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۵ع٩ر/ ۵۵/١٨٠ ١٣٩٧Qزھرا عسکری نژاد امیری ، مھدی شعبان نیا منصورروش پژوھش و ارائھ

١٣٩۶ ٩چ٢چ/ ١٣٩۶Q١٧۵آلناف. چالمرز؛ ترجمھ سعید زیباکالمچیستی علم: درآمدی بر مکاتب علمشناسی فلسفی

١٣٩٧ ٨ف٢ص/ ١٣٩٧Q١٧۵رضا صادقیفلسفھ علم تامس کوھن : درآمدی انتقادی

١٣٩١ ٢خ ٩ر/ ۵۵/ ١٣٩١Q١٨٠تالیف غالمرضا خاکیروش تحقیق( با رویکرد پایانامھنویسی)

١٣٩٧ ٩س ١آ/ ١٣٩٧Q١٨٠تالیف کاوهمحمد سیروس، نرگس امینی مقدمروش پژوھش و گزارشنویسی در مھندسی

نویسنده [جان اسیک]؛ مترجم گروه آموزشی داتیس ؛ تحت نظارت و LabVIEW   برای ھمھ 
١٣٩۶ ٧م۵الف/ ١٣٩۶Q١٨۵سرپرستی خلیل کولیوند

١٣٩٧ ٩س۴ق/ ١٣٩٧Q٢٩۵اکبر قراخانیبھار؛ ویرایش الھھ عینبخشسیستم و تفکر سیستمی: نظریھ و عمل بنیادی

نویسندگان باب ویلیامز، ریچارد ھاملبرونر؛ ترجمھ عادل آذر، سعید روشھای کاربردی در تفکر سیستمی
١٣٩٣ ٩ر٩٣و/ ١٣٩٣Q٢٩۵جھانیان

٢م٢ع/٢٩٧ ١٣٩۴QAعلی عبدی، سیداحمد حسینیمبانی آنالیز عددی با نرم افزار متلب

Microsoft office 2016 ١٣٩١ایلین مارمل؛ ترجمھ سیدداود خاتمی نژادخودآموز تصویریQA ٧۶ /٢م ٧آ 

 Microsoft Office Word خودآموز تصویری
2016

[ایلین مارمل]؛ ترجمھ امیر فروزندهدھکردی ؛ ویراستار و ناظر ھنری 
١٣٩۶ ٢۴۵م ٧آ/ ٧۶ ١٣٩۶QAسعید گودرز
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Excel برنامھ نویسی VBA مولفان [مایکل الکساندر، دیک کاسلیکا]؛ مترجم جواد قنبر ؛
١٣٩٧ ٧فلا ٧فلا/ ٧۶ ١٣٩٧QAویراستار ادبی فاطمھ علی اکبری

 Microsoft Office Excel خودآموز تصویری
١٣٩۶ ٧م ٧الف/ ٧۶ ١٣٩۶QA[پل مکفدریز]؛ ترجمھ منصوره کرمی2016

VBA با استفاده از Excel ١٣٩۶احمد نریمانیبرنامھ نویسی درQA ٧۶ /١٣٩۶ ۴ن ٧الف

ریاضیات کاربردی علوم زمین قابل استفاده برای 
دانشجویان رشتھھای زمینشناسی، ژئوفیزیک و 

مھندسی عمران

رضا خواجوی؛ ویراستار علمی حسین تقی زادهکاخکی، احمد 
 ٩ر٨۵۴۵خ/ ١٣٩٧QA١٣٩عرفانیانمشیری نژاد

١٣٩٧

١٣٩٧ ۶ن٩ت/ ١٣٩٧QA١۶۶مصطفی توکلی، فریدون رھبرنیا؛ ویراستار علمی کاظم خشایارمنشنظریھ گراف و کاربردھای آن

١٣٨٢ ۴م٩ر/ ١٣٨٢QA٢٧۶الوین رنچر ؛ ترجمھ حسنعلی آذرنوش، ابوالقاسم بزرگنیامدلھای خطی برای آمار

پدیدآورندگان علی زینلھمدانی، امین شھسوار، محمدتقی رضوان؛ طراحی و تحلیل آزمایشھا (نظریھ و کاربردھا)
١٣٩٧ ۴ط٩ز/ ١٣٩٧QA٢٧٩ویراستار علمی مھدی علینقیان ؛ ویراستار ادبی محبوبھ شمس.

MATLAB ١٣٩٢مولفان مجتبی کوشا، حسن شادکامانورآموزش نرمافزارQA١٣٩٢ ٨آ٩٢ک/ ٢٩٧

MATLAB ١٣٨٩گردآوری و تدوین مصطفی کیا؛ ویراستار پیمان عمرانیمنطق فازی درQA١٣٨٩ ٨م٩٣ک/ ٢٩٧

١٣٨٣ ۵ح٩ن/ ١٣٨٣QA٣٠۵مولفین مسعود نیکوکار، بھمن عربزادهحساب دیفرانسیل و انتگرال

١٣٩۴ ٨٨ر٩۵ن/ ١٣٩۴QA٣٧/٢تالیف مسعود نیکوکارریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (١)
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١٣٩٧ ٩ر۴ق/ ١٣٩٧QA٣٧/٣تالیف مجید قربانی؛ ویراستار سارا علی نیاریاضی عمومی

١٣٨۵ ٩ر۴ک/ ١٣٨۵QA۴٠١اروین کرویت سیگ؛ ترجمھ حسین فرمان، سیامک کاظمیریاضیات مھندسی پیشرفتھ

تجزیھ و تحلیل سیستمھا و روشھا در مدیریت امور 
١٣٧١ ٣ت٨م/ ١٣٧١QA۴٠٢تالیف منصور منصورکیااداری، صنعتی و بازرگانی

١٣٩۶ ٧م۴ک/ ١٣٩۶QA۴٠٢/٣تالیف دونالد کرگ؛ ترجمھ سیدکمالالدین نیکروشمقدمھای بر تئوری کنترل بھینھ

 ۶ر ٩۵پ/ ٧٣/ ١٣٩٧QA٧۶سیدمحمدجواد رضویان، علی رمزی، رضا علیمرادیطعم پایتون در برنامھنویسی
١٣٩٧

VB6 & VB.NET2012 & C#2012 ١٣٩٢تالیف غالمحسین عبادیمقایسھQA٧۶ /١٣٩٢ ٢ع ٩و/ ٧٣

آموزش تصویری Windows 10ٌ بھ ھمراه نکات 
 ٣الف ٩۵و/ ٧۶/ ١٣٩۶QA٧۶علی احمداشرفیکاربردی کامپیوتر

١٣٩۶

ٌWindows 10 ١٣٩۵مولف علی محمودیمرجع کوچک کالس آموزشیQA٧۶ /٧۶ /٣م ٩۵و 
١٣٩۵

روشھای رگرسیونی برای تحلیل دادهھا با ابعاد بزرگ 
(بھ کمک روشھای CMCM و با استفاده از نرمافزار 

(R
١٣٩٧ ۴ق ٢۵د/ ٩/ ١٣٩٧QA٧۶مولف سیدکامران قریشی

١٣٩١ ۴ف ٢ش/ ٩/ ١٣٩١QA٧۶تالیف انوشیروان فرشیدیانفر، ھادی کالنی، نادر دولتآبادیکاربرد simulinkدر مھندسی

برنامھنویسی شیءگرا بھ زبان جاوا برای برنامھ 
C ١٣٩٧صمد پایدار، فتانھ زرینکالمنویسانQA٧۶/۶۴ /١٣٩٧ ۴ب٢پ
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١٣٩۶ ٧م۴گ/ ١٣٩۶QA٧٩٣/٢دیوید گریفیث؛ ترجمھ حمیدرضا مشفق، سلیمھ کیمیاگرآشنایی با ذرات بنیادی

مجموعھ آثار ارشمیدس مشتمل بر روش بررسی مسائل 
مکانیکی

[ اقلیدس]؛ [ ترجمھ ی انگلیسی تامسلیتل ھیث] ؛ ترجمھ بھنام 
١٣٩٧ ٣م٧الف/ ١٣٩٧QA٨٠٣شیخباقری

١٣٩٧ ٨الف ٢ت/ ١٣٩٧QA٩٠١نوشتھ تاو الریس؛ ترجمھ محمد شھرخخانیاندازهگیری در مکانیک سیاالت

 Ansys  دینامیک سیاالت محاسباتی کاربردی با
fluent مھندس یار

مولف مھدی حیدرزاده؛ تحت نظارت و سرپرستی یاسر جعفری 
١٣٩۴ ٩د٩ح/ ١٣٩۴QA٩١١جوزانی.

 ٩ب ٢پ/ ٧٣/ ١٣٧٣QAV٧۶تالیف ملیحھ بھادریمبانی کامپیوتر و برنامھسازی بھزبان پاسکال
١٣٧٣

[ جفری بنت... و دیگران] ؛ مترجمین کاظم نفیسی، مریم سعیدی، مبانی چشمانداز کیھانی
١٣٩٧ ١٧م/ ١٣٩٧QB۴٣/٣ -اشرف ایوبی نیا

١٣٩٨ ٢پ٢ه/ ١٣٩٨QB٩٨١استفن ھاوکینگ؛ ترجمھ ی حسین صداقتپاسخھای کوتاه بھ پرسشھای بزرگ

١٣٨۴ ۶الف ۴ک/ ٣٢٠ ١٣٨۴QCتالیف فرانک کریث، مارک بوھن؛ ترجمھ جواد ابوالفضلی اصفھانیاصول انتقال حرارت

١٣۶٧ ٢م ٢م/ ٧٧۶ ١٣۶٧QCوالترمی یرھوف؛ ترجمھ محمدفرھاد رحیمیمبانی فیزیک ھستھای

٧م٢پ/ ٢/١٣٨۵QC١۴۵نوشتھ ھرمز پازوشمکانیک سیاالت و ھیدرولیک مھندسی

١٣٩٧ ۵ن٢ث/ ۵۵/١٣٩٧QC١٧٣یوسف ثبوتینسبیت: خاص و عام
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١٣٩٧ ٧م٩گ/ ٨/١٣٩٧QC١٧۴الھھ گوھرشادی، علی فرزانھ؛ ویراستار علمی فریبا نظریمکانیک آماری جامدات، گازھای حقیقی و مایعات

مولف پاول شومن؛ مترجمان رسول صراف ماموری، احمد ساعتچی نفوذ در جامدات
١٣٧۵ ٩ش٣پ/ ٨/١٣٨٨QC١٧۶؛ ویراستار فرامرز قرهگوزلو

١٣٩۶ ۴ت٢ن/ ١٣٩۶QC٣١١/٢۵مولفان محمد نامداریان، نسرین احمدی، علی اکبر نجفی نژادترمودینامیک ١

١٣٩٧ ۴آ ۴ج/ ١٣٩٧QC٣١٨محمدعلی آرونانتقال جرم پیشرفتھ

آنالیز کیفی پراش اشعھ  ایکس با استفاده از نرمافزار  
 Xpert HighScore Plus١٣٩٧تالیف و ترجمھ قاسم دینی، اعظم فاطمیQC۴١٣٩٧ ٨آ٩د/ ٨٢

١٣٩٣ ٢م٢ک/ ١٣٩٣QC٨۶١/٢مولفان محمدرضا کاویانی، بھلول علیجانیمبانی آب و ھواشناسی (با اصالحات)

١٣٩٧QD 415دیوید ال.نلسون ، مایکل ام کاکس ،ترجمھ رضا محمدیاصول بیوشیمی لنینجر

١٣٩٠ ٧الف ٢۵و/ ١٣٨۵QD١١۵نوشتھ جوزف وانگ؛ ترجمھ مھدی گالبی، میررضا مجیدیالکتروشیمی تجزیھ

تشریح کامل مسایل شیمی آلی ولھارد (ساختار و کاربرد 
چکیده مطالب آ موزش شیوه حل مسایل)

نیل ای. شور؛ [ ترجمھ] مجید میرمحمدصادقی، محمدرضا سعیدی، 
 ٩٢۵ش٨و/ ١٣٩۶QD٢۵١/٢مجید ھروی.

١٣٩۶

١٣٩۴ ٧م ٩ط/ ١٣٩۴QD٢٧٢دونالد پاریا...[و دیگران]؛ ترجمھ برھمن موثق.نگرشی بر طیفسنجی

 ۴٠١٧م٣م/ ١٣٩٧QD۴١۵/۵رضا محمدیچکیده مدیریت کیفیت در بیوشیمی...
١٣٩٧
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٩ش٨ص/ ١٣٨۵QD۴۵٣/٢تالیف علیرضا صالبتشیمی فیزیک برای رشتھھای فنی و مھندسی

١٣٩٢ ٢ک۴م/ ١٣٩٢QD۵٠۵تالیف غالمرضا مرادیکاتالیست ھای ناھمگن

نویسنده : برایان میسون، کارلتون ب. مر؛ برگردان فرید مر، علی اصول ژئوشیمی
۶الف۵١۵٩ /م QEاصغر شرفی

١٣٨١ ٨ز٧ش/ ٢/١٣٨١QE٢۶تالیف حسن مدنی، سیروس شفیقیزمینشناسی عمومی

١٣٨۶ ٨ز۵خ/ ١٣٨۶QE٢٨/٣تالیف خسرو خسروتھرانیزمینشناسی تاریخی

ژئوشیمی، پترولوژی سنگھای آذرین و کانسارھای 
١٣٨٨ ٩ژ۴ک/ ١٣٨٨QE۴۶١تالیف محمدحسن کریمپورماگمایی

١٣٩۵ ۴ل٨ر/ ١٣٩۵QE۵۴١تالیف حمیدرضا رمضیلرزه نگاری مھندسی

١٣٩٧ ٨ز۵ح/ ١٣٩٧QE۶٠١تألیف حسین حسنیزمینشناسی ساختاری و تکتونیک

١٣٨٠ ٨ز۴م/ ١٣٨٠QE۶٠١تالیف حسن مدنیزمینشناسی ساختمانی و تکتونیک

جان مکلستر، پیتر استی پیرز؛ [مترجمان] حیدر صادقی، سعید بیومکانیک کاربردی مفاھیم و ارتباطات
١٣٩٣ ٩ب٧م/ ١٣٩٣QH۵١٣نوروزپور، غالمرضا رستمی

١٣٩٣ ٢ر٨ع/ ١٣٩٣QK٨٧٠امین علیزادهرابطھ آب و خاک و گیاه
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تألیف و گردآوری علی اکبر احسانپور ،فائزه قناتی ؛ با ھمکاری ساز و کارھای ملکولی عملکرد ھورمونھای گیاھی
١٣٩٧ ٣الف ٩ه/ ١٣٩٧QK٨٩٨اعظمالسادات نوری توران پشتی و کامران مرادی

[ویراستار] ییھای کائو؛ [ترجمھ] حامد علیزادهپھلوانی...[و دیگران] ؛ رگزایی در بافت چربی
١٣٩۵ ٨ر/ ١٣٩۵QP٨٨/١۵ویراستار علمی حامد علیزادهپھلوانی

١٣٩۶ ٩٣م٩ف/ ١٣٩۶QR۶٧ -پاتریسیا ام. تیلھ؛ [ ترجمھ] محمدکریم رحیمی... [و دیگران]میکروبشناسی تشخیصی بیلی و اسکات

١٣٩٧ ۶الف ٩۴خ/ ١٣٩٧RA٩٧١فریبا خیاطیاصول مدیریت در خدمات بھداشتی

١٣٩٨ ۵الف ٩و/ ۵/١٣٩٨SD٣٩٩پتر ووللبن؛ مترجم سوزان گویریزندگی رازآمیز درختان


