ردیف

نام کتاب

نویسنده

انتشارات

سال چاپ

گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی

1

آناتومی در مهندسی پزشکی

شیوا اسبری  ،حمید کشوری

جهاد دانشگاهی امیرکبیر

1394

2

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال  :قلب

آرتور گایتون  ،جان ادوارد هال

تیمورزاده

1395

3

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال  :گردش خون

آرتور گایتون  ،جان ادوارد هال

تیمورزاده

1395

4

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال  :تنفس

آرتور گایتون  ،جان ادوارد هال

تیمورزاده

1395

5

فشرده فیزیولوژی پزشکی گایتون

آرتور گایتون  ،جان ادوارد هال

آییژ

1394

تهامی ،حافظی مطلق ،داوری نیا

گسترش علوم پایه

1394

بگل،خواجه علی،قشونی ،خالقی

دوستدار

1393

8

استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزکشی

نجاریان ،قاسمی کیانی

جهاد دانشگاهی امیرکبیر

9

الکترونیک 1

اشرفیان

پوران پژوهش

1394

10

ماشین های الکتریکی 1

حلم زاده  ،رئیسی

پوران پژوهش

1395

6

7

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی (درس نامه به
همراه سواالت تستی و تشریحی
تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلنیک های
پزشکی

پوران پژوهش

1395

11

ماشین های الکتریکی 2

12

زبان تخصصی در علوم پزشکی

پوران پژوهش

1390

زمانی نژاد ،آقاپناه

نشرعلوم

1392

خسروآبادی ،زمانی نژاد

داور

1385

15

مبانی بیوفیزیک

خان چمنی ،حسین دخت

فردوسی مشهد

1394

16

آناتومی

دانشگاه شیراز

دانشکاه شیراز

17

تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

مولفین گروه آموزش سینا درمان

مولفین گروه آموزش سینا درمان

مولفین گروه آموزش سینا درمان

مولفین گروه آموزش سینا درمان

مولفین گروه آموزش سینا درمان

مولفین گروه آموزش سینا درمان

13

14

18

19

مهندسی پزشکی :اصول کارکرد و تعمیرات
پزشکی
مهندسی پزشکی :اصول کارکرد و تعمیرات
پزشکی

آموزش جامع قطعات الکترونیکی ویژه تعمیرات
تجهیزات پزشکی
مجموعه جامع راهنمای کاربری تجهیزات
پزشکی (  1200فایل)

حلم زاده  ،رئیسی

گروه مهندسی نرم افزار

1

2

مفاهیم بنیای پایگاه داده ها ( جلد دوم) -
ویژه کارشناسی ارشد

طراحی الگوریتم

روحانی رانکوهی

مدرسان شریف

جلوه

3

ساختمان گسسته

مدرسان شریف

4

سیستم عامل

مدرسان شریف

5

مهندسی نرم افزار

مدرسان شریف

6

سیستم های توزیع شده (اصول و الگوها)

7

مهندسی نرم افزار  -ویراست هفتم  -جلد اول

8

مهندسی نرم افزار  -ویراست هفتم  -جلد دوم

9

الگوریتم ها و محاسبات موازی

10

ذخیره بازیابی اطالعات با رویکرد کاربردی -
ویراست دوم

آندروس تنباوم  -ترجمه زارع پور

راجر پرسمن  -ترجمه محرابی-جعفرنژاد
قمی
راجر پرسمن  -ترجمه محرابی-جعفرنژاد
قمی

دانش نگار

دانش نگار

جبالی  -وطنی

فناوری نوین

روحانی رانکوهی

جلوه

گروه مهندسی عمران

1

دینامیک سازه  -ویرایش 4

چوپرا

2

حل تمرین دینامیک سازه  -ویرایش 4

چوپرا

3

آنالیز و طراحی دیوار برشی

علی خیرالدین

4

طراحی سازه های بتن آرمه مسلح پیشرفته

5

بتن شناسی

6

ریز ساختار  ،خواص اجزای بتن (تکنولوژی بتن
پیشرفته )

کریشنا راجو  -ترجمه عرب زاده

نویل  -ترجمه فامیلی

مهتا

آدام نویل-جی جی بروکس -ترجمه

7

تکنولوژی بتن

8

دینامیک خاک

براجا داس  -ترجمه نائینی

9

حل تمرین دینامیک خاک

براجا داس  -ترجمه نائینی

10

ژئوتکنیک لرزه ای

11

خاک مسلح

12

راهسازی

1

مقدمۀ علم حقوق

دکتر کاتوزیان

2

دوره مقدماتی حقوق مدنی  -اعمال حقوقی

دکتر کاتوزیان

رمضان پور

کرامر  -میرحسینی

کرنر

حمید بهبهانی

گروه حقوق

3

قانون مدنی در نظم کنونی

دکتر کاتوزیان

4

دوره حقوق مدنی  -عقود معید جلد اول

دکتر کاتوزیان

5

دوره حقوق مدنی  -عقود معید جلد سوم

دکتر کاتوزیان

6

دوره حقوق مدنی  -عقود معید جلد چهارم

دکتر کاتوزیان

7

دوره مقدماتی حقوق مدنی ارث

دکتر کاتوزیان

8

حقوق مدنی (شفعه  -وصیت  -ارث)

دکتر کاتوزیان

9

حقوق مدنی (اموال و مالکیت)

دکتر کاتوزیان

10

دوره حقوق مدنی خانواده  -جلد اول و دوم

دکتر کاتوزیان

11

آیین دادرسی مدنی جلد 1

دکتر شمس

12

آیین دادرسی مدنی جلد 2

دکتر شمس

13

آیین دادرسی مدنی جلد 3

دکتر شمس

14

حقوق تجارت (شرکت های تجاری ) جلد اول

دکتر اسکینی

15

حقوق تجارت (شرکت های تجاری ) جلد دوم

دکتر اسکینی

16

حقوق تجارت ( برات سفته ،قبض انبار ) ...

دکتر اسکینی

17

حقوق تجارت ( ورشکستگی و تصفیه امور )

دکتر اسکینی

18

حقوق تجارت (کلیات  ،معامالت تجاری ،تجار) ..

دکتر اسکینی

19

بایسته های آیین دادرسی کیفری

دکتر بهروز جوانمرد

20

آیین دادرسی کیفری جلد اول

دکتر بهروز جوانمرد

21

آیین دادرسی کیفری جلد دوم

دکتر بهروز جوانمرد

22

جرایم علیه اشخاص

دکتر حسین میرصادقی

23

جرایم علیه اموال و مالکیت

دکتر حسین میرصادقی

24

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

دکتر حسین میرصادقی

25

حقوق جزای عمومی جلد اول

دکتر محمد علی اردبیلی

26

حقوق جزای عمومی جلد دوم

دکتر محمد علی اردبیلی

دکتر محمد علی اردبیلی

27

حقوق جزای عمومی جلد سوم

28

لمعه دمشقیه شهید اول جلد اول

علی شیروانی  -محسن غرویان

29

لمعه دمشقیه شهید اول جلد دوم

علی شیروانی  -محسن غرویان

30

Law texts

31

ترجمه کامل Law texts

دکتر اسماعیل صغیری

32

بایسته های حقوق اساسی

دکتر سیدابوالفضل قاضی

33

حقوق اساسی جمهوری اسالمی جلد اول

دکتر سیدمحمد هاشمی

34

حقوق اساسی جمهوری اسالمی جلد اول

دکتر سید محمد هاشمی

35

حقوق بین الملل عمومی

دکتر ضیایی بیگدلی

36

حقوق بین المللی خصوصی جلد اول

دکتر محمود سلجوقی

37

حقوق بین المللی خصوصی جلد دوم

دکتر محمود سلجوقی

38

سازه های بین المللی

دکتر رضا موسی زاده

دکتر افتخار جهرمی

39

حقوق ثبت اسناد

محمود تفکریان

40

حقوق ثبت امالک

محمود تفکریان

41

مجموعه قوانین صبا

دکتر صفر بیگ زاده

