصیف محمدحسن معصومیان 
١٣٩١ ۶٣فلا ٢ط/ ١٣٩١TN٨٧١،محمدکمال قاسمالعسکري .

The principles pf petrophysics ،ترجمھ و تالیف محمدکمال قاسمالعسکري با ھمکاري اصول پتروفیزیک
١٣٨٩ ۶فلا ٢ق/ ١٣٨٩TN٨٧١/٣۵عبدالرسول خشود
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٧/١۵۵ ١٣٩٣TPریچارد م. فلدر، رونالد و. روسواصول مقدماتی فرایندھای شیمیایی

نویسنده کریشنا مورتی؛ مترجم ابوالفضل کریمی، حمیده شیمی برای دانشجویان مھندسی (با رویکرد فناوری ھای نوین)
٩ش۴ک/ ١۶٨ ١٣٩۴TPمحمداولیا

١٣٩١ ۴ف ٢پ/ ١٣٩٣TP١۵۶تالیف و گردآوری مھدی فرزادیفیلترھای صنعتی

١٣٨۴ ۴ت ۴ج/ ١٣٨۴TP١۵۶تالیف رابرت تریبال؛ ترجمھ پریسا زینیعملیات واحد

تالیف نورتونج. مکدافی ؛ ترجمھ فرزانھ وھابزاده، محمد اصول بنیادی در طراحی بیوراکتور
١٣٩۴ ٧م ٩ز/ ٢۵/ ١٣٩۴TP٢۴٨حجار، الھام جلیلنژاد

١٣٩٧ ۶م ٩ر/ ٢٧/ ١٣٩٧TP٢۴٨نسرین معظمی؛ ویراستار فنی مسعود رژدام، فاطمھ پیوندیزیستشناسی و زیستفناوری ریزجلبکھا

١٣٩٧ ٩س٣م/ ١٣٩٧TP٣٣٩تالیف مھدی مجیدپورسیاستگذاری و مدیریت فناوری سوختھای زیستی در کشور

 Principles of ،اصول تبرید:  طراحی و محاسبھ سیستمھای سردکننده
refrigeration

تالیف [رویجی. داست]؛ مترجمان اصغر حاجسقطی، احمد 
١٣٧٩ ۶الف ٢د/ ١٣٧٩TP۴٩٢جعفری

 Modern petroleum refining ،فرآیندھای پیشرفتھ پاالیش نفت
processes.١٣٨٨[ بیکی باسکارارائو ]؛ مترجم رضا خیاطمقدمTP۶١٣٨٨ ۴ف٢ب/ ٩٠

١٣٩٧ ٩ش٩ف/ ١٣٩٧TP٩٣۵گردآوری و ترجمھ محمود فیض، منظر سبحانی مھرشیمی و کاربرد رنگزاھا بر روی الیاف نساجی

١٣٩٠ ٩ت٩فلا/ 1390TS ١٧۶تالیف سلیمان ایرانزاده، داود نوروزی، صادق بابایی ھرویتولید چابک:  پارادایم جدید رھبری در قرن بیست و یکم
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١٣٩٧ ٢م٢ب/ ١٣٩٧TS١۵۵مولف مریم بابازادهنمینی؛ ویراستار مجتبی کشاورزمعتمدیمبانی مدیریت تولید

Production management ، ١٣٧٢حمید داودپورمدیریت تولیدTS١۵۵ /د٢م۴ ١٣٧٢

١٣٩٣ ٩ر۴٣ر/ ١٣٨٧TS١۵۵تالیف جعفر رزمیرویکرد ناب برای تولید ناب

١٣٩٧ ۴ف٢ع/ ٨/١٣٩٧TS١۵۶تالیف آرزو عتیقھچیانفرآیند کاوی

١٣٩١ ٩ت٨ف/ ١٣٩١TS١٧٠رکسانا فکریتوسعھ محصول جدید و روشھای بھبود آن

١٣٩٠ ۴ط٢پ/ ١٣٩٠TS١٩۵/۴[ھارش پاتھاک]؛ تھیھ و تنظیم مھدی رضاییساختار بستھبندی(طرح و گسترده بستھبندیھای مقوایی)

پدیدآورنده دیویداچ. فلیپس؛ برگردانندگان مرتضی شمعانیان، مھندسی جوشکاری
١٣٩٧ ٩م٨ف/ ١٣٩٧TS٢٢٧حسین مستعان

تالیف راندالام. جرمان؛ ترجمھ پروین عباچی، فریدا تفجوشی: نظری و کاربردی
١٣٩۶ ٧ت۴ج/ ١٣٩۶TS٢۴۵دیوساالرمھاجر

گردآورندگان جواد کرامت، محمدرضا نصری؛ ویراستار علمی شیمی تجزیھ مواد غذایی
١٣٩٧ ٩ش۴ک/ ١٣٩٧TX۵۴۵علی اصغر انصافی ؛ ویراستار ادبی محبوبھ شمس


