
تعدادموضوعانتشاراتمترجممولفنام کتابردیف

مبانی جامعه شناسی1
علی اکبر نیک - منصور وثوقی 

خلق
1اجتماعیبهنه-

1برقفن آذرمحمود دیانیجک کمرلی-ویلیام هیت 2تشریح کامل مسائل مهندسی مدار2

1برقفن آذرسیدجوادسیدفتا-جک کمرلی-ویلیام هیتتشریح کامل مسائل تحلیل مهندسی 3

4
تغییرشکل ومکانیک شکست مواد 

وآلیاژهای مهندسی
1برقدانشگاه صنعتی شریفعلی اکبر اکرامیهرتزبرگ-ریچارد دبلیو

1برقپوران پژوهش-کاروزرگر2کتاب ارشد مدارهای الکتریکی5

1برقپوران پژوهش-امین رضائیکتاب ارشد سیستم های کنترل خطی6

6برقسمت-منوچهر حقانیانگلیسی برای دانشجویان رشته برق7

2برقجهش-محمدرضا متدینمرجع کامل سیستم های کنترل خطی8

4برقشرکت سهامی انتشار-حسن کلهرمهندسی تاسیسات الکتریک9

2برقنص-جابرالوندیAVRمیکروکنترلر های 10

4برقزمرد-کامران -محمد رضا فیضیماشین های الکتریکی مخصوص11

1برقنیاز دانشسیدایوب رافائل سی گونزالزپردازش تصاویر دیجیتال با استفاده 12

1برقاطهران-احمد -امیرامین زاده قوی فکرسیستم های کنترل از راه دور13

2برقنصمحمود دیانی-جک کمرلی-ویلیام هیتتحلیل مهندسی مدار14

1برقنشرکتب دانشگاهیمحمدرضا افضلیریچارد جانیس-ویلیام تائوتاسیسات مکانیکی وبرقی ساختمان15

2برقنصمحمود دیانیفیتز جرالدماشین های الکتریکی16

2برقنصمحمود دیانینلسون.ویکتورپیتحلیل وطراحی مدارهای منطقی 17

1برقفن آذر-آشینا-اطهران-هادی قسمتیبهزاد رضویتشریح کامل مسائل مبانی الکترونیک 18

1برقفن آذر-آشینا-اطهران-هادی قسمتیبهزاد رضوی1تشریح کامل میکروالکترونیک جلد19

1برقدانش پرورمنیژه قیصریمنوچهر حقانیراهنمای جامع انگلیسی برای 20



1برقدانشگاه امیرکبیرحیدر علی نایس.نورمن1مهندسی سیستم های کنترل جلد21

نایس.نورمن2مهندسی سیستم های کنترل جلد22
حیدر علی 

علی زارع -طالبی
1برقدانشگاه امیرکبیر

اصول حل مسائل کنترل غیرخطی23
مهداد -امیرامین زاده قوی فکر

محمدنزاد نامور
1برقاطهران-

4برقانتشار-حسن کلهرمهندسی روشنایی24

استرافن-سلمون.ر.جماشین های الکتریکی25
محمدحسین 

سالمی
1برقنشردانشگاهی

26
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس 

مهندسی
بوک.ای.جان-هیت.ویلیام اچ

جابر فالح 

مهدی -اردشیر
2برقفن آذر-آشینا-اطهران

بوک.ای.جان-هیت.ویلیام اچالکترومغناطیس مهندسی27
-مرتضی تقوی

بهزاد قهرمان
2برقجهان فردا

1برقآتی نگر-رامین موالنا پور-احمد فراهیچندرسانه ای دیجیتال28

2برقنص-بهزاد رضویمبانی میکروالکترونیک29

2برقانتشارات-مسعود سلطانی2تجهیزات نیروگاه جلد30

2برقانتشارات-مسعودسلطانی1تجهیزات نیروگاه جلد31

1برقدانشگاه علم وصنعت-ادیب ابریشمی فرمنابع تغذیه سوئیچینگ32

Pماشین های الکتریکی33 .C .Sen1برقبصیر- مهرداد عابدی

1برقشیخ بهایی-سیدعلی میرعشقی1مبانی الکترونیک جلد34

1برقشیخ بهایی-سیدعلی میرعشقی2مبانی الکترونیک جلد35

1برقیزدا-محمدرضا سلطاندوستطراحی موتورخانه36

1برقدانشگاه علم وصنعت-اصغر حاج سقطیاصول وکاربرد انرژی خورشیدی37

2برقدانشگاه صنعتی شریفمنوچهر احمدوند بنجامین کو- فرید گل نراقی سیستم های کنترل اتوماتیک38



39
تحلیل وطراحی سیستم های کنترل 

خطی
2برقدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین توسی-علی خاکی صدیق

1پزشکیفرهنگ فردا_کامران احمدی(گایدالین)کلیه آب والکترولیت40

1پزشکیفرهنگ فردا_کامران احمدی(گایدالین)فارماکولوژی41

1پزشکیفرهنگی هنری احمدی_کامران احمدی(گایدالین)1زنان ومامایی42

43
فرهنگ جامع مراقیت های پوست 

ومو و تکنیک های زیبایی
1پزشکیآبادیس طب_مبین گنجی

1پزشکیفرهنگ فردا-کامران احمدی(گایدالین)چشم44

1پزشکیاحمدی-کامران احمدی(گایدالین)2زنان ومامایی45

1پزشکیفرهنگ فردا-کامران احمدی(گایدالین)مباحث تکمیلی زنان46

1پزشکیفرهنگ فردا-کامران احمدی(گایدالین)ارتوپدی47

1پزشکیاحمدی-کامران احمدی(گایدالین)رادیولوژی48

1پزشکیفرهنگ فردا-کامران احمدی(گایدالین)قلب وعروق49

1پزشکیفرهنگ فردا-کامران احمدی(گایدالین)خون وانکولوژی50

1پزشکیفرهنگ فردا-کامران احمدی(گایدالین)ریه51

1پزشکیفرهنگ فردا-کامران احمدی(گایدالین)گوارش وکبد52

1حسابداریترمه-سیده جمیله مدرسی سریزدیاصول سرپرستی53

1حقوقمیزان_سیدحسین صفاییاشخاص )دوره مقدماتی حقوق مدنی54

1حقوقمیزان_حسین میرمحمد صادقیجرایم علیه اشخاص55

1حقوقمیزان_ناصرکاتوزیاندرس )دوره مقدماتی حقوق مدنی 56

1حقوقمیزان_اسداله -سیدحسین صفاییمختصر حقوق خانواده57

1حقوقمیزان_سیدحسین صفایی2دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد58

1حقوقشرکت سهامی انتشار_ناصرکاتوزیانفلسفه حقوق جلد دوم59



1حقوقشرکت سهامی انتشار_ناصرکاتوزیانفلسفه حقوق جلد اول60

1حقوقگنج دانش_ناصرکاتوزیانفلسفه حقوق جلد سوم61

2حقوقگنج دانش_محمدرضا ضیایی بیگدلیحقوق بین الملل عمومی62

1حقوقگنج دانش_ناصرکاتوزیاناعمال حقوقی63

64
حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران 

2جلد
1حقوقمیزان_سیدمحمدهاشمی

1حقوقمیزان-محمدعلی اردبیلی1حقوق جزای عمومی جلد65

1حقوقمیزان-محمدعلی اردبیلی2حقوق جزای عمومی جلد66

1حقوقمیزان-محمدعلی اردبیلی3حقوق جزای عمومی جلد67

1حقوقفروزش-اسمعیل رحیمی نژادجرم شناسی68

1حقوقانتشار-ناصر کاتوزیان(نظریه عمومی)کلیات حقوق69

70
قواعد عمومی )دوره حقوق مدنی

1جلد (قراردادها
1حقوقگنج دانش-ناصر کاتوزیان

71
قواعد عمومی )دوره حقوق مدنی

2جلد (قراردادها
1حقوقگنج دانش-ناصر کاتوزیان

72
قواعد عمومی )دوره حقوق مدنی

4جلد (قراردادها
1حقوقگنج دانش-ناصر کاتوزیان

1حقوقشهردانش-علی خالقی2آیین دادرسی کیفری جلد73

1حقوقشهردانش-علی خالقی1آیین دادرسی کیفری جلد74

1حقوقمیزان-حسین میرمحمدصادقیجرایم علیه امنیت وآسایش عمومی75

76
درسهایی )دوره مقدماتی حقوق مدنی 

1جلد (از عقود معین
1حقوقمیزان-ناصر کاتوزیان

1رمانکوله پشتیهدیه جامعیریچل هالیسخودت باش دختر77

1رمانکوله پشتیهدیه جامعیریچل هالیسشرمنده نباش دختر78

1رمانآموتعباس زارعیسومانک کیدزندگی اسرارآمیز79



1رمانآموتسحر حسابیلیان موریارتیدروغ های کوچک بزرگ80

سی بل هاگوقتی خاطرات دروغ می گویند81
آرتمیس 

مسعودی
1رمانآموت

1رمانآموت-یوسف علی خانیخاما82

1رمانافق-رضا امیرخانیمن او83

فیودار داستایفسکی2جنایت ومکافات جلد84
حمیدرضا آتش 

برآب
1رمانعلمی وفرهنگی

فیودار داستایفسکی1جنایت ومکافات جلد85
حمیدرضا آتش 

برآب
1رمانعلمی وفرهنگی

1رمانامیرکبیر-علی محمد افغانیشوهر آهوخانم86

1رمانامیرکبیرمشفق همدانیفئودور داستایوسکی1ابله جلد87

1رمانامیرکبیرمشفق همدانیفئودور داستایوسکی2ابله جلد88

1رمانامیرکبیرمشفق همدانیفئودور داستایوسکی3ابله جلد89

1رمانعلمی وفرهنگیحسن شهبازمارگارت میچل1بربادرفته جلد90

1رمانعلمی وفرهنگیحسن شهبازمارگارت میچل2بربادرفته جلد91

1رمانعلمی وفرهنگیمحمدقاصیروبرت مرلقلعه مالویل92

هارپرلیکشتن مرغ مینا93
فخرالدین 

میررمضانی
1رمانعلمی وفرهنگی

1رمانعلمی وفرهنگیمهرداد نبیلیویلیام سامرست مواملبه تیغ94

1رمانعلمی وفرهنگیاحمد کریمیجروم دیوید سلینجرناطور دشت95

1رمانعلمی وفرهنگیغفور آلباباک.پرل سخاک خوب96

امیلی برونتهبلندی های بادگیر97
علی اصغر بهرام 

بیگی
1رمانعلمی وفرهنگی

1رمانعلمی وفرهنگینجف دریابندریارنست همینگویوداع با اسلحه98



فئودور داستایوسکیخاطرات خانه مردگان99
محمدجعفر 

محجوب
1رمانعلمی وفرهنگی

جونس هنویزندگی نادرشاه100
اسماعیل 

دولتشاهی
1رمانعلمی وفرهنگی

پژوهش جند متغیری کاربردی101
گلن -میرز.الورنس اس

گارینو.جی.ا-گامست

حسن پاشا 

وال اله -شریفی

سیمین -فرزاد

-دخت رضاخانی

حمیدرضا حسن 

بالل -آبادی

مجتبی -ایزانلو

حبیبی

1روانشناسیرشد

1روانشناسیساواالن_حمزه گنجیروان شناسی عمومی102

1روانشناسیساواالنمهدی گنجیساموئل گالدینگاصول ومبانی مشاوره103

1روانشناسیعلمی و فرهنگیحمید عنایتوالتر ترنس استیس1فلسفه هگل جلد104

1روانشناسیعلمی و فرهنگیحمید عنایتوالتر ترنس استیس2فلسفه هگل جلد105

106
راهنمای بالینی تجویز ومصرف 

منطقی داروهای بدون نسخه

مریم -مژگان مشایخی

شاهرخی
1روانشناسیآبادیس طب_

107
راهنمای جامع داروشناسی نسخه 

های دارویی

محمدرضا -خیراله غالمی

جوادی
1روانشناسیآبادیس طب_

1درسنامه جامع درمان شناسی جلد108
مجتبی -خیراله غالمی

مجتهدزاده
1روانشناسیآبادیس طب_

2درسنامه جامع درمان شناسی جلد109
مجتبی -خیراله غالمی

مجتهدزاده
1روانشناسیآبادیس طب_



110
اصول مصاحبه بالینی براساس 

DSM-52 ج
زیگلیند اوتمر-الکهارد اوتمر

مهدی نصر 

اصفهانی
2روانشناسیارجمند

نظریه های مشاوره و روان درمانی111
غالمرضا -عبداله شفیع آبادی

ناصری
2روانشناسینشر دانشگاهی-

2روانشناسیارجمندمحسن کچوییجین اگدن2روان شناسی سالمت جلد112

2روانشناسیارجمندمحسن کچوییجین اگدن1روان شناسی سالمت جلد113

بارلو.دیوید اچآسیب شناسی روانی114
مهرداد 

فیروزبخت
1روانشناسیرسا

115
اصول مصاحبه بالینی براساس 

DSM-51 ج
زیگلیند اوتمر-الکهارد اوتمر

مهدی نصر 

اصفهانی
2روانشناسیارجمند

116
زمینه روانشناسی اتکینسون 

1وهیلگارد جلد
2روانشناسیارجمندحسن رفیعیفردریکسون-هوکسما-نولن

117
زمینه روانشناسی اتکینسون 

2وهیلگارد جلد
2روانشناسیارجمندحسن رفیعیفردریکسون-هوکسما-نولن

1روانشناسیساواالن-حمزه گنجیروان شناسی رشد118

جان مارشال ریوانگیزش وهیجان119
یحیی 

سیدمحمدی
1روانشناسیویرایش

1روانشناسیساواالن-حمزه گنجیراهنمای عملی روان شناسی تجربی120

1روانشناسیدوران-علی اکبر سیفتغییر رفتار ورفتاردرمانی121

122
اندازه گیری ، سنجش وارزشیابی 

آموزشی
1روانشناسیدوران-علی اکبر سیف

1روانشناسیویرایش-علی دالورروش تحقیق123

ویلیام کرین(مفاهیم وکاربردها)نظریه های رشد 124

غالمرضا خوی 

علیرضا -نژاد

رجایی

2روانشناسیرشد



متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد125
ریچارد - اتکینسون.ریتا ال

اتکینسون. سی
1روانشناسیرشدمحمدنقی براهنی

تاریخ روانشناسی نوین126
سیدنی الن - شولتز .دوان پی

شولتز

-علی اکبر سیف 

 حسن پاشا 

شریفی

1روانشناسینشر دوران

1صنایعناشر مولف-مجید سبزه پرورمدیریت وکنترل پروژه127

1علوم اجتماعیخدمات فرهنگی کرمان-سیدمحمد سلجوقیمبانی واصول سرپرستی128

1علوم پایهعلوم دانشگاهیعیسی یاوریچارلز مورتیمر1راهنما وحل مسائل شیمی عمومی129

1علوم پایهآزاده-مسعود نیکوکارراهنمای حل معادالت دیفرانسیل130

131
معادالت دیفرانسیل همراه با برنامه 

های کامپیوتر
1علوم پایهآزاده-مسعود نیکوکار

1علوم پایهخواجه نصیرالدین توسی-محمود کریمی2ریاضیات مهندسی جلد 132

1علوم پایهآزاده-بهمن عربزاده-مسعود نیکوکارآمار واحتماالت کاربردی133

راهنمای حل محاسبات عددی134
محمدتقی -مسعود نیکوکار

درویشی
1علوم پایهگسترش علوم پایه-

محاسبات عددی135
محمدتقی -مسعود نیکوکار

درویشی
1علوم پایهگسترش علوم پایه-

1علوم پایهآزاده-بهمن عربزاده-مسعود نیکوکارحل مسائل آمار واحتماالت کاربردی136

1علوم پایهرواق مهر-اصغر کرایه چیانمحاسبات عددی137

1علوم پایهتمرین-محمدعلی کرایه چیانریاضیات مقدماتی138

1علوم پایهتمرین-محمدعلی کرایه چیان1 جلد2ریاضیات عمومی 139

1علوم پایهتمرین-محمدعلی کرایه چیان2 جلد2ریاضیات عمومی 140

1علوم پایهتمرین-محمدعلی کرایه چیان1ریاضیات عمومی 141



1علوم پایهمرکز نشر دانشگاهیجمشید فرشیدیری کنزی-کنت هافمنجبرخطی142

3علوم پایهنشرعلوم دانشگاهیعیسی یاوریچارلز مورتیمر1شیمی عمومی143

2اصول بیوشیمی لنینجر جلد144
-     نلسون.                دیوید ال

کاکس.         مایکل ام
2علوم پایهآییژرضا محمدی

1اصول بیوشیمی لنینجر جلد145
-     نلسون.                دیوید ال

کاکس.         مایکل ام
2علوم پایهآییژرضا محمدی

146
طراحی جداگرلرزه ای در مخازن نفت 

وگاز
1عمرانعلم عمران_رضا بهادری خسروشاهی

1عمراننگارنده دانش-سهیل سروش نیا-محمدافضلیSAP 2000طراحی سازه با 147

1عمرانجهاددانشگاهی-امیرمسعود کی نیاآنالیز وطراحی سازه های بتن آرمه148

1عمرانعلم وادب-شاپور طاحونیساختمان های بلند149

1عمرانارکان دانش-محمود وفائیانسدهای خاکی وسنگریز150

151
دینامیک سازه ها وتعیین نیروهای 

1زلزله جلد
1عمرانعلم وادبشاپور طاحونیآنیل چوپرا

1عمرانفروزش-سهیال چوبساز-علی اکرمی2طراحی فنی ساختمان جلد152

1عمرانعلم وادب-شاپورطاحونیاجزای محدود برای تحلیل سازه ها153

جی جی بروکس-آدام نویلتکنولوژی بتن154

علی اکبر 

-رمضانیانپور

نگین اعرابی

1عمراننگارنده دانش

1عمرانزمرد-حسین زمرشیدیتعمیر ونگه داری ساختمان155

1عمرانزمرد-حسین زمرشیدی(عناصر وجزئیات)اجرای ساختمان156

رامانا.وی.جی-داس.براجاامدینامیک خاک157
سیدابوالحسن 

نائینی
1عمراندانشگاه بین المللی امام خمینی



ادوارد آلنساختمان ها چگونه عمل می کنند158
-محمود گالبچی

کتایون تقی زاده
1عمراندانشگاه تهران

159
آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و 

کارگاه
1عمرانآذرخش-محمدرضا موسویان

1عمرانفرهنگ روز-امیرسرمد نهریروش های اجرایی ساختمان160

161
 (عناصر وجزئیات)اجرای ساختمان

2جلد
1عمرانزمرد-حسین زمرشیدی

162
مهندسی عوامل انسانی در صنعت 

(ارگونومی)وتولید
1عمرانثنای دانشعلیرضا چوبینهمارتین هالنور

1عمراننشرکتب دانشگاهی-بهزاد خورشیدیآزمایشگاه مقاومت مصالح163

1عمراننشردانشگاهی-امیرمحمدطباطبائیروسازی راه164

فناوری های نوین ساختمانی165
حامد -محمود گالبچی

مظاهریان
1عمراندانشگاه تهران-

166
تحلیل وتشریح کامل مسائل 

دینامیک سازه ها
چوپرا.آنیل کی

محمود رضا 

شیراوند
1عمرانامید انقالب

آزمایشگاه مکانیک خاک167
محمود -علی محمد اسکروچی

صدیقی منش
1عمراننشر کتب دانشگاهی-

168
مکانیک برداری برای 

1جلد (استاتیک)مهندسان

راسل .ای-بی یر.فردیناند پی

مازورک.دیوید اف-جانستون

-ابراهیم واحدیان

فرشید واحدیان
1عمراننشرعلوم دانشگاهی

1عمراندانشگاه تهرانمحمود گالبچیفولرموردرک رفتار سازه ها169

1عمراندانشگاه تهران-محمود گالبچیطراحی ساختمان های بتنی170

1عمراندانشگاه تهران-محمود گالبچیمقاومت مصالح کابردی171

1عمراندانشگاه تهران-امیر فرجی- محمود گالبچیمدیریت استراتژیک پروژه172



رابرت دورسیسیستم های اجرای پروژه173
- محمود گالبچی 

امیرفرجی
1عمراندانشگاه تهران

1عمراندانشگاه تهران-محمود گالبچیساختمان های فوالدی174

175
گزیده ای از نیایش های حضرت 

(ع)علی

کمال -محمود مهدوی دامغانی

الدین غراب
1عمومیعلمی و فرهنگی_

1عمومیعلمی و فرهنگی_ابوعلی حسن بن علیسیاستنامه سیرالملوک176

1عمومیعلمی و فرهنگیاکبر تبریزیژرژ ژانتاریخچه مصور الفبا و خط177

1عمومیعلمی و فرهنگیمحمود محمودیریچارد نلسون فرایبخارا دستاورد قرون وسطی178

1عمومیعلمی و فرهنگی_فرید الدین عطار نیشابوریگزیده تذکره االولیا179

1عمومیعلمی و فرهنگی_یزدانبخش قهرمانداستان های مثنوی180

1عمومیعلمی و فرهنگیاردشیر نیکپورامیل ژنهداستان های یونان باستان181

1عمومیعلمی و فرهنگیعظمی نفیسیآلفونس دودهداستان های دوشنبه182

نادا چورچیا پرودانوویچداستان های یوگوسالوی183
کامیار ومهیار 

نیکپور
1عمومیعلمی و فرهنگی

1عمومیعلمی و فرهنگیپروین جلوه نژادژاکلین ویلسونتعطیالت تابستانی184

پامال لیندون تراورزمری پاپینز185
مهشید 

امیرشاهی
1عمومیعلمی و فرهنگی

1عمومیعلمی و فرهنگیشجاع الدین شفاادگار آلن پوافسانه های راز وخیال186

1عمومیعلمی و فرهنگیمسعود رجب نیاکاروال اومانرابین هود187

1عمومیشاپیگان کتابفاطمه امینیجوجو مویزیک بعالوه یک188

1عمومیکتاب مروسولماز ارزیلیالیف شافاکسه دختر حوا189

1عمومیهیرمند-علی اکبر دهخدا1امثال وحکم جلد190



1عمومیهیرمند-علی اکبر دهخدا2امثال وحکم جلد191

حسن بن موسی نوبختیفرق الشیعه192
محمدجواد 

مشکور
1عمومیعلمی وفرهنگی

1عمومیعلمی وفرهنگیذبیح اله صفاآرتور امانوئل کریستن سنکیانیان193

1عمومیعلمی وفرهنگیرضا مشایخیگزنفونکورش نامه194

195
تاریخ سیاسی واجتماعی خراسان در 

آغاز حکومت عباسیان
1عمومیعلمی وفرهنگیمسعود رجب نیاالتون دانیل

1عمومیعلمی وفرهنگیفیروز فیروز نیاوالتر هینتسدنیای گمشده عیالم196

1عمومیعلمی وفرهنگیفریدون بدره ایهنری توماسبزرگان فلسفه197

1عمومیعلمی وفرهنگیعنایت اله رضاوالدیمیر گریگوریویچ لوکونینتمدن ایران ساسانی198

1عمومیعلمی وفرهنگیعزت اله فوالدوندهنری استیوارت هیوزآگاهی وجامعه199

1عمومیامیرکبیر-عزیزاله بیاتشناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران200

1عمومیعلمی وفرهنگیمحمدحسین آریامارتین پرایس-پیتر کلیتنعجایب هفتگانه در دنیای باستان201

1عمومیامیرکبیر-سیدابوالفضل رضویشهر،سیاست واقتصاد در عهدایلخانان202

نظریه شناخت اسپینوزا203
جورج هنری ردکلیف 

پارکینسون
1عمومیعلمی وفرهنگیسیدمسعود سیف

آن تری وایتجهان های گمشده204
کیکاووس 

جهانداری
1عمومیعلمی وفرهنگی

1عمومیعلمی وفرهنگیابراهیم رفرفبرایان گرینتاروپود جهان هستی205

1عمومیعلمی وفرهنگیمنوچهر ستودهفضل اله بن روزبهان خنجیمهمان نامه بخارا206

1عمومیعلمی وفرهنگیمحمد سعیدیپروکوپیوسجنگ های پارسیان ایران وروم207



رشیدالدین فضل اله همدانیجامع التواریخ208

محمدتقی دانش 

محمد - پژوه

مدرسی

1عمومیعلمی وفرهنگی

209
سفرنامه میرزا ابوطالب )مسیر طالبی

(خان
1عمومیعلمی وفرهنگیحسین خدیوجمابوطالب بن محمد اصفهانی

نظام اجتماعی مغول210
باریس یاکوولیویچ 

والدیمیرتسوف
1عمومیعلمی وفرهنگیشیرین بیانی

1عمومیعلمی وفرهنگیپرویز مرزبانرالف لینتنسیر تمدن211

212
از سری مقاالت دانشنامه ایرانیکا 

(پوشاک در ایران زمین)1جلد
1عمومیامیرکبیرپیمان متینگروه نویسندگان

213
از سری مقاالت دانشنامه ایرانیکا 

(ادبیات داستانی در ایران زمین)2جلد
1عمومیامیرکبیرپیمان متینگروه نویسندگان

1عمومیعلمی وفرهنگی-سیدجعفر شهیدیتاریخ تحلیلی اسالم214

جیمز موریهسرگذشت حاجی بابای اصفهانی215
میرزا حبیب 

اصفهانی
1عمومیامیرکبیر

1عمومیشایسته-جمشید علیزادههزار و یک شب دریا216

1عمومیدفتر نشر معارف-احمد حسین شریفیآیین زندگی اخالق کاربردی217

2معماریدفترپژوهش های فرهنگی_وحید قبادیانمبانی ومفاهیم در معماری معاصرغرب218

1معماریعلمی وفرهنگیمنوچهر مزینیزیگفریدگیدیونفضا ، زمان ، معماری219

بیان معماری220
حیدر جهان -مرتضی صدیق

بخش
1معماریکتابکده کسری-

1معماریدانشگاه شهیدبهشتیحمید ندیمیبرایان الوسونطراحان چگونه می اندیشند221

1معماریدانشگاه تهران-سید محسن حبیبیاز شار تا شهر222



2معماریدانشگاه تهرانمحمود گالبچیلم میالئیس.مالکمبانی سازه برای معماران223

224
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان 

رشته معماری
1معماریاندیشمندان یزد-مرجان رضوی زاده

225
انگلیسی برای دانشجویان رشته 

معماری
1معماریسمت-حسن رستگارپور

226
اصول ومبانی در طراحی معماری 

وشهرسازی
1معماریآذرخش-سیدمحمدرضا موسویان

227
درآمدی بر شناخت معماری روستایی 

ایران
1معماریدانشگاه شهید بهشتی-اکبر زرگر

مارک سوکهمر-بلین برونلمعماری مافوق طبیعی228
-مازیارآصفی

ساناز سعادتی فر
1معماریدانشگاه هنر اسالمی تبریز

1معماریمرکز مطالعاتی شهرسازی و معماری ایران-منوچهر مزینیاز زمان ومعماری229

1معماریمرکز نشردانشگاهی-احمد متقی پوررسم فنی عمومی230

فولرمورسیستم های کنترل محیط زیست231

محمدعلی کی 

رحمان -نژاد

آذری

1معماریدانشگاه هنر اسالمی تبریز

232
روش های تحقیق در روانشناسی 

محیط
رابرت گیفورد

-مینو قره بگلو

محمدتقی 

-      پیربابایی

زهرا علی نام

1معماریدانشگاه هنر اسالمی تبریز

1معماریدانشگاه تهران-محمود گالبچیاستاتیک کاربردی233

234
استانداردهای جامع معماری داخلی 

وطراحی فضا

-جونیوس پانرو-جوزف دچیارا

مارتین زلنیک

امیرحسین 

-سیفی

محمدرضابیات

1معماریشهرآب



معماری بایونیک235
مرتضی -محمود گالبچی

خرسند نیکو
1معماریدانشگاه تهران-

کنت لبز-دونالد واتسونطراحی اقلیمی236

-وحید قبادیان

محمد فیض 

مهدوی

1معماریدانشگاه تهران

1معماریعلمی وفرهنگیعبداله فریارموریس اسون دیماندراهنمای صنایع اسالمی237

1معماریدانشگاه تهران-کرامت اله زیاریبرنامه ریزی کاربری اراضی شهری238

1معماریسمت-کرامت اله زیاریبرنامه ریزی شهرهای جدید239

2معمارینغمه نو اندیش-غالمحسین معماریاننیارش:معماری ایرانی 240

1معماریعلم ودانش-بابک داریوش-محمد فاتح1-2معماری روستایی 241

1معماریعصر کنکاش-نسیم جهاندار-مینو لفافچی انسان طبیعت معماری242

1معماریدانشگاه تهرانپیروز حناچیسزاره برندیتئوری مرمت243

پوسته ها وسازه های ورق تا شده244
کتایون تقی - محمود گالبچی 

زاده
1معماریدانشگاه تهران-

1معماریکیان-یونس بنا3ds Max در V.Rayمرجع آموزشی 245

1معماریدانشگاه علم وصنعتمصطفی بهزاد فرآلن الکک- ای ین بنتلیمحیط های پاسخده246

1معماریعلم معمار-احسان طایفهایده وخالقیت در معماری ایرانی247

1معماریسروشاحمد رضا آیآنتونیادس.آنتونی سی1بوطیقای معماری248

1معماریسروشاحمد رضا آیآنتونیادس.آنتونی سی2بوطیقای معماری249

1معماری--غالمحسین حمزهفهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه250

251
آشنایی با معماری معاصراز شرق تا 

غرب

محمد جواد - حامد کامل نیا 

مهدوی نژاد
1معماریعلم معمار-

1معماریدانشگاه شهیدرجائی-محسن ترقی جاهمناظر ومرایا252



1معماریدانشگاه تهران-مجتبی رضازاده اردبیلیمرمت آثار معماری253

توماس وانگاسکیس با مداد254

کورش محمودی 

روزبه احمدی - 

سارا - نزاد 

تورانیان

1معماریشهرآب

مبانی طراحی شهری255
آندرو - ریچارد هدمن 

یازوسکی

- راضیه رضازاده 

مصطفی عباس 

زادگان

1معماریدانشگاه علم وصنعت ایران

1معماریفدک ایساتیس-مهدی قاضی نسبروند طراحی معماری256

هلن گاردنرهنر در گذر زمان257
محمد تقی 

فرامرزی
1معمارینگاه

258
مدیریت اطالعات )برنامه دهی معماری

(برای طراحی
دورک.دانا پی

سیدامیرسعید 

محمودی
1معماریدانشگاه تهران

1معمارینشرهرم-مهدی پرناطراحی واجرای محوطه259

260
مجموعه سواالت آزمون کارشناسی 

ارشد مهندسی پزشکی
1مهندسی پزشکیکتابخانه فرهنگ-گروه مولفین

261
تجهیزات پزشکی طراحی وکاربرد 

2جلد

سهراب -سیامک نجاریان

صارمی
5مهندسی پزشکیجهاددانشگاهی-

262
تجهیزات پزشکی طراحی وکاربرد 

1جلد

سهراب -سیامک نجاریان

صارمی
5مهندسی پزشکیجهاددانشگاهی-

1مهندسی پزشکیآتی نگر-PythonBill Lubaovicبرنامه نویسی کاربردی با 263

264
انگلیسی برای دانشجویان رشته 

مهندسی پزشکی

-مهناز کارگر-سیامک نجاریان

روشنک دارائی
1مهندسی پزشکیسمت

3مهندسی پزشکیجهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر-حامدآقاپناه رودسریزبا تخصصی مهندسی پزشکی265



هال.سوزان جی2مبانی بیومکانیک جلد266
-سیامک نجاریان

مهناز ایرانی
3مهندسی پزشکیدانشگاه امیرکبیر

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی267
هاله -سیامک نجاریان

مستشفی
3مهندسی پزشکیجهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر-

اصول سیستم های تصویرگر پزشکی268
مایکل بروس - کرک شانگ 

بنجامین تسویی- اسمیت 
3مهندسی پزشکیدانشگاه امیرکبیرمنصور وفادوست

269
مقدمه ای بر فناوری تجهیزات 

2پزشکی جلد

Joseph J.Carr - 

John M .Brown

سیامک نجاریان 

-صنم سجادی - 

 فریما فاضلی

3مهندسی پزشکیجهاددانشگاهی

270
مقدمه ای بر فناوری تجهیزات 

1پزشکی جلد

Joseph J.Carr - 

John M .Brown

سیامک نجاریان 

-صنم سجادی - 

 فریما فاضلی

3مهندسی پزشکیجهاددانشگاهی

-برونزینو .جوزف دیمهندسی پزشکی وابزار دقیق271

سیامک نجاریان 

-مهدی مرادی - 

 کیانوش امیری

3مهندسی پزشکیجهاددانشگاهی دانشگاه امیرکبیر

272
کاربرد کامپوزیت ها در مهندسی 

پزشکی

محمد - فتح اله مضطرزاده 

زامک نورمحمدی- ربیعی 
3مهندسی پزشکیدانشگاه امیرکبیر-

پیتر دی ترن پنیاصول ژنتیک پزشکی273
-لیال یوسفیان

حسن وحید نژاد
3مهندسی پزشکیابن سینا

274Atlas of Human AnatomyFrank H .Netter_Elsevier1469میکروبیولوژی



1میکروبیولوژیفرهنگ فردا_کامران احمدیپوست275

1میکروبیولوژیفرهنگ فردا_کامران احمدیروماتولوژی وبیماری های استخوان276

برترام کاتزونگ1فارماکولوژی جلد277

خسرو 

الهام -سبحانیان

فخارزاده

1میکروبیولوژیارجمند

برترام کاتزونگ2فارماکولوژی پایه وبالینی جلد278

خسرو 

الهام -سبحانیان

فخارزاده

1میکروبیولوژیارجمند

میکروب شناسی تشخیصی279
هما فروهش تهرانی          

سامان سعادت
1میکروبیولوژیآبادیس طب_

Michael Eفارماسیوتیکس اولتون280 .Aulton1میکروبیولوژیدانشگاه علوم پزشکی مشهدهادی افراسیابی

2Michael Eفارماسیوتیکس اولتون جلد281 .Aulton1میکروبیولوژیدانشگاه علوم پزشکی مشهدهادی افراسیابی

282
ترجمه کامل وجامع میکروب شناسی 

مورای
مورای.پاتریک آر

-عباس بهادر

مریم پورحاجی 

باقر

3میکروبیولوژیخسروی

283
زیستمواد ، اندام های مصنوعی و 

مهندسی بافت
Hench.L.L

سیامک نجاریان 

معصومه حق - 

بین نظرپاک

3میکروبیولوژیدانشگاه امیرکبیر

3میکروبیولوژیجهاد دانشگاهی اصفهان-شهال شادزیقارچ شناسی پزشکی284

1 جلد2015بیوشیمی استرایر 285
ال .جان- جرمی مارک برگ 

تیمشکو

-جواد محمدنژاد

مهرناز مهربانی
3میکروبیولوژیاطمینان



ایمونولوژی سلولی و مولکولی286
اندرو اچ - ابول ک عباس 

شیو پیالی- لیچمن 

ماهرو میر 

- احمدیان 

سمیرا رجائی

2میکروبیولوژیآرتین طب

2 جلد2015بیوشیمی استرایر 287
ال .جان- جرمی مارک برگ 

تیمشکو

-جواد محمدنژاد

مهرناز مهربانی
3میکروبیولوژیاطمینان

هاروی اف لودیش3زیست شناسی سلولی مولکولی جلد288

- مجید مهدوی 

- سمیه شاهرضا 

جواد آراسته

3میکروبیولوژیخانه زیست شناسی

هاروی اف لودیش2زیست شناسی سلولی مولکولی جلد289

- مجید مهدوی 

- سمیه شاهرضا 

جواد آراسته

3میکروبیولوژیخانه زیست شناسی

کارول.کارن س1میکروب شناسی پزشکی جلد290
- حبیب ضیغمی 

فخری حقی
2میکروبیولوژیاندیشه رفیع

کارول.کارن س2میکروب شناسی پزشکی جلد291
- حبیب ضیغمی 

فخری حقی
2میکروبیولوژیاندیشه رفیع

292OPENSEES1نرم افزارنگارنده دانش-سیدمحمدجوادفروغی مقدم

پرسمن.راجراس2مهندسی نرم افزار جلد293

عین اله 

-جعفرنژاد قمی

ابراهیم عامل

2نرم افزاردانش نگار

2شبکه های کامپیوتری جلد294
دیویدج -تانن بام.اندروس

ودرال
1نرم افزارنصاحسان ملکیان

1شبکه های کامپیوتری جلد295
دیویدج -تانن بام.اندروس

ودرال
1نرم افزارنصاحسان ملکیان



موریس مانو.اممعماری کامپیوتر296
-مجید نادری

حسن سیدرضی
3نرم افزارناقوس

2نرم افزارعلوم رایانه-عین اله جعفرنژاد قمیمهندسی نرم افزار297

1نرم افزارعلوم رایانه-عین اله جعفرنژاد قمیCساختمان داده ها در 298

1نرم افزارپویش اندیشه-نعیمه مرادی-محمد امین کیانیراهنمای جامع ساختمان های گسسته299

3نرم افزاردانشگاه صنعتی شریف-بهروز قلی زادهساختمان های گسسته300

301
آموزش گام به گام برنامه نویسیبه 

زبان جاوا
1نرم افزارعلوم رایانه-عین اله جعفرنژاد قمی

5نرم افزارعلوم رایانه-عین اله جعفرنژاد قمیC++برنامه نویسی به زبان 302

2نرم افزارعلوم رایانه-عین اله جعفرنژاد قمیCبرنامه نویسی به زبان 303

304
-شبیه سازی سیستم های گسسته

پیشامد
1نرم افزاردانشگاه صنعتی شریفهاشم محلوجیجان کارسن-جری بنکس

زبان اسمبلی305
جانیس -محمدعلی مزیدی

گیلیسپی مزیدی
4نرم افزارباغانیقدرت سپیدنام

1گرافیک رایانه ای جلد306
-پائولین بیکر.ام-دانلد هیرن

وارن کاریترز
1نرم افزاردانشگاه صنعتی شریفبهروز قلی زاده

405تعداد کل


