
سال چاپ قیمت نویسنده و مترجم نام کاال نوبت چاپ

1378 /ای اس ام    1,500,000 5متالزهندبوک جلد 1

1379 /پرفسور سیامک نجاریان      700,000 بیومکانیک حرکت انسان 1

1380 /بهمن مهری      220,000 مبانی انالیزریاضی 1

1380 /ای اس ام    1,500,000 8متالز هندبوک جلد 1

1380 /ای اس ام    1,500,000 16متالزهندبوک جلد 1

1380 /فرج زاده       300,000 آنودایزینگ ورنگ الومینیوم 2

1381 /خسروشاهی       200,000 اثرات غیرخطی درفیبرهای نوری 1

1381 /ای اس ام    1,500,000 15متالزهندبوک جلد 1

1382 /جبلی فرد      600,000 دینامیک سیاالت کاربردی 1

1382 /خسروی قرنجیک       400,000 پیشرفت های درشیمی وتکنولوژی موادرنگزا 1

1382 /بهمن مهری      400,000 تقریب توابع 1

1382 /علی صدیقی       300,000 اصول وتکنولوزی ماشین کاردینگ 1

1382 /ای اس ام    1,500,000 10متالزهندبوک جلد 1

1383 /تقی پور      200,000 roclabراهنمای استفاده ازنرم افزار 1

1383 /-قنواتی       400,000 راهنمای مدارهای الکترونیکی ایمنی وحفاظت 1

1384 /پتری ادوارد   1,000,000 هندبوک چسب 1

1384 /روزبهائی       300,000 surfer 8نگاهی بر  1

1384 /هاشمی       300,000 ساختار باتری های سرب اسیدی تروخشک 1

1384 /شمس ناتری       400,000 خصوصیات الیاف نساجی ابریشم 1

1384 /فاطمه دادشیان       400,000 ازمون های فیزیکی پارچه 1

1385 /-مهدی سیف      400,000 فرهنگ مصور کشتی 1

1385 /سیداصفهانی       400,000 2تکمیل کاالی نساجی جلد  1

1385 /منصثوره مجیدی       400,000 11تکمیلی شیمی  1

1385 /جعفری       400,000 مقدمه ای برکاربرداکسل درفرایندهای مهندسی شیمی 1

1385 مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای مکانیک خاک ویژه کنکور کارشناسی ارشد عمران/رضا برون      400,000 1

1385 /پرفسور سیامک نجاریان      400,000 فرهنگ جامع تجهیزات پزشکی 1

1385 /رحمانی      500,000 واژگان حفاری واتش باری 1

1385 /اسعدی      400,000 EES#  1حل معادالت مهندسی به کمک نرم افزار 

1385 /مرتضی خجسته پور      400,000 ERP  ( 2جلد)و ماژولهای آن # 1

1385 /فتحی       400,000 توربین های عکس العملی 1

1385 /خجسته پور      400,000 ERP  ( 1جلد)وماژولهای آن # 1

1385 /مهدی زند      400,000 #اصول مدیریت زنجیره عرضه  1

1386 /سیدمختاری       400,000 ارشدمهندسی شیمی مخازن هیدروکربوی 1

1386 /امتی      400,000 حل آمار و احتماالت کاربردی 1

1386 /کاظم زاده      400,000 فرایند جوشکاری قوس الکتریکی 1

1386 /بهزاد نجفی      400,000 چگونه درریاضیات عمومی موفق باشیم 1

1386 /جیالنی       400,000 xsteel#  1راهنمای نرم افزارساخت مدل 

1386 /میررضا طاهری اطاقسرا      400,000 3ریسندگی الیاف کوتاه جلد 2

1386 /پرفسور سیامک نجاریان      400,000 مبانی انتقال حرارت وجرم درسیستم های حیاتی 1

1386 /کوهن       500,000 گازتوربین تئوری 1

1386 /صدوق ونینی       450,000 عملیات حرارتی فلزات والیاژها 2

1386 /محمدرضاامیدخواه       450,000 راهنمای کاربردی برای مهندسین شیمی 1

1386 /لطف زمان       400,000 2ارشدمهندسی مکانیک جلد 4

1386 /شاهین کاظمی       200,000 کارخانجات پلی استر 1

1386 /فریدون اشرفی       500,000 #سنتیک شیمیایی و مکانیسم های واکنش  1



1386 /پرفسور سیامک نجاریان      450,000 مقدمه ای بر مهندسی پزشکی التین 1

1386 /فرخ پی       450,000 قطعات بتنی پیش ساخته 1

1386 /روزبهائی       200,000 بنزین از منشا تا بازار 1

1386 /مهردادکمالی       300,000 PLCطراحی حرفه ای با میکروکنترلرهای  3

1386 /اکبر حسن پور      350,000 # (هم راستایی)ارتعاش درماشین آالت هم محوری  1

1387 /لطف زمان       450,000 لطف زمان1ارشدریاضی عمومی  3

1387 /لطف زمان       550,000 ارشدمقاومت مصالح لطف زمان 4

1387 /رضاحسینی       300,000 خالقیت درطراحی مهندسی 1

1387 /لطف زمان       400,000 ارشدمعادالت دیفرانسیل لطف زمان 3

1387 /علی اکبر قره آقاجی      200,000 تئوری وتکنولوژی تولید طناب 1

1387 /پازوکی       400,000 pipingراهنمای طراحی  1

1387 /لطف زمان       550,000 ارشدکنترل لطف زمان 4

1387 /لطف زمان       500,000 ارشداستاتیک لطف زمان 4

1387 /میررضا طاهری اطاقسرا      300,000 1ریسندگی الیاف کوتاه جلد 2

1387 /کله چی      290,000 زبان تخصصی عمران 1

1387 /پرفسور سیامک نجاریان      400,000 مقدمه ای برریاضیات مهندسی وروشهای محاسبات عددی 1

1387 /حسین نجفی       500,000 ساختمان شیمیایی الیاف پشم و چاپ 1

1387 /حسنی       300,000 روش های نوین مدیریت ترانشه ها در راه و راه آهن 1

1387 /جعفری       300,000 مثلث خیام 1

1387 /فاطمه دادشیان       450,000 طیف سنجی مادون قرمزوکاربردهای ان درمهندسی پلیمرونساجی 1

1387 /نسرین صدری       400,000 #بافندگی ایران ازسنتی تاصنعتی  1

1387 /منصورکلباسی       250,000 راهنمای ترمودینامیک مولکولی تعادالت فازی 2

1387 /داوود محبوبی       700,000 #مهندسی خالء  1

1387 /شریف زاده       320,000 تقویت توده سنگهابادوغابهای پایه 1

1387 /مراتی       350,000 #تولیدساختاروخواص نخ های ریسندگی رینگ ومدرن  1

1387 /حسین نجفی       350,000 فرایندهای شیمیای ورنگرزی پوست وچرم 1

1387 /-انصاری       700,000 #C راساده بیاموزیم 1

1387 /حاجتی       450,000 1 حاجتی2ریاضی عمومی 

1387 /صالحی       650,000 #مبانی وکاربرددانش هسته ای  1

1388 /محمدیزدی      450,000 زغال سنگ 2

1388 /نیما جمشیدی و حمید طاهرخانی      650,000 مباحث پیشرفته طراحی ، ساخت وتولید 1

1388 /پازوکی       850,000 کنکورجامع.ارشدشیمی فیزیک  1

1388 /سلیمانیان      600,000 cosmotionنرم افزار  1

1388 /فیروزی نژاد      800,000 فناوری تولیدکک 1

1388 /ادریسی       250,000 گسترش شیمی از آزمایشگاه در صنعت 1

1388 /اقبالی       600,000 3 #2حل تحلیل سازه ها

1388 /رحمت هللا استوار   1,100,000 فرهنگ موادمنفجره وانفجار 1

1388 عبدالحمید عزیزی و سید مهدی رضاعی و حامد ادیبی/استفن ملکین       500,000 تکنولوژی سنگ زنی 1

1388 /دکتر قیابکلو      200,000 #اشنایی بانرم افزاراکوتکت   1

1388 /اولیازاده       280,000 #ماشین های فلوتاسیون  1

1388 /حمیدراشدی      400,000 تجهیزات ذخیره سازی زیرزمینی گاز 1

1388 /سید کاظم اورعی      500,000 #بهره وری درصنایع  1

1388 /-حسنی       650,000 زمین شناسی ساختمانی وتفسیرنقشه 1

1388 /-مهردادکمالی       400,000 AVRاموزش مباحث میکروکنترلرهای ای وی ار  1

1388 /حسین نجفی       650,000 روشهای شناسایی الیاف وموادکمکی 1

1388 /-رضاکمالی       280,000 #ریاضیات وبرنامه نویسی در مطلب    2



1388 /احمدداورزنی       700,000 #مسایل عملی بهره برداری راکتورهای هسته ای وتامین نیروگاه های اتمی   1

1388 /حسین نجفی       450,000 رنگرزی الیاف مصنوعی ومخلوط 1

1388 ./صباغ الوانی       600,000 #فرایندهاوتجهیزات سالن رنگ خودرو  1

1388 /احسان خامه چی      600,000 مهندسی مخازن گازطبیعی 1

1388 /شیرزادی       600,000 1 #1تئوری وروش های محاسبه راکتورهای هسته ای جلد

1388 /بارانی       400,000 #استهالک انرژی درسازه های هیدرولیکی  1

1388 /بهلولی      800,000 #بازرسی و نگهداری جرثقیل متحرک  1

1389 /یوسفی       490,000 #اصول روش های مدل سازی پتانسیل معدنی  1

1389 /سیداصفهانی       550,000 1تکمیل کاالی نساجی جلد 4

1389 /عبدوس      300,000 نقش پذیری مولکولی 1

1389 /جبلی فرد      500,000 تحلیل وطراحی تیرهای بتنی دارای بازشدگی 1

1389 /اسماعیل طاهری اطاقسرا      900,000 2حسابداری علمی کاربردی قسمت 1

1389 /احتیاط      650,000 3    #1حل تحلیل سازه ها

1389 /افالکی       800,000 #مبانی نظری و استانداردهای آزمایش های مکانیک خاک  1

1389 /خسروی قرنجیک       500,000 رنگرزی الیاف مصنوعی واستات سلولز 3

1389 /ابولفضل کاظمی      600,000 کاربردگوگل وکتابخانه دیجیتال در مهندسی صنایع 1

1389 /احمدرضا ربانی       300,000 H2sسولفیدهیدروژن و مخازن نفت و گاز ترش   1

1389 /سلیمانی       700,000 #مرجع کامل توابع اکسل  1

1389 /اصغرنصر      500,000 #اصول ومبانی سیستم های ترمز  1

1389 /سیداصفهانی       450,000 2تکمیل کاالی نساجی جلد  4

1389 /حسن رحیم زاده      600,000 مقدمه ای برروش های اندازه گیری سرعت ، دما ، فشار 1

1389 /سیداصفهانی       300,000 3تکمیل کاالی نساجی جلد 1

1389 /منصورکلباسی       500,000 آشنایی بامهندسی شیمی 1

1389 /وطن پور      450,000 روشهای حفاظت موقت ایستگاه مترو 1

1389 مجید عبدوس و فریبرز عزیزی نژاد/ساتلمش باسان. اکتای اچ اکبراف       450,000 آزمایشگاه شیمی پلیمر 2

1389 /علیپور      350,000 اصول طیف سنجی 1

1389 /شیرزادی       400,000 1  #2تئوری وروش های محاسبه راکتورهای هسته ای جلد

1389 /سید کاظم اورعی      650,000 #تصمیم گیری  - مدیریت صنعتی  1

1390 /محمد حسین پاد      380,000 فناوری رنگ 1

1390 /رضا غفوری آهنگر      500,000 1   #1فرایند تزریق پالستیک جلد 

1390 /اسماعیل طاهری اطاقسرا      700,000 حسابرسی 1

1390 /عبدوس      700,000 اصول سنتز ترکیبات آلی 1

1390 /جیالنی       350,000 طراحی ساختمان های مقاوم دربرابرانفجار 1

1390 /میترا دادور      700,000 مکانیک سیاالت در مهندسی شیمی 1

1390 شهاب الدین فقیهی/شهاب الدین فقیهی      500,000 شیشه فلزات حجمی 1

1390 /حسنی       500,000 سبک سازی شیروانیهادررا ه را ه اهن ومعادن روباز 1

1390 /محمد عطائی      500,000 طراحی محدوده و برنامه ریزی تولید در معادن روباز 1

1390 /بهمن مهری      550,000 جبرخطی مهری 1

1390 /محمد عطائی      650,000 عملیات و تحلیل های اقتصادی در معادن روباز 1

1390 /نفیسه بحیرایی      350,000 #نانو ذرات آنتی باکتلایر نقره در صنعت و بهداشت   1

1390 /علیرضا رضائی      550,000 کنترل اتوماتیک 1

1391 /سمنانی رهبر   1,000,000 آزمون کارشناسی ارشد شیمی نساجی 1

1391 /عبدوس      500,000 IIشیمی فیزیک  1

1391 /بهرام رضائی      700,000 پدیده های اندرکنش در فراوری مواد معدنی 1

1391 /بخشنده      400,000 #مهندسی االستومر    1

1391 /رضا غفوری آهنگر      600,000 1   #2فرایند تزریق پالستیک جلد 



1391 /بهرام رضائی      650,000 مدلسازی وشبیه سازی درسیستم های فراوری موادمعدنی 1

1391 /معیری       500,000 روشهای تصفیه اب و پساب  صنعتی 2

1391 /الله ملک نیا      600,000 کاربرد تکنولوژی پالسما در صنعت نساجی 1

1391 /میررضا طاهری اطاقسرا      500,000 ریسندگی الیاف کوتاه و مخلوط ها در سیستم  پنبه ای 1

1391 /دکترروبین حالج       400,000 اصول انتخاب وطراحی تبخیرکننده های صنعتی 1

1391 /اعظمی      600,000 #مهندسی استخوان و غضروف   1

1391 /محمد گل محمدی      600,000 روش های شکل دهی پالستیک ها 1

1392 /اردشیر      600,000 مدیریت ایمنی درکارگاه های ساختمانی همراه با مثال های کاربردی 1

1392 /شمس      400,000 @هدایت سازمانی  1

1392 /شاپور طاحونی (ویرایش دوم )بارگذاری وسیستم های باربرسازه ای  2

1392 /دکتر حسین افشاری      500,000 #گرده افشانی و باروری در گیاهان باغبانی  1

1392 /امین نیری      600,000 #احتماالت نظریه و کاربردها  1

1392 /حسین نجفی       500,000 تکنیکهای چاپ درشیمی نساجی 2

1392 /امید رضا محبی      500,000 #راهنمای کاربردی اجرای دیوارهای آب بند و دیافراگمی 1

1392 /حسین نجفی       450,000 تکنیک های صنعتی درشیمی نساجی 2

1392 /ادریسی       450,000 کنترل دستگاهی 1

1392 /شریف زاده       750,000 تونلسازی مکانیزه سپری 2

1392 /شمس      450,000 #هدایت سازمانی  1

1392 /قاسم پور      600,000 #تجزیه وتحلیل استخراج معادن سطحی  2

1392 /امیر افشین فتاحی      800,000 اقتصادمهندسی نظریه هاوکاربردها 1

1392 /ادریسی       850,000 الکتروشیمی صنعتی 1

1392 /اسماعیل طاهری اطاقسرا      800,000 حسابداری شرکتها 1

1392 /مهدوی نیا   1,000,000 #مجموعه سواالت و پاسخهای تشریحی آزمون رودی مدیریت در سوانح طبیعی  1

1393 /دکتر حسین افشاری      600,000 فیزیولوژی پس از برداشت در علوم باغبانی 1

1393 /مشکینی       600,000 راهنمای برآورد هزینه تجهیزات تصفیه آب 1

1393 /ادریسی       400,000 ساخت وکاربردموادنانو 1

1393 /حاتمی       450,000 دیوارهای برشی فوالدی ومرکب 1

1393 /جعفری       750,000 معادالت دیفرانسیل بامشتقات جزئی 1

1393 /ادریسی       450,000 طراحی آزمایشات بااستفاده ازروش های آماری 1

1393 /جبلی فرد      850,000 هیدرولیک سدهاومخازن 2

1393 /ابراهیم الهی       600,000 #اصول طراحی تهویه در معادن  1

1393 /آصفی      550,000 #رویکرد نرم افزاری در مدلسازی منابع معدنی 1

1393 /واحد عبداللهیان      550,000 اصول کاربردی کارآفرینی و مهارت های کسب و کار 1

1393 علیرضا بنکدار سخی و مریم احمدی فر/هارولد لودرز-- دایرت بالزر    1,500,000 #سورفکتانتهای غیر یونی آلکیل پلی گلیکوزایدها 1

1393 /محبوبی       650,000 راهنمای عملی فناوری روکش کاری 1

1393 /عبدوس      650,000 نگرشی بر پیل های سوختی اکسید جامد 1

1393 سجاد بیات و سهیل امامیان/یان شیک لی      650,000 #اصول دانش و فناوری تراهرتز  1

1393 /شمس      450,000 مروری برصنعت برق ایران وجایگاه ان دربورس انرژی 1

1393 /ابراهیم پور      800,000 #فناوری منیزیم  1

1394 /رحمت هللا استوار      800,000 1آتش کاری درمعادن جلد 12

1394 /الدن حضرتی/ سعید عباسی پاریزی       900,000 مهندسی صنایع گزیده ای از سواالت کارشناسی ارشد همراه با نکات کلیدی حل مسائل 1

1394 /بهرام رضایی       800,000 پیش تغلیظ و پر عیارسازی فیزیکی در فرآوری مواد معدنی 1

1394 /حسن علیجانی      500,000 1 #1شیمی صنعتی 

1394 /عبدهللا اردشیر      600,000 تکنیک های زمان بندی شبکه ای و کنترل پروژه برای پروژه های عمرانی 1

1394 /محسن هدایتی فر #اصول انتخاب و کار با دستگاه  تی بی ام  1

1394 /هنربخش رئوف       850,000 مبانی متالورژی فیزیکی وعلم مواد 3



1394 /سعید نعمتی      650,000 اندازه گیری خواص مکانیکی پالستیک و کامپوزیت ها 1

1394 /امین کوره پزان دزفولی      650,000 اصول تئوری مجموعه های فازی 3

1394 /جواد توکلی/ حمید سرخیل       550,000 #ایمنی ذاتی   1

1394 /دکتر میررضا طاهری اطاقسرا      550,000 اصول طراحی و محاسبه ی بافت پارچه 1

1394 /فرزانه وهاب زاده      550,000 اصول بنیادی در طراحی بیوراکتور 1

1394 /پرفسور سیامک نجاریان      850,000 (2جلد )مقدمه ای بر فن آوری تجهیزات پزشکی  2

1394 /منصورکلباسی       600,000 2ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد 14

1394 /ناهیدانصاری      550,000 اصول ونظریات ازمایشهای فیزیکی الیاف نخ پارچه 2

1394 /حسن علیجانی      550,000 1 #2شیمی صنعتی 

1394 /مجید عبدوس      500,000 مقدمه ای بر پوشش های پلی یورتانی و نانو کامپوزیت های پلی یورتانی 1

1394 /دکتر مهدی ورسه ای      550,000 منسوجات صنعتی 1

1394 حسین احمدی کیا/نیما جمشیدی      650,000 ANSYS Fluentآزمایشگاه مجازی دینامیک سیاالت محاسباتی با  1

1394 /حمید داوود پور      650,000 مدیریت عملیات مفاهیم و روش ها 1

1394 /دکتراردشیر هزارخانی       850,000 موجکهادرهوش محاسباتی جلداول 1

1394 /دکتراردشیر هزارخانی       600,000 معرفی و کاربرد زئولیت های طبیعی 1

1394 /علی رستمی      600,000 مقدمه ای برمهندسی سیستم های نوری 1

1394 /دکتر سید مجدالدین میر محمد حسینی      650,000 #رفتار لرزه ای خاک ها  1

1394 /دکتر مهدی ورسه ای      500,000 صنعت فاستونی 2

1394 /دکتر حسن رحیم زاده      500,000 آب نیروگاه توسعه 1

1394 /پرفسور سیامک نجاریان      750,000 (جلد اول )مقدمه ای بر فن آوری تجهیزات پزشکی  2

1394 /اردشیر      650,000 مدیریت ایمنی درکارگاه های ساختمانی همراه با مثال های کاربردی 2

1395 طرفی و ملکی/تام الگزون  تئوری و کاربردهای مکانیک مدار ماهواره 1

1395 /محمد عماد محمودی مهریزی      650,000 #مهارهای مکانیکی خاک از طراحی تا اجرا  1

1395 سلطانی و ملکی/جان پروسینگ و بروس کانوی مکانیک مدار ماهواره 1

1395 /محسن هدایتی فر      600,000 #تکنیک های نوین در طراحی و ساخت و ساز تونل  1

1395 /بهرام رضائی    2,650,000 (جلد اول)تکنولوژی خردایش  1

1395 /دکتر نادر سلیمانی      650,000 # (پرایمر)روش تحقیق کمی در علوم تربیتی  1

1395 /بهرام رضائی      850,000 (جلد دوم)تکنولوژی خردایش  1

1395 /مهرداد عابدی      850,000 2و1مبانی ماشینهای الکتریکی جلد 20

1395 /محمد رضا نباتچیان #پایایی و خطای انسانی در سیستم های حمل و نقل  1

1395 /محمد رضا نباتچیان (@)پایایی و خطای انسانی در سیستم های حمل و نقل  1

1395 مهدی امینی/دانکن وایلی       900,000 4مهندسی شیروانی های سنگی برای پروژه های عمرانی و معدنی  ویرایش  1

1395 /علیرضا فروزانگهر      650,000 تکنیک های عارضه یابی مدیریت زنجیره تامین 1

1395 /یونس علیزاده      850,000 طراحی اجزاء ماشین جلد اول 1

1395 /جبلی فرد      950,000 سیستم تحلیل رودخانه 3

1395 /محمد مشکینی و عبدهللا سمیعی و مینا رضایی       550,000 برکه های تثبیت فاضالب 1

1395 /خدا بنده لو      700,000 flacنرم افزار 4

1395 /بهزاد عطایی آشتیانی      850,000 مهندسی سواحل هیدرودینامیک سواحل 2

1395 /جمشید آقا زاده      650,000 (ویرایش دوم)رفتار مکانیکی مواد : تشریح مسائل 1

1395 /یونس علیزاده      650,000 استاتیک 1

1395 /کشاورز علمداری      850,000 ترمودینامیک جامدات 2

1395 /مهیار یوسفی و رضا خالوکاکائی      650,000 ( Decision Toolsبسته نرم افزاری )مدیریت ریسک وتصمیم گیری درسیستم های اقتصادی  3

1395 /مهیار یوسفی و رضا خالوکاکائی      700,000 کاربرد کامپیوتر در معدن 2

1395 ناصر شمس قارنه و سعید نجفی زنگنه/دکتر کاترین داسون       450,000 یک راهنمای عملی برای روش تحقیق 1

1395 /یاسین خانی و شریعتی نیا و مقدم و بهادران       550,000 مفاهیم و کاربردها: کنترل دستگاهی  1

1395 /فاطمه دادشیان       650,000 رویکردهای محیط زیستی در مدیریت صنایع 1



1395 /سید مسعود منوری      650,000 مدیریت و طراحی جمع آوری پسماندهای شهری 2

1396 /خانی      850,000 طراحی و مدیریت اجرا در خطوط انتقال گاز 1

1396 کمال الدین قرنجیگ/پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ و پوشش      850,000 سلول های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا معرفی مواد و چشم انداز 1

1396 /علی نژاد و خلیلی       400,000 (جلد دوم )تکنیک های نوین در تصمیم گیری چند شاخصه  1

1396 /سید احمد ساویز      700,000 مدیریت تحول گرا در دانشگاه 1

1396 /جعفری و حجتی      850,000 فرهنگ مهندسی ژئوتکنیک 1

1396 /عبدهللا اردشیر      750,000 2مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی چاپ  2

1396 /علی نژاد و خلیلی       400,000 (جلد سوم)تکنیک های نوین در تصمیم گیری چند شاخصه  1

1396 /محمد بابایی       600,000 سوپر آلیاژها آلیاژ سازی و عملکرد 1

1396 /سمنانی رهبر @چمن مصنوعی  1

1396 /عطایی آشتیانی      700,000 مکانیک امواج آب 3

1396 /ابراهیم صالح آبادی      450,000 #حل هیدرولیک کانال های باز   6

1396 /بهمن مهری      450,000 محاسبات عددی 20

1396 /محسن هدایتی فر #انواع روش ها تجربیات اجرایی و نوآوری در بندر سازی 1

1396 /میررضا طاهری اطاقسرا      550,000 2ریسندگی الیاف کوتاه جلد 4

1396 /سمنانی رهبر #چمن مصنوعی  1

1396 /غالمرضا هوائی      750,000 طراحی پیشرفته سازه ها با کمک میراگرهای غیر فعال 1

1396 افشین فیروزی/فرانک کراندول       750,000 دانش مالی برای مهندسان جلد اول 1

1396 /داوری نیا و راوری و افروز ارزه گر و لشکری       650,000 سیگنال های زیستی 1

1396 /جورشعبانی و راضی اسرامی و شریعتی نیا       650,000 مبانی خوردگی فلزات و آلیاژها 1

1396 /امینی مشهدی      750,000 مهندسی و کاربرد مواد زیستی در پزشکی 1

1396 /مهرداد عابدی      850,000 اصول و مبانی مدارهای الکتریکی 14

1396 /مهدی امینی      750,000 تحلیل پایداری شیروانی ها 1

1396 /نادر قاسم پور و بهنام پناه بر      650,000 flac 3Dتحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی با استفاده از نرم افزار  3

1396 /زهرا شریعت نیا      650,000 سنتز ، شناسایی و کاربرد نانو مواد در زمینه های مختلف علوم و فناوری 1

1396 /کفائی و اسالمی راد و شهشهانی       650,000 تصویربرداری هسته ای پت 1

1396 /علی نیک مردان      550,000 expert choice 11معرفی نرم افزار  3

1396 /نادر قاسم پور و بهنام پناه بر      750,000 مسائل مکانیک سنگ 2

1396 /امامی       850,000 انتقال رسوب 3

1396 رستمی/افرا حاجی زاده       650,000 نانو ذرات فلزی پالسمونی در کاربردهای زیست پزشکی 1

1396 /سیاوش تقی پور      650,000 طبقه بندی توده سنگ ها 2

1396 /حسین نجفی       750,000 آزمایشگاه هادرشیمی نساجی 2

1396 /عبدالعظیم شاه کرمی      650,000 مکانیک سنگ رفتار برشی درزه های سنگ 2

1396 /سید اسمعیل طاهری اطاقسرا      650,000 (پایه)حسابداری عملی کاربردی  1

1396 /حسین پاد 3و2و1شیمی آلی  3

1397 /ناگن لوگاناتان      550,000 روشی نوین برای ارزیابی مخاطرات ناشی از عملیات تونلسازی بر سازه های مجاور 1

1397 /فاطمه زارع کاظم آبادی و سیده معصومه سادات میر نظامی       650,000 دستورالعمل آزمایشات عمومی و تخصصی 1

1397 /پرفسور سیامک نجاریان      750,000 1کاربردوایمنی جلد.وسایل پزشکی  2

1397 /سید مهدی رضاعی      650,000 کاربردسیستم های هیدرولیک ونیوماتیک 8

1397 /مهرناز قراگوزلو  و هانیه محمودی هاشمی       450,000 فناوری شیمی سبز برای سنتز نانو رنگدانه های معدنی 1

1397 /حجت رجب زاده و سینا چنگیزیان      550,000 مبانی علمی و عملی رنگ های پودری الکترواستاتیک 1

1397 /محسن هدایتی فر انواع روش ها و مستند سازی تجربیات اجرایی در سد سازی 1

1397 /پرفسور سیامک نجاریان      750,000 2کاربردوایمنی جلد.وسایل پزشکی  2

1397 /علی اکبر رمضانیانپور      650,000 خوردگی آرماتورها در بتن 1

1397 /محسن هدایتی فر تکنیک های بهسازی در زیرسازی و روسازی جاده 1

1397 /محسن هدایتی فر روشهای نوین در زیرسازی و روسازی خطوط ریلی 1



1397 /نسرین چوبکار      650,000 آلودگی محیط زیست،علل،مخاطرات و راهکارهای کاهش 1

1398 علیرضا نیکبخت شهبازی  و خدادادی دهکردی و اصالن اگدرنژاد/میمی داس سایکیا- مادان موهان داس       700,000 هیدرولوِژی 1

1398 /بهروز کریمی و مجتبی سلیمانی و محسن شیخی و نازنین فروزش      550,000 مدل تعالی لجستیک و زنجیره  تامین 1

1398 /خادمی و سعادتمند و شیه االسالمی       800,000 1 در مهندسی پزشکیCATIAآموزش کاربردی نرم افزار 

1398 سید مجدالدین میرمحمد حسینی و مسعود شریف زاده اصلی و شایان شیخی نارانی  و سارا بجنوردی/نلسون و کوو چی چائو.جان دی      750,000 پی سازی در زمین های تورم پذیر 1

1398 /غالمرضا هوائی      550,000 دستورالعمل طراحی ایمن پل ها 1

1398 الهام ثابتی صالح و علی محمد کیمیاگری/رابرت الن هیل      550,000 نظریه سبد سرمایه گذاری و تحلیل های مالی 1

1398 /رحمت هللا استوار      750,000 نقشه برداری معدن 3

1398 /عزیزه جوادی      850,000 استاتیک 1

1398 /شاپور طاحونی   1,500,000 تحلیل سازه ها 39

1398 /محمدرضا شاهوردیلو      650,000 مقدمه ای بر تنش برجا در مکانیک سنگ 1

1398 /سهرابی      950,000 طراحی راکتور شیمیایی 31

1398 افشین فیروزی/فرانک کراندول       750,000 دانش مالی برای مهندسان جلد دوم 1

1398 /مصطفی شریف زاده و سیداحمدمهری شال      750,000 جلد اول (مبانی و کاربردها)مهندسی مکانیک سنگ  1

1398 /اعظم قلعه اقابابایی      550,000 مباحثی در گراف اول و شناسایی گروه ها توسط ان 1

1398 /عارف شکری      650,000 تصفیه پساب های صنعتی با فناوری کالسیک واکسایش پیشرفته 1

1398 /دارائی نژاد و حاجی زاده       750,000 سامانه های نوین در الکتروریسی نانوالیاف برای کاربرددر مهندسی پزشکی 1

1398 /اسماعیلی شایان و نجفی و گرجیان      850,000 اصول طراحی و کاربرد سامانه های خورشیدی 1

1398 /مهدی یزدان پرست      550,000 کاربرد روش های عددی در مطالعه آتش سوزی تونل ها 1

1398 /محسن هدایتی فر روش های طراحی ، ساخت و ساز ، بازرسی ، نگهداری و ایمن در تونل های جاده ای 1

1398 /مهندس محسن هدایتی فر تکنیک های حفاری و ساخت و ساز فضاهای زیرزمینی در مناطق شهری 1

1398 /فرزانه دهقان و خدیجه یحیی زاده و علی شیروانی شیری      550,000 متون زبان تخصصی برای رشته ی آموزش ابتدایی و پیش دبستانی 2

1398 /علیرضا علی نژاد      400,000 (جلد اول )تکنیک های نوین در تصمیم گیری چند شاخصه  4

1398 /علی قنبری و جواد شعبانی      750,000 اصول مهندسی گودبرداری 2

1398 /منصورکلباسی       850,000 1ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد 30

1398 /حمید علی الهی       950,000 روش های بهسازی خاک طراحی و اجرا 2

1398 /مهدی مهدی خانی و مهران عظیمی نژاد      550,000 کاربرد طراحی آزمایش ها در مهندسی عمران 1

1399 2,400,000 /-ادریسی  سه هزار و شصت روش ساخت مواد نانو و فرآورده های صنایع شیمیایی 3

1399 1,600,000 /-رمضانیان پور تکنولوژی بتن 2

1399 /پرفسور سیامک نجاریان      850,000 استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی 6

1399 800,000 /امیررضا ممدوحی و محمدحسین عباسی (مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل ) به همراه مثال های کاربردی Aimsunشبیه سازی کامپیوتری با  1

1399 460,000 @روش های پیش تحکیم و بهره گیری از تجهیزات مکانیزه برای اجرای تونل در زمین های سست /محسن هدایتی فر 1

1399 460,000 FIDICساخت -قراردادهای بین المللی ساخت کتاب راهنمای قراردادهای بین المللی ساخت با تفسیری بر فرم های طراحی نیما امانی و کیوان صفرزاده/ویلیام گادوین  1

1399 490,000 /محسن هدایتی فر @ارائه انواع سیستم های نوین و بهسازی در پل سازی  1

1399 400,000 /سیدجواد ساداتی نژاد و محمد میرزاوند ایزوتوپ ها و کاربردها 1

1399 860,000 /بهرام رضایی  اهمیت شیمی و شیمی کاربردی در فرآوری مواد معدنی 2

1399 450,000 /عبداله سمیعی بیرق (کلیات، استحصال و بازار)عناصر نادر خاکی 2

1399 460,000 شایان محجوبی وحامد دشتارا/ موسسه بتن آمریکا543کمیته  (ACI 543R-12)راهنمای طراحی ، تولید و اجرای شمع های بتنی  2

1399 750,000 فرشید خدابنده لو و فراز سلطانی/ایان سی ریونگ  اقتصاد و استراتژی های معدن کاری 1

1399 950,000 /گیتی میرمجمد صادقی و کشکولی  تخریب و پایدارسازی پلیمرها اصول ، مفاهیم و کاربردها 1

1399 650,000 /مرتضی اصانلو تکنولوژی و مهندسی زغال سنگ 1

1399 750,000 روح هللا سمنانی رهبر و دکتر ورسه ای و مسعودی/پاتریشیا آی دولز و اولیویه ورمیرش مشخصه یابی و آزمون پیشرفته منسوجات 1

1399 /کیارش فرتاش و فاضل حاجی زاده ابراهیمی و محمدصادق خیاطیان یزدی      550,000 مقدمه ای بر سطوح آمادگی فناوری 1

1399 600,000 /امیر حمیدی و امیرحسین کریمی ژئومکانیک رس های در معرض حرارت  با تاکید برپسماندهای هسته ای 1

1399 580,000 /عادله قلی پور کنعانی  اصول ترمیم زخم و پانسمان های پیشرفته 1

1399 500,000 /علی فرزانه مهر/غالمرضا جندقی مدیریت مالی و بودجه ریزی در شهرداری ها 1

1399 /سید حمیدرضا شهابی حقیقی و محمد مهدی ارشادی760,000 بهبود فرایند و کیفیت در سالمت 1

1399 310,000 دشتارا و محجوبی/دشتارا و محجوبی  ( JIS A 5373 : 2016)محصوالت بتنی پیش ساخته ی پیش تنیده  2

1399 450,000 طیبه مصباح زاده و فرشاد سلیمانی ساردو و زهرا ایازی/یوکیو تامورا و رنچیرو یوشی  مهندسی پیشرفته محیط های بادی 1

1399 300,000 /الناز محمدی مفاهیم طراحی سلولی و بهینه سازی آن در مخابرات سیار 1



1399 550,000 /الناز محمدی طراحی شبکه های سلولی 1

1399 460,000 #روش های پیش تحکیم و بهره گیری از تجهیزات مکانیزه برای اجرای تونل در زمین های سست /محسن هدایتی فر 1

1399 /نجاریان و صارمی      850,000 2تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد ج  7

1399 490,000 /محسن هدایتی فر #ارائه انواع سیستم های نوین و بهسازی در پل سازی  1

1399 510,000 /خیرآبادی و دبیریان  مدیریت وتکنولوزی تولیدپوشاک 3

1399 1,600,000 /حمید علی الهی  2 دینامیک خاک مبانی نظری و کاربردی

1400 2,800,000 /حسن مدنی 1مبانی اکتشاف مواد معدنی جلد  2

1400 800,000 /احسان خامه چی مباحث ویژه در مهندسی نفت 1

1400 1,200,000 /حسن مدنی 1اصول استخراج معادن جلد 4

1400 800,000 /محسن هدایتی فر @انواع روش های طبقه بندی مهندسی سنگ و پایدارسازی در تونل سازی  1

1400 2,100,000 /حمید علی الهی  ژئو تکنیک لرزه ای مبانی و کاربرد 1

1400 2,800,000 /حسن مدنی (جلد دوم)مبانی اکتشاف مواد معدنی  2

1400 1,800,000 /محمد جواد کاظمینی و مهدی بغدادی HSEاصول مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست  2

1400 2,100,000 /فرزاد توحید خواه و گلناز بغدادی مدل سازی سیستم های زیستی 1

1400 900,000 محمدرضا عطرچیان و غالم رضا نیازی/رایان آربرگ و باری آرکریستف 1 خاک مسلحRSS و سازه های MSEراهنمای جامع طراحی و اجرای دیوارهای 

1400 /میدیا خادمی و علی نیکو و حامد کیوانپور550,000 فناوری چاپگرهای زیستی سه بعدی 2

1400 1,300,000 نیما امانی و کیوان صفرزاده/سیدنی ام لوی  مدیریت پروژه در ساخت 1

1400 350,000 /علی اکبر رمضانیانپور حیات بتن 1

1400 1,150,000 /مجید احتیاط طراحی مخازن بتنی زمینی 1

1400 1,200,000 /محمدرضا رازفر و خواجه زاده  اصول ماشین کاری و ماشین های ابزار 2

1400 1,450,000 /اکبر الصاق تاریخ و فلسفه علم شیمی 1

1400 1,400,000 سید اسماعیل نجفی و سیداحمد عدالت پناه و پیمان  بهرامی پور/چیانگ کائو (مفاهیم و توسعه)تحلیل پوششی داده های شبکه ای  1

1400 750,000 مجتبی شیرزه حقی/چارلی چانلین لی سنگ دوز کاری توده سنگ اصول و کاربردها 1

1400 750,000 سید حسن علوی نیا و سید جواد ساداتی نژاد/(فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  آبخیزداری در عمل درس های آموخته شده از پروژه های میدانی فائو 1

1400 1,100,000 ربانی و باقری و خانم صادق طبقی/هری دمبیکی  ژئو شیمی کاربردی نفت در اکتشاف و تولید 3

1400 950,000 /ابوالفضل مظفری مبانی علوم چاپ و روش های کاربردی چاپ 1

1400 950,000 محمدجواد کاظمینی/ران ویکفیلد- هلن لینگارد یکپارچه سازی سالمت و ایمنی شغلی با مدیریت پروژه های ساخت و ساز 1

1400 1,200,000 /حسن مدنی 2اصول استخراج معادن جلد 4

1400 1,000,000 /حمید کشوری #آناتومی در مهندسی پزشکی  8

1400 1,200,000 /حمید کشوری #فیزیولوژی در مهندسی پزشکی  7

1400 1,000,000 / سیامک نجاریان و هاله مستشفی مقدمه ای برمهندسی پزشکی زیستی 7

1400 1,100,000 /بهروزکریمی و مسعود جنابی (سیستم های با تقاضای مستقل: جلد اول)برنامه ریزی وکنترل تولید وموجودی ها  6

1400 480,000 /پرفسور سیامک نجاریان انگلیسی عمومی مهندسی پزشکی 7


