
 

 رسانیاطالع  –سفارشات بخش 

 سال نشر ناشر مترجم نویسنده عنوان

        سلیمانی من از گورانی ها میترسم

    البرز   سیمین شیردل مهر من 

    انتشارات افق   رضا امیرخانی جانستان کابلستان

    انتشارات آگاه   مرتضی کالنتریان نقش زور در روابط بین الملل

    پرسمان   فرخنده موحدراد بی تو مهتاب

    پرسمان   بهاره باقری توسکستان

    پرسمان   پروانه شفاعی شیرین برای فرهاد

    پرسمان   پروانه شفاعی طالی بی عیار

    پرسمان   فرخنده موحدراد عشق اطلسی

    پرسمان   طاهره خدادادیان مرا به تقدیر بسپار

    پرسمان   مریم ریاحی مرجان

    شادان   بیتا فرخی انگار این من نیستم

    شادان   بیتا فرخی تا روشنایی

    شادان   ملیحه عنبران روزهای هاشورخورده

    شادان   مهستی زمانی سایه های وهم

    شادان   عاطفه عقل مند شبگرد کوچه تنهایی

    شادان   فیروزه فرقان پرست شبهای بی پناهی

شادان مهران  جوی فیلدینگ عروسک

 مقدم

    شادان

    ققنوس بهمن فرزانه آلبا دسس پدس با عشقی بزرگ ) کتاب ناتمام (

    ققنوس منوچهر پزشک چارلز مسنجر جنگ هایی که دنیا را تغییر دادند

    ققنوس   مهناز کریمی یه کار تر و تمیز
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    مروارید   پروین سالجقه  به مردن عادت نمی کنم 

    مروارید   پایندهحسین  گشودن رمان

    نسل نواندیش   ناهید کاشانیان آگورای ایرانی 

    نسل نواندیش فهمیمه صادقیان  نانسی پرایس  بانوی شب 

    نسل نواندیش   مهرنوش صفایی خاطرات خصوصی آنا

    نسل نواندیش   ناهید کاشانیان وکیل اتفاقی

    نشر البرز فرنوش جزینی دانیل جی آمن تغییر دهیداز مغز خود استفاده کنید تا سن خود را 

    نشر البرز   مهناز سیدجواد جواهری از میکده بیرون

    نشر البرز   عاطفه خلیلی این بهار پرده ها را خواهم شست

    نشر البرز   فریده شجاعی  آخرین رقص برگ

    نشر البرز   بهیه پیغمبری به جز مهر به جز عشق

    نشر البرز   فریده شجاعی پدر

    نشر البرز   فریده شجاعی پروین

    نشر البرز   بهیه پیغمبری چلچراغک

    نشر البرز   ظریفه محمودی چمدان هایم پشت در است

    نشر البرز   فریده شجاعی خشت اول

    نشر البرز   مهناز سیدجواد جواهری در آغوش آسمان

    نشر البرز   نیک افراز مهرناز دره سرگردانی

    نشر آموت سعید صادقیان هانری بوشر ادیپ در جاده

    نشر آموت کیهان بهمنی یوکو اوگاوی انتقام

    نشر آموت سامیگس زندی هوگو کالوس اندوه بلژیک

    نشر آموت مهسا ملک مرزبان یرژی کاشیندسکی بودن
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    نشر آموت   م. آرام پاییز حافظیه

    نشر آموت شقایق قندهاری اس جی واتسون پیش از آنکه بخوابم

    نشر آموت شقایق قندهاری کارلوس ماریا دومینگوئز خانه کاغذی

    نشر آموت کیهان بهمنی یوکو او گاوا خدمتکار و پروفسور

    نشر آموت   سمیرا ابوترابی رقص کالغ روی شانه های مترسک

    نشر آموت عباس زارعی کید سومانک زندگی اسرارآمیز

    نشر آموت   م. آرام طلسم دلداده

    نشر آموت علی قانع تئا آبرت همسر ببر

    نشر چشمه   عزیز نسین بیهوده می بارد این باران 

    نشر چشمه   مودیانو ماه عسل 

    نشر چشمه   بلقیس سلیمانی ترسم ها می من از گورانی

    نشر چشمه   تایلی  امریکانقب زدن به 

    نشر چشمه   محمود کلباسی نوروز آقای اسدی 

رضا  کرم سمفونی قورباغه ها

 مهر( دریکوندی)تاج

    نشر قطره  

    نشر گمان   ویلیام اروین فلسفه ای برای زندگی  

    نشر ماهی خشایار دیهیمی آلبر کامو تسخیرشدگان: بر اساس رمانی از فیودور داستایفسکی

    نشر مرکز   جان رالز نظریه ای در باب عدالت 

روح اهلل کهن  سالواتوره کارولو کالبدشکافی قیمت نفت

 هوش نژاد

    نشر نی

    نشر نی   گیتی ناصحی  کودک خانواده انسان 

    نشر نی   ساموئل بکت متن هایی برای هیچ 

    نشر نی   رفیع مساحت احساس 

    نیلوفر   یوناس یوناسن ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شدمرد صد 
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تئودور جی گوردون و   پژوهی های آینده دانشنامه بزرگ روش 

 گلن  جروم سی

مرضیه کیقبادی، 

 فر فرخنده ملکی

    انتشارات تیسا

فرصت ها و چالش های فرهنگی جمهوری اسالمی  

 ایران در منطقه خاورمیانه

دانشگاه امام صادق    خلیلیمحسن 

 )ع(

   

دانشگاه امام صادق    مهدی ذاکریان اخالق و روابط بین الملل 

 )ع(

   

های داوریهای داخلی و ;ادله اثبات دعوا در نظام 

 تجاری بین المللی با تاکید بر رویه قضایی

محمد علی مقنیان؛ با 

 دیباچه مریم افشاری

    تهران: جاودانه: جنگل  

استقالل شرط داوری )مبانی، آثار و شرایط( )در حقوق 

 ایران و انگلیس(/ 

مرضیه شیخ،محمدی ؛ 

 با دیباچه محسن محبی.

    تهران: جاودانه: جنگل  

    میزان   فرهاد قاسمی اصول روابط بین الملل

    نشر میزان مجید ادیب ژوردن پاتریس اصول مسئوولیت مدنی

علیرضا رحیمی  اقتصاد بین الملل

 بروجردی

سازمان مطالعه و   

تدوین کتب علوم 

 انسانی دانشگاهها 

   

    کویر عباس حاتمی باری کالرک اقتصاد سیاسی تطبیقی

    دانشگاه تهران   ناصر کاتوزیان الزام های خارج از قرارداد)ضمان قهری(

زهره پوستین چی،  الگو و روند در سیاست خارجی ایران

 متقیابراهیم 

    دانشگاه مفید  

    داد نو رخ مراد فرهادپور الن بدیو الن بدیو

ایاالت متحده و قدرت های بزرگ سیاست های جهانی 

 در قرن بیست و یکم 

عبدالمجید  بری بوزان

 حیدری

پژوهشکده مطالعات 

 راهبردی

   

    نی احمد عزیزی جوزف نای آینده قدرت

    تهران: جاودانه: جنگل   عبدالحمید مرتضوی لمللی ایرانآیین رسیدگی داوری تجاری بین 

احمد مدرس، رضا  پژوهش و نگارش پایان نامه

حصارزاده، آمنه 

 بذرافشان

    ترمه  

    نشر چشمه حسن مرتضوی سی. سی. تایلور تاریخ فلسفه راتلج

در تحقیقات  eviewsتجزیه و تحلیل آماری با 

 حسابداری و مدیریت مالی

    ترمه   عباس افالطونی دکتر

   مطالعه و تدوین کتب   -علیرضا امینی (۲و۱تحریر الروضه فی شرحة اللمعه)جلد
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علوم انسانی دانشگاهها  محمدرضا آیتی

 )سمت

مطالعه و تدوین کتب  غالمی جفری راس تحوالت جرم سیاسی

علوم انسانی دانشگاهها 

 )سمت

   

غالمعلی چگنی  شایمرجان مر  تراژدی سیاست قدرت های بزرگ

 زاده

وزارت امور خارجه، 

موسسه چاپ و 

 انتشارات

   

مقصود امیری  احمد  تصمیم گیری بامعیارهای چندگانه

 دارستانی فراهانی

انتشارات دانشگاهی   

 کیان

   

    نشر قومس علیرضا طیب آلوین استانفورد کوهن تیوریهای انقالب

    دانشگاه امام صادق   حمید احمدی جامعه شناسی سیاسی جنبش های اسالمی

ایاالت  -جرح داوران دیوان داوری دعاوی ایران 

 متحده

محمد کاکاوند با دیباچه 

 محسن محمدی

تهران: موسسه   

مطالعات و پژوهشهای 

 حقوقی شهردانش

   

علی حسین نجفی  ژرژ پیکا جرم شناسی

 ابرند آبادی

    نشر میزان

محمدابراهیم  جیمز مارچ پیتر دراکر جستارهایی در رهبری پژوهشگران هاروارد 

 محجوب

    نی

    داد نو رخ محمد محمدی بندیکت آندرسن  جماعت های تصویری

اداره نشر وزارت امور  علیرضا طیب بیوردن هتنه و دیگران 5، 4، 3، ۲، ۱جهان گرایی و منطقه گرایی نو 

 خارجه

   

عباس کریمی، حمید  داخلی حقوق داوری

 رضا پرتو

    تهران: دادگستر  

دکتر عبد الحسین  حقوق نفت و گاز

 شیروی

    نشر میزان  

    بهجت   هاشم رضی حکمت خسروانی

    ستوده   جواد طباطبایی حکومت قانون

محسن -رضا مناجاتی خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه)جلد اول(

 حسین توکلیان-مطمئن

    انتشارات نگاه دانش   

-علی صادقین خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه)جلد دوم(

محمد -محمدگرجی آرا

وحید -حسین صدرایی

 واشق

    کتاب مهربان نشر  
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رضا مسعودی؛ با مقدمه  داوری آنالین )ساختارشناسی و ویژگیها(/ 

 لعیا جنیدی

تهران: شرکت نشر   

 بهینه فراگیر

   

داوری در حقوق ایران )همراه با برگردان قانون داوری 

 به انگلیسی(/ 

    بهنامی   محمد خورشیدی

کاربردی، فواید داوری،  -داوری در قراردادها: عملی

چگونگی انتخاب  -قرارداد و مندرجات قرارداد داوری

 -داور

تهران: انتشارات    غالمرضا مرادی

 بهنامی

   

    تهران: اندیشه عصر   ایزد گشسبمنصور  داوری سازمانی

داوری: کلیات داوری ،شرایط قانونی و محدودیت های 

 داوری،حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی

موسی پاشا بنیاد، با 

 مقدمه بهرام بهرامی

     ،   تهران: نگاه بینه  

درآمدی بر قابلیت ارجاع در داوری های تجاری بین 

 المللی

    تهران : جنگل: جاودانه   جواد سیدی

    نشر چشمه فیروز ساالریان  رابرت دال درباره دموکراسی

     ،   تهران: کارنامه   محمد علی موحد درس هایی از داوری های نفتی: قانون حاکم

    کارنامه   محمد علی موحد  ت رام و غ  ردن ک  ی ل : م ی ت ف ن  ای ه از داوری  ی ای ه درس

    دراک   عبد اهلل شمس جلدی( 3آیین دادرسی مدنی پیشرفته) دوره

دیپلماسی چند جانبه، نظریه و عملکرد سازمان های 

 منطقه ای و بین المللی

محمد جواد ظریف، سید 

 محمد کاظم سجاد پور

وزارت امور خارجه،   

موسسه چاپ و 

 انتشارات

   

پژوهشکده مطالعات    یزدان فامدکتر محمود  دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران

 راهبردی

   

    میزان   فرهاد قاسمی دیپلماسی و روابط بین الملل

بیوردن هتنه، آندراش  دیدگاه کشور های جنوب در باره منطقه گرایی نو

 اینوتای، اوزوالدو سونکل

وزارت امور خارجه،  علیرضا طیب

موسسه چاپ و 

 انتشارات

   

علی امیری ، علیرضا  ورزش المللی داوری دیوان بین

جهانگیری ، سمیه 

 سلحشوربناب.

    تهران : فکرسازان  

روشنایی فنی و تاسیسات الکتریکی )شامل محاسبات 

 عملی و پروژه های کاربردی(

    صفار   فر;محسن تقوی

ساختار و رویه داوری مرکز بین لمللی حل و فصل 

 اختالفات سرمایه گذاری )ایکسید

    تهران: خرسندی   زادهسجاد سلطان 
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سازمان های بین المللی: حوزه سیاسی، سیاست، 

 سیاست گذاری 

دانشگاه امام صادق    فالکر ریتبرگر

 )ع(

   

امیل جوزف کرشتر،  سازمان های منطقه ای و مدیریت امنیت 

 روبرتو دومینگث

موسسه مطالعات و  مجید عباسی

تحقیقات بین المللی 

 ابرار معاص

   

    نشر میزان   رضا موسی زاده سازمانهای بین المللی 

    نشر نی عبدالرحمن عالم اندرو هیوود سیاست

    انتشارات دنیای اقتصاد موسی غنی نژاد هایک جلد( 3گذاری و آزادی ) قانون، قانون

قدرت نرم چین )استراتژی چین در حال ظهور در 

 سیاست بین الملل( 

دانشگاه امام صادق    مینگجینگ لی

 )ع(

   

مجمع علمی فرهنگی    محمد امینی  قضازدایی و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

 مجد

   

قواعد داوری از منظر حقوق تطبیقی : قواعد داوری در 

 ایران، قواعد داوری در دعاوی ایران و آمریکا، قواعد د

    تهران: جنگل جاودانه   علیرضا میرزایی

    جاودانه   عاطفه زاهدی  مقررات مربوط به داوری قوانین و

    نی سالواتوره کارولو سالواتوره کارولو   کالبدشکافی قیمت نفت در بازارهای جهانی

    فکرسازان   علی رفیعی کلیات داوری در حقوق ایران

    تیسا   حسن روحانی گفتمان اعتدال

    نشر ثالث موسی اکرمی جان رالز لیبرالیسم سیاسی

ماهیت حقوقی و روش های حل و فصل دعاوی در بازار 

 اوراق بهادار

علیرضا رجب زاده 

 اصطهباناتی

    سازمان بورس  

    دانشگاه صنعتی شریف   مسعود نیلی مباحثی از اقتصاد کالن پیشرفته

مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین 

 قراردادهای نفتیالمللی مالکیت و غرامت در 

موسسه مطالعات و    محسن محبی 

پژوهشهای حقوقی 

 شهر دانش

   

ژان ایو دورماگن، دانیل  مبانی جامعه شناسی سیاسی

 موشار

عبدالحسین نیک 

 گهر

    آگه

دانشگاه امام صادق    ابراهیم حاجیانی مبانی، اصول و روشهای آینده پژوهی 

 )ع(

   

وحید سینائی,سمیه   ایرانمجلس و سیاست گذاری در 

 زمانی

    میزان  
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    دانشگاه تهران   دکتر محمدرضامهرگان مدل های تصمیم گیری با چندین هدف

    نگاه دانش   سید محمد مقیمی مدیریت تطبیقی

احمد ساعی.سعید  پیتر برنل.ویکی رندال مسایل جهان سوم

 میرترابی

    نشر قومس

    دانشگاه امام صادق )ع   فرزانه دهکردی جالل مطالعات پسااستعماری 

    ستوده   جواد طباطبایی مکتب تبریز

منابع قانونی حقوق بین لملل خصوصی و داوری 

 / بین المللی( -)داخلی 

همایون مافی، حسین 

 کاویار

    تهران: مجد  

های  موج دوم )تجددسازی آمرانه در ایران تاریخ برنامه

 عمرانی سوم تا پنجم(

    نیلوفر   سعید لیالز

اداره آموزش و امور  مونه سواالت آزمون های حرفه ای بازار سرمایه

گواهی نامه های حرفه 

 ای سازمان ب

    انتشارات بورس  

    ابرار معاصر   دکتر علی عبداله خانی نظریه های امنیت

    میزان   فرهاد قاسمی نظریه های روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای

محمد هادی بختیاری  نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی

 فر

تهران : جنگل:   

  ،   جاودانه

   

    نشر میزان   دکتر سید احمد موثقی نوسازی و توسعه سیاسی

سازمان بورس و اوراق  هیئت داوری بازار اوراق بهادر

 بهادار.

تهران: سازمان بورس   

اوراق بهادار، شرکت 

رسانی بورس  اطالع

  ،   تهران

   

انتشارات جهاد    نعیم نوری سمیع اصول طراحی بندر 

 دانشگاهی

   

انتشارات دانشگاه  دکتر خسرو برگی روبرت ام.سورنسن اصول مهندسی دریا 

 تهران

   

مهندس امیرسرمد نهری  اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان  

مهندس سید محسن  -

 کاردان

انتشارات سیمای   

 دانش

   

امواج ناشی از باد: تئوری، روشها و مدل های پیش  

 بینی

 -دکتر اعتماد شهیدی 

 -محمدهادی معینی 

 محمدحسین کاظم

انتشارات دانشگاه علم   

 و صنعت ایران
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 -اس.میتال  آزمایش خاک برای مهندسین 

 جی.پی.شوکال

ابوالفضل شمسائی 

 امین رضا نشاط -

انتشارات دانشگاه علم 

 و صنعت ایران

   

 -علیرضا صالحین  Fratta dante آزمایشگاه مکانیک خاک 

 مرتضی راضی

    انتشارات فرهمند

انتشارات جهاد    عبدالمتین ستایش آشنایی با ژئوسنتتیک ها 

 دانشگاهی

   

بهنام  -مرتضی کرمی  FLAC Dآموزش کاربردی نرم افزار  

 فرامرزیلهراسب  -ابره 

انتشارات جهاد   

دانشگاهی واحد 

 صنعتی اصفهان

   

آنالیز و طراحی  SACSآموزش کاربردی نرم افزار  

 سکوهای دریایی

سیامک هوشیار  

 امیر گیوکی -خوشدل 

    انتشارات الیاس  

دکتر علی اکبر  بتن در محیط دریایی 

مهندس  -رمضانیانپور 

 منصور پیدایش

انتشارات دانشگاه   

 صنعتی امیرکبیر

   

تحلیل پایداری فضاهای زیر زمینی با استفاده از نرم  

 FLAC  Dافزار 

بهنام  -نادر قاسم پور 

 پناه بر

انتشارات جهاد   

دانشگاهی واحد 

 صنعتی امیر کبیر

   

 -جی.تی.بویلی  تحلیل تنش در خزش 

 جی.اسپنس

دکتر محمدحسین 

 ابوالبشری

انتشارات دانشگاه علم 

 ایرانو صنعت 

   

دکتر سید امیرالدین  تحلیل سازه های خاکی و بتنی به روش نقاط محدود 

 صدرنژاد

انتشارات دانشگاه   

صنعتی خواجه 

 نصرالدین طوسی

   

    انتشارات جویبار اردشیر اطیابی جوزف ای. بولز تحلیل و طراحی پی 

دانشگاه انتشارات    حسن قاسم زاده تراوش در خاک اشباع و غیر اشباع 

صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

   

      انتشارات نوآور   سینا فتح اهلل زاده تشریح کامل مسائل دینامیک خاک 

حفاظت در برابر فروریختگی خاک در عملیات حفاری  

 و گودبرداری به زبان ساده

نجمه  -سعید نظری 

 کرمی

انتشارات جهاد   

 دانشگاهی

   

 -حسن گلمایی  جی.دبیلو.هیلف ژئوتکنیک سازه های آبی 

 -بابک مؤمنی 

میرخالق 

 ضیاتباراحمد

انتشارات دانشگاه 

 مازندران

   

انتشارات جهاد    بهزاد کالنتری طراحی پی 

 دانشگاهی
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خمیری در خاک )با مسائل  -کاربرد نظریه کشسان  

 حل شده(

انتشارات دانشگاه    محمد ملکی

 بوعلی سینا

   

برای تحلیل به روش اجزای  MATLABکدهای  

 محدود

A.J.M.Ferreira  مهندس حسن

فاطمی، مهندس 

 علی هوسی

انتشارات سیمای 

 دانش

   

مبانی نظری و استانداردهای آزمایش های مکانیک  

 خاک

انتشارات جهاد    اسماعیل افالکی 

دانشگاهی )واحد 

 صنعتی امیر کبیر(

   

 -جبارعلی ذاکری  فوالدی -مقدمه ای بر سازه های خاکی  

 -مرتضی اسماعیلی 

 پریسا حاجی عبدالر

انتشارات دانشگاه   

صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

   

انتشارات سیمای    حبیب اهلل اکبر مهندسی پی 

 دانش

   

انتشارات دانشگاه    حسن رحیمی مهندسی ژئوتکنیک 

 تهران

   

آرش  -ابوالفضل اسالمی  مهندسی ژئوتکنیک )مبانی، کاوش ها و تفسیرها( 

 سخاوتیان

انتشارات دانشگاه   

 صنعتی امیر کبیر

   

 -شاپورطاحونی  کارل اتورسن مهندسی سواحل و بنادر 

منصورمیرگلوی 

 بیات

    انتشارات علم وادب

اطالعات معماری نویفرت بر اساس ضوابط و 

 دستورالعمل های ایران

Neufert, Ernst   سیمای دانش    

    نوآور   مهندس فرشاد نجومی Etabs & Safeآموزش کاربردی نرم افزار محاسباتی 

میثم مقدم سعید  برت ون دام ARM, AVR, PICپروژه برای میکروکنترلرهای  45

 زارع پور

    پیوند نو

محسن حیدری, محمد   )ویرایش چهارم( زیر ذره بین ۲022استاندارد 

 آهنگر

موسسه سری عمران   

 داورقلم 

   

-دکتر جعفر رزمی  اصول برنامه ریزی تولیدوکنترل موجودی ها 

مهندس محمدمهدی 

 لطفی 

    دانشگاه تهران  

دکتر محمدعلی  ل. بالنک و ا. تارکین اقتصاد مهندسی

 پیرایش

    دانشگاه امام رضا)ع(

ابراهیم افجه ای،  محمد ه رشید الکترونیک قدرت مدارها، عناصر و کاربردها

 علیرضا سیادتان

    نیاز دانش

مرکز نشر دانشگاه    حبیب اله بیات اندرکنش سازه های آبی و فرسایش

صنعتی امیر کبیر )پلی 

 تکنیک تهران(
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 -دکتر کامبیز بهنیا آزمایشهای مکانیک خاک

 مهندس نگین اعرابی 

    نگارنده دانش  

هومان مهندس  برای مهندسی عمران MATLABآموزش کاربردی 

 -بابااحمدی میالنی

مهندس حمیدرضا 

 روانشا

    نوآور  

مهندس سید مختار  برای مهندسی نقشه برداری matlabآموزش کاربردی 

مهندس مسلم -دشتی

مهندس حسین -عباسی

 ح

    نوآور  

 -مهندس میثم عفتی Civil  Dآموزش کاربردی تحلیل داده های مکانی در 

 مهندس محمد شریفی

    نوآور  

 -مهندس مصطفی نخعی آنالیز و طراحی روسازی

 مهندس امین دولت پور

    نوآور  

    نشر علم عمران   حسن باجی SAFE   x-  xپروژه در کاربردی های 

دکتر عابدین   ویلیام هچ هیت  ۱تحلیل مهندسی مدار جلد

واحدیان،دکتر 

 بهزاد قهرمان

    نما

 - SAPتحلیل و طراحی سوله با نرم افزارهای 

ETABS 

    نوآور   مهندس فرشاد نجومی

 & SAPافزارهای  تحلیل و طراحی سوله با نرم

ETABS  

    نوآور   مهندس فرشاد نجومی

کاملترین مرجع آموزشی و کاربردی طراجی   ۲جلد

   Safe vو       ETABSسازه های بتنی با

مهندس رضا سلطان 

مهندس  -آبادی

 احمدرضا جعفری

    نگارنده دانش  

 -محمد حسین بازیار  دینامیک خاک

 زینب قناد

انتشارات دانشگاه علم   

 و صنعت ایران

   

    نوآور   دکتر محمد قاسم وتر      sapدینامیک سازه ها با 

: همراه با Matlab      R     bراهنمای کاربردی 

 آموزش مباحث پیشرفته ریاضیات دانشگاهی 

علی ابویی مهریزی،  

نیما جمشیدی، 

 سیدرسول موالیی، رض

    عابد  

علی ابویی مهریزی،    Simulinkراهنمای کاربردی 

حمیدرضا بختیاری، نیما 

 جمشیدی 

    عابد  

    مرکز نشر دانشگاهی      ریاضیات مهندسی پیشرفته
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زهرا آهنگر، محمد  تخصصی ویژه آزمون کارشناسی ارشدزبان 

 اصفهانی

موسسه انتشارات   

سری عمران قلم داور: 

 سیمای دانش

   

انتشارات سیمای    مهندس پرویز پارسی راد سازه های نگهبان و گودهای ساختمانی

 دانش

   

    آشینا   الیاس حدادی سیستم های اندازه گیری

    استاد   کارلسون سیستم های مخابراتی

طراحی سازه های فوالدی به روش حاالت حدی 

(LRFD جلد پنجم( )- )طراحی اعضا 

حسین  -مجتبی ازهری 

رسول  -عموشاهی 

 میرقادری

    انتشارات ارکان دانش  

طراحی سازه های فوالدی به روش حاالت حدی 

LRFD به همراه فلوچارت های طراحی اعضا سازه 

    نوآور   ایده نمازی 

طراحی سازه های فوالدی به روش حاالت حدی و 

)جلد ششم( طراحی  -( LRFD-ASDمقاومت مجاز )

 اتصاالت 

نویسندگان مجتبی   

 ازهری، رسول میرقادری 

    ارکان دانش     

کاملترین مرجع آموزشی و کاربردی طراجی سازه های 

   Safe vو       ETABSفوالدی با

 رضا -احمدرضا جعفری

 سلطان آبادی

    نگارنده دانش  

)سطح  ABAQUSکاملترین مرجع کاربردی 

 ویژه مهندسی عمران( -پیشرفته

هادی  -سهیل سروش نیا

محمدحسین  -نجفی

 مرتضی م -ممقانی

    نگارنده دانش    

مهندس سهیل سروش  )سطح مقدماتی( Abaqusترین مرجع کاربردی  کامل

مهندس نیما  -نیا 

 بهشتیان

    نگارنده دانش  

مهندس علی اکبر  SIMULINKترین مرجع کاربردی  کامل

 علمداری

    نگارنده دانش  

کتاب انتقال حرارت تابشی خورشیدی و کاربرد آن در 

 ساختمان 

 -سیروس آقا نجفی 

 علیرضا دهقانی

دانشگاه صنعتی   

خواجه نصیرالدین 

 طوسی

   

 ARMکتاب مرجع کامل میکروکنترلرهای 

LPC  xx ویرایش دوم 

مهندس محمد خوش 

 باطن

       

حمید رضا تقی راد،  کنترل مقاوم

محمد فتحی، فریبا 

 زمانی اسگویی

دانشگاه خواجه   

 نصیرالدین طوسی

   

دکتر حمید رضا  Hکنترل مقاوم 

 -محمد فتحی -راد;تقی

 فرینا ز

دانشگاه خواجه نصیر   

 الدین طوسی
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 -غالمعلی شفابخش  ژئوسنتتیک هامبانی شناسایی 

 -عبدالحسین حداد 

 مهدی اکبری

انتشارات دانشگاه   

 سمنان

   

تحلیل و طراحی سوله در  -مرجع کاربردی مدلسازی
SAP 

مهندس سید صادق 

 علوی

    نوآور  

    دانشگاه تهران   امید بزرگ حداد مقدمه بر تحلیل عدم قطعیت در سامانه های منابع آب

 & Lambe خاک مکانیک

Whitman 
انتشارات دانشگاه  محمد حسن بازیار

 صنعتی امیر کبیر

   

انتشارات علمی  بهرام پوستی مک دونالد-فاکس مکانیک سیاالت

 دانشگاه صنعتی شریف

   

انتشارات دانشگاه    سید امیرالدین صدرنژاد مهندسی پی

تربیت دبیر شهید 

 رجایی

   

مؤسسه انتشارات    فاخردکتر علی  مهندسی پی پیشرفته

 دانشگاه تهران

   

انتشارات دانشگاه    سید امیرالدین صدرنژاد نظریه خمیری خاک و الگوسازی

صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

   

    کارآفرین برتر   دکتر محمد سیدا گام تا مدیریت زمان  ۱۲

    آسمان خیال  پروانه عروج نیا آیزاک بشویس سینگر احمق های چلم و تاریخ شان 

    دانشگاه فردوسی   دکتر ناصر صداقت اصول برچسب گذاری مواد غذایی

سیدمصطفی محقق  الهیات محیط زیست

 داماد

مؤسسه پژوهشی   

 حکمت و فلسفه ایران

   

    روزگار نو پرستو عراقی  ایزاک بشویس سینگر آخرین شرور

آشنایی با مبانی و اصول طراحی سیستم های برق 

 خورشیدی

مهندس محمد محمدی 

 قهرودی

    آیالر  

    زرین فاطمه امینی  رابرت کیوساکی بابا پول دار بابا بی پول

فر، لیال  علی تهرانی توماس لئواگرن باغبانی بدون آلرژی

 زا ده مهدی

    جهاد دانشگاهی مشهد 

گلزاریان، محمودرضا  پردازش تصویر از اصول تا اجرا با کمک نرم افزار متلب

فاطمه کاظمی، زینب 

 حاجی ابوالحسن

دانشگاه فردوسی   

 مشهد

   

    جهاد دانشگاهی مشهد   محمد هادی پهلوانی،  Rتجزیه آماری و برنامه نویسی در 
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 شهربانو وکیلی

( ویراست ۲تشریح جامع مسایل مقاومت مصالح جلد)

 ششم

فردیناند پی.بیر/ای.راسل 

جانسون/جان تی .دی 

 ولف

ادریس غالمی/  

 راهب غالمی

    انتشارات علوم ایران

-MSRT- MHLEدرسنامه جامع آزمون های زبان 

MCHE- 

    سالمی -جامعه نگر    امیر لزگی

    آسمان خیال  خدیجه روزگرد  آیزاک بشویس سینگر دوباره احمق های چلم: هشت داستان طنز

فرهنگی موسسه    وحید جوکار راهنمای جامع پرورش طیور

 هنری دیباگران تهران

   

ساده شناسی: علم ساده ی رسیدن به آن چه می 

 خواهید،

    فرهنگ جاوید مهدی جاوید مارک جوینر

جالل الدین  پل پیتر اورون فیزیک و کاربردهای آن در علوم تندرستی

پاشایی 

راد،هوشنگ 

سپهری،بهرام 

 معلمی

مرکز نشر 

 دانشگاهی،تهران

   

    کسری   عاطفه سریری معماری منظر

    بروج   معصومه آباد من زنده ام

نابخردی های پیش بینی پذیر: نیروهای پنهانی که به 

 تصمیم ما شکل می دهند

    مازیار رامین رامبد دن آریلی

    قطره  شهال حائری اریک امانوئل اشمیت  نوای اسرارآمیز

    نیلوفر دقیقیمژده  آیزاک باشویس سینگر یک مهمانی یک رقص

وزارت فرهنگ و ارشاد  رامین کریمیان کی هیو مک اطالعاتی  تحقیق در جامعه  

اسالمی. دفتر مطالعات 

 و تو

   

اندرو گریفیتث مترجم :  راز برای ایجاد یک کسب و کار برنده    ۱2۱

 فرد ;علی اخوان

سازمان انتشارات جهاد   

 دانشگاهی

   

اندرو گریفیتس سپیده  روش تبلیغ کسب و کار    ۱2۱

قلم،باز مترجم : فهیمه 

 نصی

    بهتاپژوهش    

قانون پرش به سوی موفقیت حرفه ای: راهنمای  4۲

 موفقیت در کسب و کار در عصر اینترنت   

باد بیالنیچ مترجم : زهرا 

 پور مترجم : خ;محمودی

موسسه کتاب آراد،   

 کهکشان دانش 
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لورا لوول ویراستار :  قانون طالیی بازاریابی    4۲

احمد آخوندی ویراستار : 

 محسن ج

    بازاریابی  

توفیق جالسی مترجم :  استراتژی های کسب و کار الکترونیکی   

ونی ;سمیه میرزایی

 مترجم : 

    آتی نگر  

اسرار نام و نشان سازی: کلیدهای کاربردی در ساخت 

 و مدیریت برند   

خلیل جعفرپیشه 

 ویراستار : مریم همت 

    نشر آموخته   

؛  ;رودر;تی. فیرب;فری اصول رفتار حرکتی

  ترج

    بامداد کتاب  

کریستوفر الوالک الرن  اصول و مدیریت بازاریابی خدمات   

رایت ویراستار : علیرضا 

 قدرتی

    آموخته  

آلینا ویلر، ژوئل کتس،  اطلس برند   

 محمد طاهردنگ کو 

    نیاز دانش  

جیمز اس بسکو، ویلیام  اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی

 اف، گوستاوسون

    بامداد کتاب  

جاشوآ مالین مترجم :  بازاریابی از طریق پیام کوتاه   

 افسانه طاهری 

    نیکان کتاب  

لوینسون کنراد ;جی بازاریابی چریکی   

ایمی لوینسون ویراستار : 

 احمد

    نورعلم  

بازاریابی رفتارهای اجتماعی )پژوهشی کاربردی در 

 خصوص اهدای داوطلبانه خون(   

محمود جعفرپور، صادق 

 مقدم ;حسنی

    پلک  

توانید به آسانی پیام خود ;بازاریابی شفاهی: چگونه م

 را از طریق مردم انتقال دهید؟   

اندی سرنوویتس 

ویراستار : سایه درمانی 

 مترجم : سنبل 

    سیته  

    پرستاران جوان   الهام فریبرزی بازاریابی مبتنی بر ایمیل   

برندسازی مشارکتی، با نگرشی بر خوشه های کسب و 

 کار   

غالمرضا سلیمانی 

ویراستار : نفیسه 

 سعیدی 

    آیین محمود    

    انتشارات حتمی فرهاد دریانوش.. رابرت هستر-الشا ژیانگ به فعالیت های ورزشیعروقی -پاسخ های قلبی

فرزاد مقدم ویراستار :  انگیز: برند در گردشگری;تبلیغات شگفت 

 آزیتا جمشیدنژاداول 

    سیته  

بهمن میرزایی ,  تمرینات مقاومتی مبتنی بر آنالیز فنون کشتی

نویسنده: بهنام 

پژوهشکده تربیت   

 بدنی و علوم ورزشی
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 نویسندپورگیوی ,  نقی

بهمن میرزایی ,  تمرینات مقاومتی مبتنی بر آنالیز فنون کشتی

نویسنده: بهنام 

 پورگیوی , نویسند نقی

بدنی  پژوهشکده تربیت  

 و علوم ورزشی

   

استراتژی اصلی، برای موفقیت  ۱2جعبه ابزار بازاریابی: 

 در بازاریابی، اصول کسب و کار هاروارد   

: پاتریک بارویز ریچارد 

لیوک ویراستار : 

 سیدامیرمهدی

    سیته  

 ۱22شکست های نام های تجاری: حقایقی در خصوص 

 خطای فاحش و تاریخی در ساخت برند

مت هیگ ویراستار : 

رسولی ویراستار : حسین 

 سیدامیرمهد

    سیته  

آلینا ویلر ویراستار : آزیتا  طراحی هویت برند   

 جمشید ژاداول 

مترجم : 

 سیدمهدی جاللی

    سیته

ویراستار : آزیتا  فرهنگ واژگان برند   

جمشیدنژاداول ویراستار 

 : سیدامیرمه

    سیته  

ساتکین جون مترجم :  کارآفرینی و ایجاد کسب و کار موفق   

سیامک صادقی 

 خیابانیان 

    پلک  

دکتر مهدی نمازی  دیوید روزنبام کنترل حرکتی انسان

زاد و دکتر رسول 

 حمایت طلب

شرکت تضامنی 

انتشارات حتمی و 

 شرکا

   

کوین لین کلر ویراستار :  مدیریت استراتژیک برند   

 حسین رسولی 

    سیته عطیه بطحایی 

مارک ورنون ویراستار :  مفاهیم کلیدی کسب و کار   

الهدی باقری ;مصباح

 مترجم

دانشگاه امام صادق   

 )ع(

   

الکساندر هیام مترجم :  نوآوری در کسب و کار به زبان آدمیزاد   

 مسعود مبارکی 

    هیرمند  

ای، با تاکید بر روشهای  ای، حرکات توده حرکات دامنه

 زمین لغزشکمی تحلیل وقوع 

حمیدرضا مرادی مجید 

محمدی حمیدرضا 

 پورقاسمی 

سازمان مطالعه و   

تدوین کتب علوم 

 دانشگاهها )سمت

   

دکتر حسن احمدی و  سازندهای دوره کواترنر

 دکتر سادات فیض نیا

    دانشگاه تهران  

    دیباگران تهران   مهدی اسماعیلیان    SPSSراهنمای جامع 

    انتشارات خراسان قدرت سپیدنام Brey, Barry B اینتل ریزپردازنده های
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جولیو دی -پیتر اتکینز  شیمی فیزیک اتکینز 

 پائوال

دکتر نجفی و 

 پارسافر

دانشگاه صنعتی 

 اصفهان ،مرکز نشر

   

 


