
کتاب ناشر آلماری تعدادصفحه تعدادکتاب پوشنشر سالافغانی به قیمتکتاب نویسندهکتاب اسمکتاب بارکدشماره

19.78965E+12ایران فنی انتشارات شرکت2649390کاغذی2701381فرنیا جهان غالمرضا میلر، رکس اراوتز، جولز( سوم چاپ) پاسخ و پرسش با همراه کشی لوله اصول

29.78964E+12(سیاالت درمکانیک شده حل مسئله 640 شامل) هیدرولیک و سیاالت مکانیک بر فرازی مشهد دانشگاهی جهاد انتشارات3774390کاغذی3701386آبادی احمد رضا مهندس اکبرزاده، رضا محمد مهندس

31E+122244365کاغذی1901371اسراری محمود دولویو، فرانسیسزمین کرۀ محدودۀ  اسالمی انقالب آموزش و انتشارات

4978964928592Xباقری حاج مجید هاتمیان، هومن ، رمضانخانی علی مهندسلوله خطوط جوشکاری اندیشیاران انتشارات12812390کاغذی2251385

59.78965E+1231210380کاغذی3001381مهیاری عبدالحسین(تراشکاری-  کاری فلز) (اول جلد) ابزار ماشین فن پیام انتشارات دینی، مطبوعات انتشارات

69.78965E+12(سفالی آجرهای- چینی سنک- اندودکاری-  آجرچینی) (دوم چاپ) آخر با بنایی آموز خود ایران فنی انتشارات شرکت4644390کاغذی3501381مهاجر فرید جواد ، دزتل. م لوییس

79.78965E+12شیمیایی های راکتور طراحی Octave Levenspiel ( سهرابی مرتضی دکتر:ترجمه 7203379کاغذی9751386( کبیر امیر صنعتی واحد مشهد، دانشگاهی جهاد انتشارات

89.78964E+12تهران ، دانشکاهی مرگز5723390کاغذی4201380(هرمزی احمد: ترجمه)دویل بنت،. آر متیو(انسان زیست محیط و شناسی زمین) محیطی زیست شناسی زمین

91E+121368390کاغذی1401374(نائینی جاللی زیبا:ترجمه) بیزک فرانسوا- رنه(اقتصادی علوم) تکنولوژی انتقال فرهنگی و علمی انتشارات شرکت

101E+12تهرانس  دانشگاه انتشارات3801390کاغذی2501342روشن. ا دکتر(دوم چاپ)( ترمودینامیک مسائل و آزمایشگاه کارهای) عمومی فیزیک

119.78964E+12ایران فنی انتشارات شرکت5187390سخت4801383(جزایری اکبر علی:ترجمه) گرویتر ارنستموتور عیب ورفع شناسائی راهنمای

129.78964E+12تهران ، دانشکاهی مرگز4766390کاغذی3801379(افضلی  رضا محمد:ترجمه)النکاستر. اف. جیجوشکاری مبانی

139.78965E+12(جوش اتصاالت استاندارد عالئم با همراه) جوشکاری تکنیکKlaus.jurgen matthes/  Habil. Erhardt Richter, اندیشیاران انتشارات3603390کاغذی4201384قری با مجید حاتمیان هومن مهندس نیا، نصیری محمد مهندس

149.78965E+12گاز حفاظت زیر الکتریکی قوس فرآیندجوشکاری(GMAM) MAG1309390کاغذی2001385غفاری فریدون مهندس کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان کارکنان تعاونی انتشارات

159.78965E+12ایساتیس فدک انتشارات1323390کاغذی2001383 رمضانخانی علیآرگون جوشکاری

161E+125042362کاغذی4501380 حامدی، حسین محمد دکتر ها لوله هیدرولیک طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشیاردانشگاه

171E+123065390کاغذی2101374زاده رحیم حسن دکترهیدرولیک و کاربردی سیاالت مکانیک بر ای مقدمه فرهنگی و علمی انتشارات شرکت

189.78965E+12(هرفصل پایانی آزمونهای با همراه)(صنعتی برق  کنترل  مدارهای-ژاتورها-موتورها  ابزاردقیق-الکترونیک-برق یابی عیب مبانی:  شامل) صنعتی برق دستگاههای یابی عیب (احمدی بهزوز مهندس:ترجمه)ویدمر نیل تومال، دانیل فن پیام انتشارات1841390کاغذی2001384

199.78601E+12(فنودی احسان-آبادی تقی رضاموسوی  محمد سید: ترجمه)بهارا بیمصنعتی الکترونیک فردا جهان نشر ، نما انتشارات6721390کاغذی1200138

209.78965E+12( ای گزینه چهاری آمونهای و تمرین درس)(کشور ای حرفه و فنی اموزش سازمان اجتماعی کاروامور وزارت استاندارد آخرین براساس) (2 درجه صنعتی برقکار) دو درجه صنعتی برق مبانی آیالر ادبستان،کتاب3873379کاغذی3801385قربانی مهدی  خدائی،مهندس رضا امیر مهندس

211E+12تهران ، دانشکاهی مرگز4209368کاغذی2001366(بازرگانی عباس: ترجمه) الزی  فریمنای  برنامه آموزش طریق از آماری  روشهای  با آشنایی

229.78965E+12ایران فنی انتشارات شرکت2565390کاغذی3501382(افضلی رضا محمد: ترجمه)مونزو فینچ،تام ریچارد(سوم چاپ) جوشکاری آموز خود

(آموز خود و درس کالس مناسب ، کتاب پایان و فصل هر پایان آزمونهای دارای دقیق، توضیحات و ها مثال با فیزیولوِژی،همراه و ،سلولی مولکولی بیوفیزیک شامل) ساده زبان به بیوفیزیک23 آبنوس4421390کاغذی5901392(حشمتی عمران دکتر:ترجمه) فارب گولد دانیل

241E+125391375کاغذی2501372مدنی حسن دکتر(دوم چاپ) مصالح مقاومت (ماجد) دانشگاهی جهاد انتشارات موسسه

251E+12(.دارند سروکار آالت وماشین های ساختمان دیزاین و طرح با  که وموسسات میخانیکی های ،لیسه تخنیکی مکاتب ، ها تخنیکم انجینیری های فاکولته ، عالی تحصیالت موسسات استفاده برای شده تهیه معارف و عالی تحصیالت های وزارت پروگرام مطابق) مواد مقاومت خاور انتشارات موسسه2371375کاغذی1501385شریفی زمری انجینیر دیپلوم



261E+12خاور انتشارات2411375کاغذی1501371(حسنی)عبدالواحد دوکتور (حمیدی) هللا ذبیح پوهاندساختمانی مواد

271E+122401374کاغذی1801380پتیار معشوق محمد انجنیر دیپلوم پوهنیارمقاومت موادو د څانکه خپرونو د (کور) اداره رغونی بیا د ختیځ د

281E+121322378کاغذی1501369(زرافشان عبدهللا مهندس: ترجمه) دوکسن موریس(دانم؟ می چی) ماده ضد و ماده  اسالمی انقالب آموزش و انتشارات سازمان

291E+12(عراقی طاهری ابوالقاسم مهندس:ترجمه) باری شارل لوئی(دانم؟ می چی) شیمیایی منسوجات 1763378کاغذی1501370  اسالمی انقالب آموزش و انتشارات

301E+121162378کاغذی1001369(کاشیگر لطیف:ترجمه) الشنیت ژاک(دانم؟ می چه) آئرودینامیک  اسالمی انقالب آموزش و انتشارات سازمان

319.78964E+12(بیات رضا محمد سیفی، حسین امیر: ترجمه) زلنیک، مارتین پانرو، دچیارا،جونیوس جوزف(سوم چاپ) فضا طراحی و داخلی معماری جامع های استاندارد آب شهر انتشارات11682377سخت34001389

329.78601E+12(آزاد و سراسری آزمون اسخ با همراه) (سیستم دی کتاب بانک) (کارشناسی به کاردانی) معماری افشارکهن هادی مهندس ، نیا وحدتی بهاره پور،مهندس سعیدی سعید مهندس صیانت نشر7841377کاغذی16901389

339.78601E+12دانش و علم2361377کاغذی15001389(موسوی محسن سید مهندس:ترجمه) کالزبروتواقامتی و مسکونی های مجتمع طراحی در متفاوت راهکارهای

349.78965E+12نشردولتمند موسسه1881377کاغذی5001386دولتخواه شاهین-دولتخواه مجتبی رویایی های خانه مدرن معماری های نقشه

359.78601E+12با همراه  (پنجم ویرایش) (چهارم چاپ) ونظم فضا ، فرم معماری CDمهرازان نشر4423377کاغذی7401393(حسینی فرشید: ترجمه) چینگ. کی.  دی فرانسیس

369.78964E+12(جمشید بهشید افشار، ،عباس چی ابرشیم احمد:ترجمه) ادی و متکاف مهندسی شرکت( جلدی دو دوره) فاضالب مهندسی تهران ، دانشکاهی مرگز16045377کاغذی14001385

371E+12تهران ، دانشکاهی مرگز1605377کاغذی1501370(غفاری مرتضی: ترجمه) فی بونه رنه آنها حل و عمومی هیدرولیک مسائل

389.78964E+12واحدی حسین محمد مهندس سرشت، پاکیزه محسن مهندس نوعی، حسین سید دکترشیمی مهندسی با آشنایی مشهد دانشگاهی جهاد انتشارات2643377کاغذی3001388

399.78965E+12(.است ساز سرنوشت دهید می انجام را کار چگونه آید، نمی دست به کنید می چه سایه در رقابتی مزیت) فراگیر بازمهندسی فرا فرهنگی سازمان2083377کاغذی2851383(نژاد رضایی دکترعبدالرضا: ترجمه) چمپی جمیز

409.786E+12مرندیز نشر1524377کاغذی4501388 مفیضی علی(وتلند:  اول جلد) فاضالب تصفیه طبیعی سیستمهای

419.78965E+12ایرانیان انجمن882377کاغذی1001384نیا ناظم یاسرسر ، تفرشی حسن محمد(مشاغل معرفی های کتاب مجموعه از) تاسیسات دارم دوستش که شغلی

421E+12تهران ، دانشکاهی مرگز3249377کاغذی2501370(حیدرپور جالل: ترجمه) مک نه یارومیر آب مهندسی

439.786E+12(خسروی ،حامد حسینی علمی رضا سید:ترجمه) شارما پی سیآلیاژها و فلزات های کاربرد و خواص  مهندسی مواد 3688377کاغذی6001389 مرندیز ،نشر بلوچستان و سیستان دانشگاه

449.78964E+12(طالقانی شریعتمدار دکترمحمود: ترجمه) سونادا. کی ،دانیل ورتر مک. بی دیویدزمینی زیر آبهای هیدرولیک و هیدرولوژی تهران ، دانشکاهی مرگز2982377کاغذی2501384

459.78601E+12(جالیری احسان قهرمان،مهندس دکتربهزاد ، یان واحد داکترعابد: ترجمه) دوربین. ام استیون- ،کمرلی ای جک- هیت.اچ ویلیام هفتم ویرایش (دوم جلد) مدار مهندسی تحلیل فردا جهان نشر ، نما انتشارات4407377کاغذی8001388

469.78964E+12(زارچ اقبالی مجید ،مهندس شاهی دکترجلیل: ترجمه) آندروود. تی رابین راه هندسی طرح تهران ، دانشکاهی مرگز5286377کاغذی4001383

479.78964E+12تهران ، دانشکاهی مرگز2363377کاغذی2101385شاهی جلیل ترافیک مهندسی

489.78964E+12(پور ،احمدمتقی امیرفضلی علی:ترجمه) ماتوسک رابرت مهندسی طراحی تهران ، دانشکاهی مرگز3048377کاغذی2501375

491E+12تهران ، دانشکاهی مرگز2646377کاغذی2101370(فتیده محمدی محمد: ترجمه) دوپون آندرهآنها تصفیه و استخراج-هیدرولوژی (اول جلد)  شهری هیدرولیک

509.78965E+12دانش ارکان انتشارات1761377کاغذی2001393نژاد مستوفی دکترداود(نهم و سی چاپ) بتن اختالط طرح و تکنولوژی

519.78965E+12(اتحادی اعظم نیا، ریاحی دکترنصرت: ترجمه) براون.آر کارول کتابخانه داخلی فضای طراحی 2001377کاغذی2101389 انسانی علوم سعه تو و تحقیق مرکز ( سمت) دانشگاهها انسانی علوم کتب وتدوین مطالعه سازمان



529.78601E+12110 (موفق معماری کتب مجموعه) ( اول مجموعه)  دنیا روز برتر معمار ( با همراه  CVD دنیا آثارمعماری ترین جذاب  از تصویری آلبومی (رشوانلو پور صفی مجتبی:ترجمه) النگ، کایِرن ، ِبوان رابرت ، راتنبری ِکستر( دانوش انتشارات2321377کاغذی9801393

539.78964E+12سازمانی معماری دیزی برنامه علمی راهنمای  (مطلوب جایگاه تعیین ، جامع طرح تدوین های چارچوب ، واتباطات اطالعات فناوری جامع طرح تدوین روش راهبردی، ریزی برنامه با آشنایی ، سازمانی معماری ریزی بابرنامه آشنایی ، خوانید می کتاب دراین آنچه  ICT درزمان) قیطاسی ،مجید سطانی فرزاد ، وحید وجدی ،مریم عباسی علی محمد 1801377کاغذی1501384 تهران گران دییا هنری فرهنگی موسسه

549.78601E+12(موفق معماری کتب مجموعه) تجاری و اداری های مکان طراحیJacob Krauel and Amber Ockrassa ( بابایی رضا حمید ،دکتر رحمتی فهیمه:مترجمه دانوش انتشارات2382377کاغذی9901393(

559.78965E+12مقاومت ضریب بارو ضریب روش به فوالدی های سازه طراحی (LRFD) (ع) رضا امام دانشگاه5441378کاغذی5501389(ایرانی فریدون دکتر: ترجمه) کورمک مک چهارم چاپ

569.78964E+125423378کاغذی8701389رجایی وهاب ناصر ،مهندس ابریشمی جلیل دکتر(چهارم چاپ) اجرا و طرح بتنی های سد نشر به- رضوی قدس آستان انتشارات و چاپ موسسه

579.78964E+12(مقصودی اکبر دکترعلی اکبررمضانیانپور، دکترعلی: ترجمه )بانجی. اچ.ِجی/ موزلی.اچ.دبلیو مسلح بُتن های سازه طرح 4642378کاغذی3501375 فرهنگی و علمی انتشارات شرکت

589.78965E+12(پیشرفته مباحث: دوم جلد پایه، مباحث اّول جلد) ( جلدی دو دوره) آرمه بتن های سازه طراحی دانش سیمای انتشارات10162378کاغذی12001392اکبر هللا حبیب دکتر

591E+12تهران ، دانشکاهی مرگز2524378کاغذی2001369ولو لئوناردوبنه(وسطا قرون در اروپایی و اسالمی های شهر) شهر تاریخ

60978964010003Xتهران ، دانشکاهی مرگز6168378کاغذی4501385کاوه دکترعلی ها سازه تحلیل

619.78964E+12تهران ، دانشکاهی مرگز5121378کاغذی4501380(زاده عرب ابوالفضل:ترجمه) راجو کریشنا. ان پیشرفته مسلح بتن های سازه طراحی

629.78965E+12معاصر فرهنگ2041378کاغذی2501387(رضایی رضا: ترجمه)بلکمور سوزان آکاهی

639.78965E+12(چهارم چاپ) نهم ویرایش (جلدی دو دوره)  سیاالت مکانیک مسایل حل راهنمای (حصار کاشانی مهندس- زاده ملک مهندس:ترجمه) بدفورد- وایلی-استریتر فردا جهان نشر ، نما انتشارات9924378کاغذی14001386

649.78964E+12فرهنگی پژوهشهای دفتر1121378کاغذی1801382احتشامی منوچهر(37/ دانم؟ می چه ایران از) ایران در آهن راه

659.78965E+12معاصر فرهنگ2161378کاغذی2501387(بیات بهروز: ترجمه) هیلیس دانیل کامپیوتر مفهومی مبانی برسنگ نقشی

669.78965E+12(مشاغل معرفی های کتاب مجموعه از)1 شغلی مهارتهای دارم دوستش که شغلی ایرانیان انجمن1528378کاغذی1701384نیا ناظم یاسرسر ، تفرشی حسن محمد

679.78965E+12ایرانیان انجمن483378کاغذی1001384نیا ناظم یاسرسر ، تفرشی حسن محمد(مشاغل معرفی های کتاب مجموعه از) معرق دارم دوستش که شغلی

68978964881905Xایرانیان انجمن722378کاغذی901384نیا ناظم یاسرسر ، تفرشی حسن محمد(مشاغل معرفی های کتاب مجموعه از) مکانیک دارم دوستش که شغلی

699.78964E+12تهران ، دانشکاهی مرگز2206378کاغذی2101381عراقی طاهری ابوالقاسم ،مهندس بهزادن هوشمند ای چرخانه ریسندگی

701E+12تهران ، دانشکاهی مرگز2563378کاغذی2401369زاهدی السادات شمس(کارفرما کار؛کارگر،)  صنعتی رابط

719.78964E+12(مقدسی رضا محمد مهندس ، ُبناب کاتبی محسن کاوه،مهندس علی دکتر:ترجمه) ساک.  رونالدل ها سازه ماتریسی تحلیل 6646378کاغذی3501375 فرهنگی و علمی انتشارات شرکت

729.78965E+12فروزش انتشارات5929365کاغذی5001390رستمی قاسم سید ، امامی حسن(سوم چاپ) زیرزمینی و کارگاهی برداری نقشه

739.78964E+12(مهندسی علوم های کتاب مجموعه) (وسترمان) مکانیک مهندسی جدولهای (داریانی گلستانی نادر: ترجمه) شوپف راینر و نویمان زیگفرید ، کروزه ،دیتریش گروس هینریش اندروشات، لئونارد دانر، برون،دیتمار ،دتلف گریگ پتر کبیر امیر انتشارات موسسه4709378کاغذی3201386

749.78965E+12مشهد فردوسی دانشگاه انتشارات4001378کاغذی6001389دربارن زاده کاظم مصطفی(پنجم چاپ) فنی رسم

759.78964E+12تهران ، دانشکاهی مرگز3445378کاغذی3751385پور متقی احمد9دوم ویرایش) عمومی فنی رسم

761E+12(معاصر جامعه در وراثت مفاهیم و ژنتیک علم جرای پرما تولد)  مندل انقالب 3206390کاغذی1401374(غفرانی الدین محی: ترجمه) باولر. ج پیتر فرهنگی و علمی انتشارات شرکت

779.78965E+12(مشاغل معرفی های کتاب مجموعه از) ؟ شغلی مهارتهای دارم دوستش که شغلی ایرانیان انجمن12012390کاغذی1301384نیا ناظم یاسرسر ، تفرشی حسن محمد



789.78965E+12کتاب یادواره انتشارات موسسه1522390کاغذی2401380آقازاده مریم- دربندی ملکی محمود مهندسی پایه  علوم دانشجویان ویژه (مکانیک) ( جدید ویرایش دوم چاپ)  یک پایه فیزیک درس تجربی مبانی

799.78964E+12( فاز سه فازو تک موتورهای بندیهای سیم از بعضی گرام دیا آرمیچز، بندیهای سیم فاز،دیاگرام سه فازو تک الکتریکی موتورهای فاز، فازوسه ترانسفورماتورهای (بوبین- سلف) پیچ سیم) 2 درجه پیچی سیم آموزش صفار انتشارات4963390کاغذی5901385قنادی هادی مهندس- مسگری علی مهندس

801E+12تهران ، دانشکاهی مرگز2841390کاغذی1501367(بقایی حسین ، بارزی مهدی: ترجمه) تاسی جی. البنیادی ذرات فیزیک

819.78965E+12(تهرانی حسین ،حمید مصطفوی فاطمه: ترجمه) میلر ،رکس الوند جوزف(چهارم چاپ) کشی لوله رهنمای ایران فنی انتشارات2547390کاغذی3501383

829.78964E+12زمانی ،مهدی آبادی حبیب اعتدالی ،حسین دباغ دکترعبدالحسینآلی شیمی در مشهور های ومکانیسم ها واکنش جاویدانه،جنگل انتشارات8242379کاغذی18251387

839.78964E+12(نفریه سنبل: ترجمه) لُووس ،جنیس بال کارلتون.  اف ِگل وشکل بافت چرخ بدون سفالگری تهران ، دانشکاهی مرگز26410390کاغذی2801383

84978964758928Xتبریز دانشگاه انتشارات6823390کاغذی8501382(شاهگلی فرحی رحیم:ترجمه) َکتز.ِای ویلیام(کتابداری علوم) (پایه مرجع ،منابع اول جلد) براتزمرجع ای مقدمه

859.78965E+12فتح روایت انتشارات1765390کاغذی3001389اشتری علیرضا64 ،زمستان فاز و مجنون کمین روایت اتمی انرِژی

861E+12تهران ، دانشکاهی مرگز3763390کاغذی2501368(اسدی محمود: ترجمه) نمرو لئونارد نلسونصنعتی فاضالب

87978964010373Xتهران ، دانشکاهی مرگز1885390کاغذی3701380(وامقی ابوالقاسم: ترجمه) ری ریچاردنقشه تهیۀ و شناسی تفسیرزمین هوایی عکسهای

889.78965E+12ایران فنی انتشارات شرکت2644390کاغذی3501381(افضلی محمدرضا:ترجمه) ساکی.ِان. کی.جیدرودگری راهنمای

899.78965E+12(افضلی رضا محمد: ترجمه) آموآکوهن. ،اس ساکی. جی فلزکاری رهنمای ایران فنی انتشارات شرکت2927390کاغذی3501381

909.78965E+12ایران فنی انتشارات شرکت3562390کاغذی6301384( افضلی رضا محمد: ترجمه) دنتون تام(دوم چاپ) اتومبیل الکترونیکی و برقی سیستمهای

919.78964E+12مشهد دانشگاهی جهاد انتشارات3045376کاغذی4001389(سربلوکی نبی دکترمحمد: ترجمه) کینسکی راجر کاربردی سیاالت مکانیک

929.78601E+12(پور محمد پور،الهه محمد احسان مهندس ، سقی صاحبیان سمانه مهندس اردکانی، حائریان دکترعلی:ترجمه) ،استورجر،موریس رایلی(ششم ویرایش) مهندسی مکانیک  مصالح مقاومت فردا جهان نشر ، نما انتشارات7204376کاغذی14001389

939.78601E+12(حصار کاشانی حسین محمد مهندس ، زاده غالمرضاملک مهندس:ترجمه) وایت.م فرانک(ششم ویرایش)  سیاالت مکانیک فردا جهان نشر ، نما نتشارات9003376کاغذی18001389

949.78965E+12(حصار کاشانی مهندس- زاده ملک مهندس:ترجمه) بدفورد- وایلی-استریتر(نهم ویرایش) ( نوزدهم چاپ) سیاالت مکانیک فردا جهان نشر ، نما انتشارات6967376کاغذی1501389

959.78964E+12تهران ، دانشکاهی مرگز8687376کاغذی4501378(افضلی رضا محمد:ترجمه) شیمز.اچ ایروینگ مصالح مقاومت

969.78964E+12(پوستی بهرام مهندس: ترجمه) بدفورد.دبلیو کیت ، وایلی بنجامین. ای استریتر،. ویکتورال سیاالت مکانیک تهران ، دانشکاهی مرگز10005376کاغذی9201384

979.78964E+12مشهد دانشگاهی جهاد انتشارات3804376کاغذی4001387خاوری محمد ،مهندس مقیمان محمد دکترمهندسی سیاالت مکانیک

989.78965E+122884376کاغذی3501381بزرگمهری زهره مهندس پیرنیا، کریم دکترمحمد ایران کهن دربناهای ،آمود اندود آژند، ، ساختمانی مصالح کشور فرهنگی میراث سازمان تعاون انتشارات موسسه

999.78964E+12(الحیل صناعة فی النافع العمل و العلم بین الجامع) اسالمی تمدن در مکانیک مهندسی علمی و نظری مبانی (جاه رفعت نفیسی،سعید رضا ،حمید ناطق جواد محمد:تحشیه و ترجمه) الجزری اسمعیل العزبن ابی تهران ، دانشکاهی مرگز7943376کاغذی10501380

1009.78965E+12(عالقمندان سایر و کاران تعمیر کارودانش و ای حرفه و فنی جویان ،هنر دانشجویان استفاده قابل)ای حرفه و فنی استاندارد با مطابق (کاربردی ، علمی) زیست محیط بر ها آالینده اثرات انضمام به  خورو مکانیک ماندگار انتشارات3031376کاغذی3501384صافی محمود سید مهندس

1011E+12تهران ، دانشکاهی مرگز4446376کاغذی2801370(کیخسروفیروزبخش:ترجمه) شیگلی ادوارد جوزف مصالح مقاومت

1021E+121561376کاغذی1801383آبادی جالل نثار احمد نثار انجنیر پوهندوی میخانیک مرکز پراختیا او څیرنو پشتو د دساپی

1039.78964E+12(آجودانی عسگر مهندس ، امام رضا محمد سید اسکویی،مهندس نداف علیرضا دکتر: مترجمین) دوولف.  تی جانسون،جان راسل.،ای بیر. پی فردیناند(چهارم ویرایش) مصالح مقاومت سپاهان انتشارات6882376کاغذی12651386



104978964890720X6201376سخت12501385حصار کاشانی حسین محمد مهندسساختمانی مکانیکی تاسیسات نما ،انتشارات فردا جهان نشر

1059.78964E+121805379کاغذی1001376(یمنی دکترمحمد:ترجمه) دوران دانیل( پایه علوم) سیستمها نظریۀ فرهنگی و علمی انتشارات شرکت

1061E+121602379کاغذی1251383آبادی جالل نثار نثاراحمد انجنیر پوهندوی نور اپتیک مرکز پراختیا او څیرنو پشتو د دساپی

1079.78964E+12غزل انتشارات1361379کاغذی3101384گلرنگ بهروز استاد آموزشی درمرکز استفاده مور تشریحی و تستی سؤاالت با همراه (اورالک) سردوز-  صنعتی نیمه-دستی) خیاطی چرخهای تعمیرات آموزش

1081E+12تهران ، دانشکاهی مرگزنشر1525379کاغذی1751372(نمازی علی: ترجمه) میوکیوتانی کی سرامیک های کوره

1099.78965E+12(72/23-8 المللی بین کد با ای حرفه و فنی آموزش سازمان استاندارد اساس بر)  2 درجه استاندارد طبق گاز-برق جوشکاری قدم به قدم جوشکاری آموزش اشراقی-صّفار انتشارات1847379کاغذی2201385براری رضا محمد-  پناه هدایت رحمان مهندس

1109.78964E+12( سیستم یک در کلی فریز،عیوت یخچال اصلی قطعات تعویض و برودتی،تعمیر های سیستم و ،متدها آن مفهوم و ،تبرید برودت: شامل) تجاری و خانگی کننده سرد دستگاههای تعمیر آموزش اشراقی-صّفار انتشارات16814379کاغذی1251384قنادی هادی مهندس- مسگری علی مهندس

1111E+12(فیاض ،راما حبیب فرح:ترجمه) سوزنسن جیمز رابرتمعلوالن برای معماری ،تهران دانشگاهی نشر مرگز2249364کاغذی2101370

1121E+123043379کاغذی4251374(صبحی یحیی:ترجمه) کاماروف ن.و نجوم سحرآسای جهان فرهنگی و علمی انتشارات شرکت

1139.78964E+12(تنگستانی هاشمی ُمر،مجید فرید:ترجمه) لگ. ِای فر کریستو جغرافیایی اطالعات سیستم و دور از سنجش ،تهران دانشگاهی نشر مرگز2243379کاغذی2301382

1149.78964E+12تهران دانشگاهی نشر مرگز4664379کاغذی2501373(نیکبخت فریدون:ترجمه) رو جفریصنعتی فلزکاری فرایندهای اصول،

1159.78965E+12ایساتیس فدک انتشارات9201379سخت19501386اتحاد مراد علی مهندس(دوم ویرایش سوم چاپ) پیمانکاری حرفه های دانشتنی

116978964636604X((س)) الزهرا انشگاهی3635379کاغذی2501376(کوهیان عطاءهللا:ترجمه) لوشین-اف-جی آن کاربردهای و نور

1179.78964E+12(دانش محمد:ترجمه)هورن.  ِجی الکساندر گلدمن،. آر چارلز شناسی دریاچه ،تهران دانشگاهی نشر مرگز3723379کاغذی4301383

1189.78964E+12(محبوبی ،اسداله حرمی موسوی رضا سید: ترجمه) کونچی مک دیوید ، لوویس. دبلیو داگالسکاربردی  شناسی رسوب ،تهران دانشگاهی نشر مرگز2729379کاغذی2751382

1199.78964E+12(زاده زمان محمد سید امینی،مهندس عبدالحسین دکتر:ترجمه) کونچی مک دیوید ، لوویس. دبلیو داگالستحلیلی شناسی رسوب ،تهران دانشگاهی نشر مرگز2569379کاغذی2901384

1209.78964E+12(جردی یزدی ،کورس نوذرسامانی:ترجمه) دوبندورفر. ام ارنست روالند،. ام استفان(ساختاری شناسی زمین عملی مباحث) ساختاری سنتز و تحلیل ،تهران دانشگاهی نشر مرگز2364379کاغذی13501381

1219.78965E+123462379کاغذی6501386حمیدی ثاقب میدانی خوانی نقشه دانشگاهی جهاد انتشارات سازمان

1229.78965E+12(ابوکاظمی ابراهیم کشاورز،محمد اله پور،فتح ،اکبرتقی سرمدی مهرداد:مرتجمان) بالچفورد ،استیسی گرات مک کیمبرلی براورس، بریجیت ، ناگل نیوتون،رب دیوید(فارسی بزرگ دانشنامۀ بنیاد)  نجوم همگانی دانشنامۀ فارسی بزرگ دانشنامه بنیاد2365379کاغذی6301382

1239.78965E+12سروش انتشارات5842379کاغذی10001389آبادی تقی موسوی رضا ،محمد هیت ویلیام(داربین ، کمرلی هیت) (هفتم ویرایش)مدار مهندسی تحلیل

1249.78965E+12باغانی انتشارات4645379کاغذی12001390(سپیدنام قدرت دکتر) اوگاتا هیکو کاتسوویرایش ترین جدید مدرن کنترل مهندسی

1259.78965E+12حافظ المللی بین انتشارات603379کاغذی2001384(جهانگیری فریده: ترجمه)درودگری  قدم به قدم راهنمای با  نجاری هنر

1269.78964E+12تهران دانشگاهی انتشارات9921380کاغذی16951387معماریان حسین دکتر ژئوتکنیک و مهندسی شناسی زمین

1271E+12(کارگشا پور،کاظم شمسی سالجفه،مجتبی ژیالآزاد،عبدالرضا:ترجمه)،دونالدوست اسکوگ داگالس ( اول جلد) دستگاهی تجزیۀ اصول ،تهران دانشگاهی نشر مرگز4481380کاغذی3501369

1289.78965E+12توس پژوهش انتشارات1561380کاغذی1501382آریان قاسمی علیرضا طرح تهیه در کاربرد با طبیعی درمنابع کارتوگرافی

1299.78965E+12(مشاغل معرفی های کتاب مجموعه از) جوشکاری دارم دوستش که شغلی ایرانیان انجمن726380کاغذی901384نیا ناظم یاسرسر ، تفرشی حسن محمد



1309.78964E+122405380کاغذی3001384(زاده ابراهیم) یان اسد خدیجه دکترجغرافیا برای شناسی زمین  ( سمت) دانشگاهها انسانی علوم کتب وتدوین مطالعه سازمان

1319.78964E+12زاده حسن ،جمشید هاشم ،بنی الدین تاج مهندس ، مؤلفان هئیتزمین علوم نامۀ اژه و 1524380کاغذی3501380 دانشگاهی نشر مرکز همکاری با فارسی ادب و ،زبان علوم های فرهنگستان

1329.78964E+12(بیگ اسمعیل رضا محمد مهندس: ترجمه)باکستر. اِن ،آلیستر بنت.آر ماتیو پیتردویل،شناسی چینه بر ای مقدمه زمین تاریخ شناخت ،تهران دانشگاهی نشر مرگز2684380کاغذی2001383

1339.78965E+12(تضمینی آموزش کتابهای مجموعه) 71/05-8المللی بین کد کشور ای جرفه و فنی سازمان استاندارد آخرین با مطابق) عمومی کشی لوله معروف علوم34411380کاغذی3001384پناه هدایت رحمان

1349.78965E+12فرهنگ کتابخانه25610363کاغذی2101383باقرعبدی چهارجوابی و تشریحی سؤالهای با همراه  خانگی سوز گاز وسائل در ایمنی نکات رعایت و آن جوشکاری روش و طبیعی گاز کشی لوله

1359.78964E+12تهران ، دانشکاهی نشر مرگز3247380کاغذی2101381(اعتمادی بیژن: ترجمه) اوت- بورچارت والتر شناسی بلور

1369.78964E+12(کارتوگرافی ،وب ای رایانه کارتوگرافی ، دستی کارتوگرافی)  کارتوگرافی 2765380کاغذی4201385 زاهدی مجید دکتر دانشگاهها انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان

1379.78964E+12تهران دانشگاهی نشر مرکز3726380کاغذی3001384(هرمزی احمد مهندس: ترجمه) بولت.  ای بروس ها لرزه زمین

1389.78964E+12تهران دانشگاهی نشر مرکز4325380کاغذی2501381(زاده حسین جمشید:ترجمه) وایلی. پیترج جدید شناسی زمین مبانی

1391E+12تهران دانشگاهی نشر مرکز1204380کاغذی1601372(ترابی رحمان سید: ترجمه)گرگوری. ای سدریکمعدنکاری الفبای

1409.78965E+12(محمدی داود سید ،مهندس لوئیان اجل دکتررسول:ترجمه) شئوری.آر. پیسنگ در گسیتگی تجربی های معیار همدان دانشجو انتشارات2161380کاغذی2001380

1411E+12(نژاد جهانی رضا دکتر:ترجمه) هَدالک رابرت چارلزآن کالسیک مسائل و میدان نظریۀ 3925367کاغذی1501377 فرهنگی و علمی انتشارات شرکت

1429.78964E+12(پور یعقوب عبدالمجید: ترجمه)ویلیامز تری.  سی وال، جونز،فرانسیس.پی آدریان کمیاب خاکهای کانیهای تهران دانشگاهی نشر مرکز4283380کاغذی4101380

1431E+12تهران دانشگاهی نشر مرگز4444380کاغذی3201371(فرجی حسین:ترجمه) داونپورت ، بیسواس مس استخراج فنون،

1449.78964E+12تهران دانشگاهی نشر مرگز3522380کاغذی2301380(هرمزی احمد: ترجمه) منینگ. سی.اِی.دیصنعتی کانیهای مبانی،

1451E+12مسکو (میر) انتشارات3440380سخت3001984(صفدری) هللا نجیب دوکتور: ترجمه) سالوین. ا. وافغانستان جیولوجی اساسات با  عمومی جیولوجی

1469.78965E+12(س)الزهراء دانشگاه30410380کاغذی3901384ربیعی مریم-  شیرازی خوانین زاهرا عمومی توپولوژی

1479.78964E+12تهران دانشگاهی نشر مرگز5884380کاغذی4401372مدنی حسن معادن در تهویه،

1481E+12مسکو" میر" انتشارات34411380سخت2001979(آریانفر عزیز:ترجمه) فورسف.  ی.ا سکولف،. ل.وگاز و نفت های خاستگاه واکتشاف تجسس

149978964011006X(مدبری سروش ُمر، فرید:ترجمه)هارلبوت.  اس کالین،کرنلیوس کرنلیس(جلدی دو دوره) شناسی کانی راهنمای تهران دانشگاهی نشر مرکز7848367کاغذی10001380

1501E+12اشرافی نتشارات سازمان2761379سخت2801370 راد ثابنی مهدی هوا تهویۀ و کن سرد آب یخچال،کولر، تعمیر فّن

1519.78964E+12( پنجم چاپ) ها پاالیشگاه های ده فرآور و تصفیه های َرِوش  نفت شیمی تهران دانشگاهی انتشارات4923381کاغذی7501386خسروی مرتضی دکتر

1529.78964E+12(چهارم چاپ) ها پاالیشگاه های فرآورده و تصفیه های َرِوش نفت شیمی تهران دانشگاهی انتشارات4913381کاغذی7501376خسروی مرتضی دکتر

1539.78965E+12( مشاغل معرفی های کتاب مجموعه از) الکترونیک دارم دوستش که شغلی ایرانیان انجمن805381کاغذی1201384نیا ناظم یاسرسر ، تفرشی حسن محمد

1549.78965E+12( مشاغل معرفی های کتاب مجموعه از) تولید و ساخت  دارم دوستش که شغلی ایرانیان انجمن962381کاغذی1201384نیا ناظم یاسرسر ، تفرشی حسن محمد

1559.78965E+12(پیچی سیم-صنعتی-ساختمان) فاز سه و تکفاز الکتریکی موتورهای انواع اندازی راه صفار انتشارات1923381کاغذی2501385قنادی هادی مهندس-مسگری مهندس



1569.78965E+12(مشاغل معرفی های کتاب مجموعه از)الکتروتکنیک دارم دوستش که شغلی ایرانیان انجمن729381کاغذی1201384قنادی هادی مهندس-مسگری مهندس

1579.78601E+12(گشایشی رضا حمید دکتر:ترجمه) لواین ، ،برگمن اینکروپرا،دویت(پنجم ویرایش) گرما انتقال بر ای مقدمه فردا جهان نشر ، نما انتشارات9284381کاغذی18001389

1589.78601E+12(تست و تشریحی مسایل با همراه) (دوم ویرایش ، دوم چاپ) (2) خورو قدرت مولد خودرو تکنولوژی فردا جهان نشر ، نما انتشارات33614381کاغذی7001389خرازان مهدی مهندس

1599.78601E+12(وتست تشریحی مسایل با همراه دوم، ویرایش چاپ) (1) خودرو بدنه و شاسی خودرو تکنولوژی فردا جهان نشر ، نما انتشارات23214381کاغذی4501388خرازان مهدی مهندس

1601E+12دانشکاهی نشر مرگز2681381کاغذی2501363(گودرزی جعفری:ترجمه) رزنیک رابرت خاص نسبیت با آشنایی  

1619.78965E+12مشهد فردوسی دانشگاه6081381کاغذی5501384 نوعی دکتر- خشنودی دکتر(145) ( اول جلد)  کاربرد و اصول حرارت انتقال

1629.78601E+12(پور توکلی حصار،دکتر کاشانی ،مهندس زاده ملک مهندس: ترجمه) هولمن فیلیپ جکدوم چاپ ( نهم ویرایش)  حرارت انتقال  مسایل تشریح فردا جهان نشر ، نما انتشارات4885381کاغذی8001389

1631E+12میر مزا نشر6722381کاغذی4001371(طباطبائی جلیل سید:ترجمه) مانو موریس. مدیجیتالی طراحی

1649.78601E+12فردا جهان نشر ، نما انتشارات3445381کاغذی7001388حصار کاشانی مهندس-  زاده ملک مهندس ، دونالدکرنپنجم چاپ (نظرکلی تجدید با)  فرایندها حرارت انتقال حرارتی مبدلهای طراحی

1659.78601E+12(قهرمان بهزاد دکتر- صداقتی رضا دکترعلی:ترجمه) اومنس-  کینگسلی- فیتزجرالد( ششم ویرایش ، چهارم چاپ) الکتریکی های ماشین فردا جهان نشر ، نما انتشارات5924381کاغذی10001388

1669.78601E+12(دوم ویرایش ، دوم چاپ) (5) خودرو الکتریکی های دستگاه خودرو تکنولوژی فردا جهان نشر ، نما انتشارات24017381کاغذی5001389خرازان مهدی مهندس

1679.78601E+12فردا جهان نشر ، نما انتشارات28810381کاغذی6001389خرازان مهدی مهندس(دوم ویرایش ، چاپ) (3) خودرو رسانی سوخت خودرو تکنولوژی

1689.78601E+12فردا جهان نشر ، نما انتشارات23211381کاغذی5001389خرازان مهدی مهندس(دوم ویرایش ، دوم چاپ) (4) خودرو قدرت انتقال خوردو تکنولوژی

1691E+12تهران دانشگاهی نشر مرگز4202382کاغذی1501366(بازرگانی عباس: ترجمه) الزی  فریمنای برنامه آموزش طریق ار آماری روشهای  با آشنایی،

1709.78964E+12تهران دانشگاهی انتشارات3404382کاغذی5101387دالکی احمد مهندس ، زبیری دکترمحمود طبیعی منابع در کاربرد با هوائی عکسهای تفسیر اصول

1711E+12(میکائیلی فتاح ، شهرآشوب ابن مرتضی:ترجمه) جانسون. ا ریچارد چاریا، باتا. ک گوری( اول جلد) آماری روشهای و مفاهیم ،تهران دانشگاهی نشر مرگز3561382کاغذی3501369

1721E+12(ساختمانی نو ومصالح ها فناوری ، ها سیستم)  افغانستان در ساختمانی سازی صنعتی 16410382کاغذی3001393حسینی ضیاء سید داکتر خراسان انتشارات و سازی شهر امور وزارت انتشارات

1739.78965E+12ایران فنی انتشارات شرکت1047382کاغذی3501382(افضلی رضا محمد: ترجمه) اسپنشید.اف رولندیزل موتورهای نگهداری و سرویس کار، طرز

174978964011149Xتهران دانشگاهی نشر مرگز3061382سخت5301382مدنی حسن مهندس(انگلیسی-،فارسی فارسی- انگلیسی) (دوم ویراست) معدن مهندسی واژگان،

1759.78965E+122122382کاغذی1501385حسینی زمان سید مهندس ، نیار قنبرزاده مظفر دکتر(سازی پیاده و آموزش راهنمای)  ساده زبان به فرآیند آماری کنترل نوری محدث عالمه غیرانتفاعی-غیردولتی عالی آموزش موسسه انتشارات

1769.78965E+12( ای حرفه و فنی آموزش سازمان 2 درجه استاندارد با مطابق) الکتریکی ماشینهای تعمیر و پیچی سیم  قائم ایران موسسه962383کاغذی1501381سرابی مهندس

1779.78965E+12(روزبهی کیومرث مهندس ، فام حقی رضا محمود دکتر:ترجمه) سارما.  ،م گالور. دی.جی(ششم چاپ ، دوم ویرایش)  قدرت های سیستم طراحی و بررسی (ع) رضا امام دانشگاه6641383کاغذی8001390

1789.78965E+12(سوم چاپ) ( الکتریک جنرال عامل مدیر ولش جک قرن برکزیده مدیر نهفته رازهای) الکتریک جنرال راه ولش جک فردا مدیریت ناشر ، فرا3842383کاغذی4001383(نژاد رضایی دکترعبدالرضا:ترجمه) اسالتر رابرت

1791E+12(موسوی محسن زهرایی،سید ،حسین برزآبادی ابراهیم:ترجمه) لند کاز مک و کالورت   الکترونیک تهران دانشگاهی نشر مرکز7083383کاغذی3501368

1809.78964E+12کبیر امیر انتشارات موسسه5883383کاغذی5501387(داریانی گلستانی نادر: ترجمه) اشمیت فریدیگر وسترمان الکتروتکنیک الکترونیک مهندسی جدولهای

1811E+12تهران دانشگاهی نشر مرگز722383کاغذی1201368بهلکه محمدالقایی شدگی جفت و گرها القا (مجموعه) (19) الکترونیک آموز خود،



1821E+12(42)الکترونیک آموز خود (مجموعه CREI) های گیرنده FMتهران دانشگاهی نشر مرگز447368کاغذی1201368دیانی محمود،

1831E+12(48) الکترونیک خودآموز (مجموعه CREI) تهران دانشگاهی نشر مرگز727368کاغذی1201368ملکان مجیدگیری اندازه،

184

1851E+12تهران دانشگاهی نشر مرگز642383کاغذی1001367چمنی مهرانفازبردارها و نمودارها (مجموعه) (9) آموزالکترونیک خود،

1861E+12(43) الکترونیک آموز خود (مجموعه CREI ) تهران دانشگاهی نشر مرگز4813368کاغذی1201368رجبی اختر مجتمع های مدار مهندسی طراحی،

1871E+121206383کاغذی1501369(اردالن اردشیر دکتر: ترجمه) لونوا دانیل(دانم؟ می چه)  کوانتایی الکترونیک  اسالمی انقالب آموزش و انتشارات سازمان

1881E+12 1524383کاغذی1501369(کوشا کریم: ترجمه) بسون ژان(دانم؟ می چه)  الکتروشمی  اسالمی انقالب آموزش و انتشارات سازمان

1899.78965E+12ایران فنی انتشارات شرکت4329383کاغذی4001383(میرزا حسین محمد: ترجمه)کوک پی.نایجل(جلدی دو دوره) 1 عملی الکترونیک

1901E+12(قمصری ناصرعلیزاده پور، جمشیدی مسیب ، جمشیدی صمیمی،ابوالقاسم جالل:ترجمه) کریستی. و رابرت ، میلفورد. ج ،فردریک ریتس. ر جان الکترومغناطیس نظریۀ مبانی ،تهران دانشگاهی نشر مرگز7122367کاغذی3501369

1911E+12تهران دانشگاهی نشر مرکز4021383کاغذی1501369(قنادی عزیزی قدیر:ترجمه) بولر رودی هانس قدرت الکترونیک  صنعتی الکترونیک

1929.78965E+12ایران فنی انتشارات شرکت29610383کاغذی3501382(رنجبر بهزاد: ترجمه) ریشتر.پ. ه(چهارم چاپ) آسان سیمکشی

1939.78965E+12الکتریکی های ماشین پیچی سیم  (های ماشین پیچی سیم Ac و  Dc وترانسفورماتورها ) برق رشته کارآموزان و دانشجویان کلیه استفاده قابل صفار انتشارات2562383کاغذی3501385  مسگری علی مهندس

1949.78964E+122106383کاغذی2101375(کاوه علی دکتر: ترجممه) یانگ. و. ب ها سازه تحلیل انرژی روشهای فرهنگی و علمی انتشارات شرکت

1959.78965E+12(دقیق ابزار و کنترول ، الکترونیک برق، های رشته وکاردانی کارشناسی دانشجویان استفاده قابل)الکترونیکی و الکتریکی گیری اندازه دستگاههای کاربرد و اصول صفار انتشارات4003383کاغذی5001380 کاظمی اسدهللا مهندس

1969.78965E+12برق مهندسی مبانی 1 برق تکنولوژی (آحاد سیستم I.S) (ویرایش یکمین و بیست ) آب شهر انتشارات4655383کاغذی5001390(چقازردی مسعود:ترجمه)تراژا. ک.ا- تراژا. ال. ب

1979.78964E+12(جلفایی ارباب علی ،مهندس اصفهانی زینی اصغر دکترعلی:ترجمه) روزنبرگ. ام رابرت کلوتز،.ام ایروینگ(روشها و نظری مبانی) شیمیایی ترمودینامیک تهران انشگاهی نشر مرگز5921383کاغذی4501384

1989.78965E+12ایران فنی انتشارات شرکت1308383کاغذی3501383(پریساکاوه: ترجمه) موریس. سی. جان دیجیتال عمومی الکترونیک

1991E+12("میرک" بهلول غالم: ترجممه) وشپته بیاتووسکی ترتسه هانس(ماشینی جات عراده میخانیک برای) ماشینی جات عراده فنی معلومات 1221383سخت8501347 گلن ماکس دوکتور انتشارات موسسه

2001E+12نویسی پروگرام ابتدائی روشهای و ساختمانی اساسات ( اول جلد) الکترونیکی های میکروکمپیوتر معرفی (روشواری زاده،اشتفان ابرهیم احمد:ترجمه) روشیوای. ش علوم پوهنځی- کابل پوهنتون1661383کاغذی13501979

2011E+12(روستائی الدین صادقوف،شرف اکترعلوم پکتین، رازمحمد: ترجمه) پکتین محمد وراز. ا.م سیلیڅوف.ی. س وسیلف برقی های ماشین و ترانسفارمرها ، غیرخطی های دوره دوم قسمت عمومی الکتروتخنیک کابل تخنیک پولی انستیتوت1891383سخت12001350

2029.78964E+123281383کاغذی3501382شاد همایون فرهاد مهندس ، الهی ناطقی فریبرز دکتر ها سازه درمکانیک محدود اجزای روش کاربرد تهران گران دییا هنری فرهنگی موسسه

2031E+122083383کاغذی1001372(دادفرما هللا حبیب: ترجمه) بازلو جان هاوکینگ استیون جهان  اسالمی انقالب آموزش و انتشارات

2049.78964E+12(حمیدی اصغری علی ،دکتر محمدباقرپورسید ،مهندس منتظررحمتی مهدی دکترمحمد:ترجمه) سینوت. کی.،آر ریچاردسون. اف.ِجی کولسون،. ام. جی(جلدی پنج دوره) طراحی مبانی شیمی مهندسی تهران دانشگاهی نشر مرکز38682369کاغذی20001384

2059.78964E+12تهران دانشگاهی انتشارات4502369کاغذی9301387 همزه دکتریحیی هفتخوانی، پور رستم اکبر مهندسسازی کاغذی شیمی اصول

2069.78965E+12(ارشد کارشناسی آزمون دوره 15 تشریحی پاسخ) فیزیک شیمی کتاب ( تست و درس مجموعه ترین کامل) تجزیه شیمی کتاب کبیر امیر صنعتی دانشگاهی9122369کاغذی9751382اکبرالصاق ،مهندس نفیسی غالمحسین کتر

2079.78965E+12(پوستی بهرام:ترجمه) ،پیترهاریوت اسمیت. سی کیب،جولیان مک.  ال ورانششم ویراست ( جلدی دو دوره) شیمی مهندسی واحد عملیات دانشگاهی کتاب نشر11763369کاغذی17551385



2089.78965E+12پایه علوم گسترش2081369کاغذی2101381(پیشوایی علیرضا دکتر) مورله ژاکلین ، مورله پیر شیمیایی سینتیک

2099.78965E+12(مرعشی طیبه: ترجمه) هثوی براین و کلرمورفی ، مورفی براین معدنی شیمی بنیادی اصول عمومی شیمی مولف پیام انتشارات2242369کاغذی1301381

2109.78964E+122883369کاغذی3601382فخرائیان حسین شیمیایی عوامل "ع" حسین امام دانشگاه انتشارات و چاپ موسسه

2111E+12(زارعی علیرضا ، افخمی عباس دکتر:ترجمه) نیکوللیس. پی. افستاتیو،دی. ای. سی کریستین،. دی. جی ، هاجیونو.پی.تی(121 شماره) تجزیه شیمی در مساله حل سینا بوعلی دانشگاه انتشارات7342369کاغذی6001376

2129.78964E+124601369کاغذی3501377 مفیدی دکترجمشید(2 الکتروشیمی) ای تجزیه الکتروشیمی تهران دانشگاهی چاپ و انتشارات موسسه

2139.78965E+12سیف احمد مومنی،مهندس کامران ،مهندس قالئی عین رضا محمد(2) چارلزمورتیمر عمومی شیمی تشریحی راهنمای اتحاد انتشارات3204369کاغذی2201383

2149.78965E+12(حسامی ،بهشته کاظمینی محمد دکتر: ترجمه) فوگلر اسکات(سوم ویراست) شیمیایی راکتورهای طراحی دانشگاهی کتاب نشر4083369کاغذی7351385

2159.78965E+12(ناپیوسته ارشد کارشناسی و کارشناسی به کاردانی کنکور داوطلبان ویژه) (سواالت، تشریحی پاسخ ، 75 تا 64 کنکور سواالت ، ای چهارگزینه پرسشهای درس، خالصه:شامل)  شیمی 2362369کاغذی3151381تهران فنی و آموزشی مجتمع انتشارات و تحقیقات واحد تهران گران یبا هنری فرهنگی موسسه همکاری با تهران فنی و آموزشی مجتمع

2169.78965E+12غیاثی مهران دکتر ، سعیدی رضا محمد دکتر هروی، جاللی مهدی ،دکتر پارسافر معباس دکترغالم(چهارم ویرایش) مهندسی  های رشته برای عمومی شیمی 4503369کاغذی3901385 اصفهان صنعتی دانشگاه نشر مرگز

2171E+12سینا ابوعلی دانشگاه انتشارات2962369کاغذی2701376(ایلوخانی دکترحسین:ترجمه) کیو.بیرمن115 شماره ( آنها کامل حل و مسائل ، اساسی مفاهیم) شیمیایی ترمودینامیک

2181E+12(عالی تحصیالت موسسات برای درسی کتاب) عضوی کیمیای عملی کارهای و سیمینارها ذعیب صدیق ،غالم هاللی حسین ،محمد حکیمی غوث محمد 4008369سخت2501365 کابل پوهنتون ا.د.ج مسلکی و عالی تحصیالت وزارت

2191E+12(فاطمی ،امجد شهیدی بتول پرتوی، طیبه اسفندیاری، شروین:ترجمه) ویکس. پی دانیل الکترون جابجایی تهران دانشگاهی نشر مرگز1768367کاغذی1501364

2201E+126112369کاغذی5501383(مندوزی) هللا انجینیرعارف دیپلوم پوهنوال(جلدی دو دوره) چاپ دوهم (برخه لومری) کیمیا عمومی مرگز پراختیا څیرنواو پشتو د ساپی د

2219.78964E+12(غازیانی ،فاطمه راد پور کیان منصور:ترجمه) ایپسن. ام.روزنبرگ،ال.ال. ج(شومز کتابهای سری از)  دانشگاهی شمی کبیر امیر انتشارات موسسه4922369کاغذی7501382

2229.78965E+12ایران فنی انتشارات شرکت3922371کاغذی2501381(اشرفی اشکان:ترجمه) استابز تی-استوارد دبلیو نوین سیمکشی

2231E+12(زرافشان عبدهللا: ترجمه) تریفونوف. ن.و ، تریفورنوف.  ن.د شیمیایی عناصر کشف تاریخچه 3241371کاغذی2501374 فرهنگی و علمی انتشارات شرکت

2241E+12،(فیروزآبادی حاجی باغداساریان،احمد الن:ترجمه) ،هیوز،پست شارپ براون، آنتنها و ، امواج خطوط تهران دانشگاهی نشر مرگز5362372کاغذی2501367

2251E+122161372کاغذی7001359سدید عبدالرحمن پوهندوی( اول جلد)  کارتوگرافی ومسلکی عالی تحصیالت مطبعه

2261E+12(صناعی اکبر:ترجمه) کانافویسکی ،زی هامان. ی ، برناتسکی. ه کار بذر ماشینهای اصول تهران انشگاهی نشر مرگز1801373کاغذی1201371

2271E+12مدار اول کتاب ، لکترنیک دوم کتاب (جلدی  سه دوره) برق مهندسی مبانی تهران ، دانشگاهی نشر مرگز8162374کاغذی11001368(کافی علی:ترجمه) گرابل بوتام، جرالد،هیگین فیتز

228978964445121X(نژاد جهانی رضا دکتر:ترجمه) هَدالک رابرت چارلزآن کالسیک مسائل و میدان نظریۀ 3921373کاغذی2001377 فرهنگی و علمی انتشارات شرکت

2291E+12(22) الکترونیک آموز خود (مجموعۀ CREI) تهران دانشگاهی نشر مرگز11216368کاغذی1001363چمنی مهران شبکه قضایای

2301E+121561374کاغذی4201966 شرکوس- یوتسفلزکاری های حرفه برای (اشکال ، اعداد ، مواد) وسترمان تابلوهای فلزات شویگ  براون- وسترمن جورج مطبعه

2319.786E+122641374کاغذی6001390طاوسی تقی دکترمحیطی ریزی نامه بر در خورشیدی تابش اقلیمی کاربرد مرندیز انتشارات همکاری با وبلوچستان سیستان دانشگاه

2329.78601E+12دانش ارکان انتشارات4284373کاغذی8251392امیری چالکش محمد دکتر(دهم چاپ) نظرجامع تجدید با آب تصفه اصول

2339.78965E+12ایران فنی انتشارات4605373کاغذی3501383(میرزا حسین محمد:ترجمه) پامکوئیست.ای روالند(سوم چاپ) آموزان نو و برقکاران برای برق مبانی



2349.78964E+12(محلوجی هاشم:ترجمه) لیبرمن. جرالدج باوکر،. ه آلبرتمهندسی آمار تهران دانشگاه نشر مرگز8624374کاغذی6601386

2359.78964E+12تهران دانشگاهی نشر مرگز5675374کاغذی4251384(مدّبری سروش دکتر: ترجمه) ِسلی.  سی ریچاردنفت شناسی زمین

2361E+12اصفهان صنعتی انسگاهی16082369کاغذی10501368(غیاثی مهران:ترجمه) واس(جلدی دو دوره) توصیفی عمومی شیمی

2379.78601E+12(2014: ترجمه ترین جدید) نویفرت  معماری اطالعاتNeufert ,Ernst, Neufert ( صنعتکر نوذر مهندس قاسمی، راجی رضا ،مهندس رمضانیان سپاس مهند: ترجمه  مهر آذرین انتشارات6322374کاغذی10501393(

2381E+12(مومند عبادالرحمن انجینر دیپلوم پوهندوی:ژباړن) بایاسی زید، ایم، پروفیسرپیژندنه محاسبی د کانکریټو اوسپنیز د ننگرهار- ټولنه یارخپرندویه6393375سخت15101393

2399.78964E+12تهران دانشگاهی نشر مرگز3565374کاغذی2751386(مجللی حسام:ترجمه)اوکانر ،  نیل بوهن،مک خاک شیمی

2401E+12 1473375کاغذی2101393"هاشمی" شاه رقیب سید انجنیر دیپلوم اوبه ور څښاک د څانکه تخنیکی تولنی خپرویی موند د

2411E+123481375کاغذی4801374تابش بهرام نقاله سیم ایران جنگلبانی سازمان انتشارات از

2421E+121603375کاغذی2701389آبادی جالل نثار نثاراحمد انجنیر پوهندوی(نور) اپتیک مرکز پراختیا او څیرنو پشتو د دساپی

2431E+12(پزشکی گروه های دانشکده دانشجویان برای) بیوشیمی آزمایشگاهی آموزش تهران نشردانشگاهی مرگز1323367کاغذی1201369کامیاب ثریا شاملو، یوسف

2441E+122183375کاغذی5101393"جاللی" بهاوالدین پوهندوی رسم تخنیکی او هندسه ترسیمی څانکه تخنیکی تولنی خپرویی موند د

2451E+122403375کاغذی4101394رازقی اسحق محمد انجینر دیپلوم پوهنوال(مجموعه پوښتنو شوو حل د) مقاومت و مواد د څانکه تخنیکی تولنی خپرویی موند د

2461E+122283375کاغذی3501389"مندوزی" هللا انجنیرعارف پوهاند  (برخه لومری) کیمیا عمومی آباد جالل- تولنه خپرندویه مومند

2471E+12(46) الکترونیک آموز خود (مجموعۀ CREI) (2) جامد حالت سوییچینگ کاربردهای تهران دانشگاهی نشر مرگز846368کاغذی1501367دیانی محمود

2481E+12(45) الکترونیک آموز خود (مجموعۀ CREI ) (1) جامد حالت سوییچینگ کاربردهای تهران دانشگاهی نشر مرگز644368کاغذی1501368دیانی محمود

2491E+123423375کاغذی6101392عاطف فرید محمد انجینر کماراسوامی، ان داکتر(مهندسی) اورسمول پالنول دودانیو ننکرهار- څانکه تخنیکی تولنی خپرندویی مومند

2501E+126103375سخت12101392عاطف فرید محمد انجینر ، دتا ناریان برج پرفیسر(اورد بر) معلومول لگښتونو د او کول محاسبه کی انجنیری سیول په ننکرهار- څانکه تخنیکی تولنی خپرندویی مومند

2511E+12(عاطف فرید محمد انجنیر:ژبارن) جستو. یی. پروفیسرسی او خانا. کی.ایس پروفیسر(جورونه سرک) انجنیری الرو لویو د 3123375کاغذی7101394 ننکرهار- څانکه تخنیکی تولنی خپرندویی مومند

2529.786E+12اندازی راه و ،نصب نویسی برنامه مهندسی کلید (PLC S7 300/400)دانش سها2243366کاغذی4201393مقدسی عباس

2539.78964E+12(قهرودی محمد ، راد شهرابی مهرداد ، یارکیانی علی) دسور چارلز- کوه ارنست کتاب مسائل کامل حل (1 الکتریکی مدارهای درس ویژه (اول جلد) ها شبکه و مدارها اساسی نظریه مسائل تشریح دانش سها8165366کاغذی10501392

2549.78601E+12آذر انتشارات1842366کاغذی4601392آقائی امیدنجوم های سرگرمی 

2559.78964E+122805366کاغذی4901392ولدی ابراهیمساختمان اجرای و اجزاء وارش کتاب: ناشرهمکار ، آراد کتاب

2569.786E+12دانش سها انتشارات1043366کاغذی2501393(پرنا مهدی مهندس:ترجمه) بورگر-اشنایدر مارتا اشتال ساختمانی های پروفیل اول جد 

2579.786E+12دانش سها انتشارات3445366کاغذی6501393مقاری محمد ، دهکی فالحی حسین ، نجاری ایرج2 درجه ساختمانی برق کامل مرجع 

2589.78964E+12(مهندسی علوم استاندارد اول جد ترین جدید با مطابق) طراحی و سازی ماشین استاندارد اول جد کامل مرجع Ulrich Fisher دانش سها انتشارات3925366کاغذی7001393عباسی رضا محمد:ترجمه 

2599.78601E+124484366کاغذی3001387زمانی مهدی مهندس(سراسری و آزاد دانشگاههای) خاک مکانیک ارشد کارشناسی دانش الماس-  پدیده کتاب انتشارات



2609.78965E+12چرتکه انتشارات3123366کاغذی3701390(هنربخش َسروین:ترجمه) گراف اف رودلفنوسازها پررمزوراز دنیای به نگاهی

2619.78965E+12(نزدهم چاپ) امتحانی مسائل حل با همراه (منطقی مدار) دیجیتال طراحی مسائل کامل تشریح  دانش سها انتشارات3205366کاغذی1901387(فر یعقوبی محمد مهندس:ترجمه) مانو موریس

2629.78601E+12روش به فوالدی های سازه طراحی کاربردی مرجع کاملترین LRFD 2013 افزار نرم با ETABS 2014 و SAFE  (اول جلد) دانش نگارنده انتشارات9848367کاغذی18001393جعفری رضا احمد مهندس ، آبادی سلطان رضا مهندس

2639.78965E+12فروزش انتشارات5124368کاغذی4301389صفائی بهرام و رستمی قاسم سید( ها دستگاه) پیشرفته برداری نقشه

2649.78601E+12(واحدیان دکترابراهیم: ترجمه) کریگ.جی.ال ، مریام. ال. جی(هفتم ویرایش) دینامیک دوم جلد مهندسی مکانیک دانش نگارنده انتشارات5125368کاغذی12501393

2659.78601E+12(واحدیان دکترابراهیم:ترجمه) کریگ.جی.،ال مریام.ال.جی( هفتم  ویرایش) استاتیک اول جلد  مهندسی مکانیک دانش نگارنده انتشارات3683368کاغذی9501392

2669.78965E+12(هشتم ویرایش) جانستون استاتیک مسائل کامل تحلیلی حل ای پله روش به مسئله کامل تشریح های کتاب سری از هودین ناشر7525366کاغذی9801391(قاسمی حمید مهندس ، زاده خسروی دکترشکوفه

2679.78965E+129ادیب یاوری،دکترمهدی عیسی:ترجمه) فای. سی رابرت ، موری مک جان(جلدی دو دوره) (سوم ویراست)  عمومی شیمی دانشگاه علوم انتشارات8542366سخت9801386

2689.786E+12دانشگاه علوم انتشارات2002365کاغذی4301394قرایی ناصر(آموزشی های فیلم با همراه)  خودرو برق فرد منحربه آموزش

2699.78964E+12دانش سها انتشارات1603365کاغذی2801387آزادی پیام ، هرسینی رضایی عبدهللافتوکپی های دستگاه  تعمیرات و ونگهداری سرویس اپراتوری، آموزش 

2709.786E+12(مهندسی کلید) تصویری آیفون اندازی راه و نصب همراه به ساختمان برق پایه مدارات دانس سها1205365کاغذی2901393سیبنی حکیمی معصومه ، مقدسی عباس

2719.786E+12(ویرایش ترین جدید) محرکه های سیستم و الکتریکی های ماشین تحلیل (صابری صادق محمد مهندس زاده، صدیقی مصطفی دکتر: ترجمه) سادهوف دی ،اسکات واسینچوک الگ کراوز، سی پال دانش ُسها انتشارات5924365کاغذی9901394

2729.786E+12دانش سها3208365کاغذی7001393مقدسی عباس ، دهکی فالحی ،حسین نجاری ایرج(1 درجه)  ساختمان برق فرد به منحصر مرجع

2739.78601E+12نهم و هشتم ویرایش (جانستون راسل ای-بیر.پی فردیناند کتاب براساس مسئله 800 از بیش حل) استاتیک در مسوله حل رهیافت قاسمی عباس ، وران ،خسروپیله بحرانی کاظم محمد ، یی رضا علی مهدی اترک دانش انتشارات5563365کاغذی8601391

2749.78965E+12(دریایی وفنون علوم-برق تحصیلی گروههای) ای حرفه و فنی)  (1) عمومی الکترونیک راهنمای استاد انتشارات1044365کاغذی501381عباس پور خدیجه مهندس

2759.786E+12(سلطانی ایمان زاده،مهندس صدیقی مصطفی دکتر:ترجمه) پادیار.آر.ک(ویرایش ترین جدید) (کنترل و پایداری) قدرت های سیستم دینامیک  دانش سها انتشارات5604365کاغذی10851393

2769.78964E+12 دانش سها انتشارات1205365کاغذی2101390موسوی پرویز سید مهندس ، رضایی عبداله مهندس کاربردی  صنعتی برق 

2779.78965E+12(وآزاد سراسری 82 تا 75 سالهای پیوسته کاردانی کنکور وتستهای درسی کتاب تمرینات حل ، مباحث گام به گام آموزش)  الکترویکی مدارهای فن پیام انتشارات5523365کاغذی2701383نیا مرادی حق مصطفی

2789.78965E+12حسینیان فنی انتشارات2483365کاغذی4851393(بخش هنر َسروین: ترجمه) بریندلی کیث( آماتورها برای آموزساده خود یک) الکترونیک با آشتی

2799.78965E+12دوم چاپ (الکتروینک دانشجویان مخصوص) الکترونیک مدارات کلیه یابی عیب چرتکه انتشارات1683365کاغذی3451392 سهرابیان بهروز

2809.78965E+12(نهم ویراست اول، جلد) 1 هالیدی فیزیک مبانی مسائل کامل تحلیلی حل ای پله روش به مسئله کامل تشریح های کتاب سری از مبشری دکترابوالحسن ، زاده خسروی شکوفه دکتر ، قاسمی حمید  مهندس هودین انتشارات5443365کاغذی8501392

2819.786E+12( شهریاری زهتابیان مّحمد مهندس کاشیها، علی مهندس ، عبدی علی دکتر:ترجمه) چاپمن.ج.استفان الکتریکی های ماشین مسائل تشریح دانش ُسها انتشارات3485364کاغذی4801391

2829.78601E+12آزمایش با همراه ، درسی کتاب (الکترونیک-برق کاردانی دانشجویان و صنعتی الکترونیک آموزان دانش برای)  صنعتی الکترونیک رضا آذرین قلم انتشارات4165364کاغذی4601392عرفانی رضا مهندس

2839.786E+12( مهندسی نظام مباحث جدید اصالحات با مطابق) کامالتشریحی پاسخ با) برقی تاسیسات مهندسی نظام آزمون مسئله حل و نکته درس، مرجع کاملترین باحقیقت کشاورز علیرضا ، دهکی فالحی حسین فرد، لطیفی کسری ، نظری مهرداد ، زاده غفاری نوید دکتر  دانش سها انتشارات4324364کاغذی7701394

2849.78601E+12اترک دانش انتشارات2405364کاغذی3901391نژاد یوسف اکبر علی مهندس صنعتی برق در نوین فناوری

2859.786E+12(تضمینی کامال و ساده زبان به عملی صد در 100) الکترونیک فرد منحصربه آموزشCharles Platt دانش سها انتشارات3288364کاغذی6601393پورمحمد رضا:ترجمه 



2869.78965E+12101 الکترونیک با جالب کاردستی چرتکه انتشارات3363364کاغذی4001390(هنربخش َسروین:ترجمه) ارگانیزیشن اینتلین 

2879.786E+12دانش سها3924364کاغذی7701392غفارزاده دکترنویدالکتریکی تاسیسات تخصصی مرجع ترین کامل

2889.786E+12(آموزشی کمک منبع عنوان به)کشور ای حرفه و فنی سازمان تایید مورد)  برق تابلوهای مونتاژکارونصاب دانش ُسها3183364کاغذی5251392مقدسی عباس مقاری، ،محمد حیقیقت کشاورزبا علیرضا

2899.786E+12باقری حمید مهندس ، درویشی ساجده مهندس ، زاده صدیقی مصطفی دکتر الکترویکی های ماشین تحلیل  دانش سها انتشارات3599364کاغذی7001393

2909.786E+12دانش سها انتشارات2405364کاغذی4801393براتی ،محمود مقاری محمد(تصویری کامال و ساده زبان به) الکترونیک کاربردی های پروژه 

2919.786E+12دانش سها انتشارات3643364کاغذی6451394مهدوی مصطفی سید مهندس (اخیر سال ده) ( 1393 آبان آزمون سواالت پاسخ همراه به) برقی تاسیسات رشته مهندسان حرفه به ورود های آزمون 

2929.78964E+124045364کاغذی6401393امیرگوهری سید مهندس(اول جلد) الکترونیک مبانی مسائل کامل تشریح اندیشه فانوس- اترک دانش نشر  همکاری با تمثیل انتشارات

2939.78965E+12ساده قطعات با عملی% 100 و ساده ی پروژه 40 همراه به (...! دیحیتال:آنالوگ،مقصد:مبدأ) الکترونیک تورآموزشی چرتکه انتشارات2963364کاغذی5201391(بخش هنر َسروین:ترجمه) سینگمین آندرو

2949.786E+12(مهندسی های رشته وسایر برق مهندسی ابتدایی های سال دانشجویان ویژه) ساده زبان به الکتریکی قدرت های سیستم معرفی Steven W. Blume دانش سها انتشارات2344364کاغذی4801392زاده صدیقی مصطفی دکتر: ترجمه 

2951E+12(صنعتگر نوذر مهندس ، قاسمی راجی رضا مهندس ، رمضانیان سپاس مهندس:ترجمه) پیترنویفرت و ارنست(ترجمه ترین جدید)  نویفرت معماری اطالعات  مهر آذر6322368کاغذی8801390

2961E+12(26) ابکترونیک آموز خود (مجموعه CREI) تهران دانشگاهی نشر مرگز5210368کاغذی1201367معلمی بهرامترانزیستور

2971E+12(28) الکترونیک آموز خود (مجموعه CREI) تهران دانشگاهی نشر مرگز722367کاغذی1201368دیانی محمودترانزیستور پایداری و بایاس

2981E+12(31) الکترونیک آموز خود (مجموعه CREI) تهران دانشگاهی نشر مرگز761367کاغذی1201367معلمی بهرام ترانزیستوری های کننده تقویت طرح

2991E+12تهران دانشگاهی نشر مرگز3481366کاغذی1801365(یزدانبخش رضا محمد:ترجمه) شوتلیکاول جلد (ارگانیکم) آزمایشگاهی آله شیمی

3001E+12الکترونیک آموز خود (مجموعه CREI) تهران دانشگاهی نشر مرگز808368کاغذی1201368رجبی اخترمجتمع مدارهای ساخت روشهای

3011E+12الکترونیک آموز خود (مجموعه CREI) تهران انشگاهی نشر مرگز885368کاغذی1201363چمنی مهرانظرفیت

3021E+12الکترونیک آموز خود (مجموعه CREI) تهران دانشگاهی نشر مرگز8410368کاغذی1201368رجبی اخترنیمرسانا وسایل انواع

3031E+12الکترونیک آموز خود (مجموعه CREI) تهران دانشگاهی نشر مرگز7217368کاغذی1201368ملکان مجیدنیمرسانا دیودهای

3041E+12(عاطف فرید محمد انجینر:ژبارن) الل بی بی داکتر پونما، ،سی، بی داکتر(ابیاری) انجینری لگولو ابو د 4643365کاغذی7101392 ننکرهار- څانکه تخنیکی تولنی خپرندویی مومند

3051E+125606375کاغذی9101393ستانکزی عبدالحلیم انجینر الحاجدیزاین او شننه دانیو و پورو لور مقاومو د وراندی په زلزلی د ننکرهار- څانکه تخنیکی تولنی خپرندویی مومند

3061E+123923375کاغذی7101394(عاطف فرید محمد:ژبارن) رنگواال ، ایس،سی انجینری رسولو اوبو د ننکرهار- څانکه تخنیکی تولنی خپرندویی مومند

3079.78965E+12معاصر فرهنک1681364کاغذی2001387(همدانی معصومی حسین:ترجمه) ُهرن پاکینگ جان کوانتومی نظریۀ

3089.78965E+12(فرهادیان ماندانا:ترجمه) بادوز ژاک و دوژن پیرژیل،آموزش پژوهش نرم، ماده) نازک نرم معاصر فرهنک2721364کاغذی2501384

3099.78601E+12آذر انتشارات643363کاغذی1601392حیله امیربی ها ستون کف طراحی و ،تحلیل مبانی

310978964948082X11963363کاغذی12001382 حامدی حسین محمد دکتر(جلدی دو دوره) باز مجاری هیدرولیک طوسی  نصرالدین خواجه صنعتی دانشگاه

3119.78965E+12(الکترومغناطیس-  کالسیک مکانیک )( ارشد کارشناسی کنکور برای آمادگی کنکور و درس ( جلدی دو دوره) فیزیک کتاب 9603363کاغذی5001386نسب بهرامی علیرضا دکتر ، شکری اصغر علی دکتر شریف کتاب کانون فررهنگی خدمات- آواران به



3129.786E+12(شهریاری زهتابیان روف محمد ، کاشیها علی:ترجمه) دوربن ،استفن هیت ویلیام( جلدی دو دوره) مدار مهندسی تحلیل مسایل تشریح  دانش سها انتشارات9305363کاغذی13951392

3139.78601E+12(کیا نجفی امید مهندس:ترجمه) کرایگ. جی. ال مریام،.ال.جی  هفتم ویراست (مهندسی مکانیک) استاتیک مسائل کامل تشریح علمیران انتشارات2886363کاغذی6001394

3149.786E+12دانش سها12010363کاغذی3401393قرایی ناصر(مهندسی کلید)  همه برای و خودو مکانیک

315978964681123Xپایه علوم گسترش انتشارات6968363کاغذی4801384 جعفرزاده مجتبی(جلدی دو دوره) ساده زبان به  خانگی لوازم تعمیر آموزش

3169.78601E+12(اعرابی نگین مهندس ، رمضانیانپور اکبر علی دکتر:ترجمه) بروکس جی ،جی نویل آدام(2 ویراست ، سوم چاپ)  بتن تکنولوژی دانش نگارنده انتشارات4205361کاغذی7601393

3179.786E+12دانش سها انتشارات4563361کاغذی7201391فرد ،ابراهیم جهانشاهی رحیم انگا صنعتی کنترل و دقیق ابزار 

3189.78601E+12بتن و سیمان های آزمایش (ASTM) دانش نگارنده انتشارات3842361کاغذی4401390اعرابی نگین ،مهندس نپور رمضانیا اکبر علی دکتر

3199.78964E+12دانش سها انتشارات4325361کاغذی380380امینی حسن مهندسکاردانش ای، حرفه و فنی های رشته ویژه برتر شده بندی طبقه سواالت مجموعه 

3209.78601E+12با قدرت های سیستم تحلیل کاربردی مرجع کاملترین ETAPدانش نگارنده انتشارات6644361کاغذی12001393احمدیان سعید مهندس

3219.78965E+12اندیشه نگین های کتاب مجموعه  (بهبودیان جواد دکتر کتاب براساس)  مقدماتی آمارواحتمال کامل راهنمای و آموز خود اندیشه پویش انتشارات3121363کاغذی4201386محمدی شیر سمیرا محمدی، شیر مسعود

3229.78964E+12(کنکوری کتابهای مجموعه) معماری کارشناسی به کاردانی کنکور تخصصی سواالت دانش سها انتشارات3523361کاغذی2501387پارام افشین مهندس

3239.786E+12(زاده کمال مجتبی- شهریاری رئوف محمد فر، یعقوبی محمد دکتر: ترجمه) مانو موریس پنجم ویراست ( منطقی مدار) دیجیتال طراحی دانش سها انتشارات5005361کاغذی6001393

3249.786E+12دانش سها انتشارات6084361کاغذی4801389(فر یعقوبی محمد دکتر: ترجمه)مانو موریسچهارم ویراست (منطقی مدار) دیجیتال طراحی مسائل کامل تشریح

3259.78601E+12با کاری ماشین کاربردی مرجع کاملترین  CATIA cncدانش نگارنده انتشارات5325361کاغذی12001392علیاری محمد مهندس

3269.78601E+12مهندسی طراحی افزار نرم کاربردی مرجع کاملترین CATIA  (پنجم چاپ) اول جلد دانش نگارنده انتشارات6165361کاغذی12001392حقیقی پور علی رضا محمد مهندس

3279.786E+12دانش سها انتشارات3153361کاغذی5101392سیف بحری مهندس االیشگاهی و نیروگاهی تجهیزات با آشنایی

3289.78964E+12دانش سها انتشارات1763361کاغذی1201387عاشور آرش مهندس(ارشد کارشناسی کنکور) عمران مهندسی تخصصی زبان

3299.78964E+12دانش سها انتشارات موسسه3963361کاغذی4101389عباسی رضا محمد(اروپایی و آمریکایی روش به آموزش)  صنعتی کشی نقشه

3309.78601E+12(دوم ویرایش) طاحونی شاپور مهندس (دوم ویرایش) جدید ترجمه براساس (جلدی دو دوره) مصالح مقاومت مسائل کامل تشریح علمیران انتشارات6314362کاغذی8601393ثانی مهدی مهندس

3319.78965E+12طاحونی شاپور مهندس (دوم ویرایش) جدید ترجمه براساس (2) مصالح مقاومت مسائل کامل تشریح عبادی انتشارات2784362کاغذی1501381(برومند یعقوب مهندس:ترجمه) پوپوف ایگور

3329.78965E+12مسائل حل راهنمای (درسی کتاب تغییرات آخرین با مطابق) مهندسی اقتصاد مسایل کامل تشریح پرسون انتشارات2965362کاغذی4201393کنعانی حمید مهندس

3339.78964E+12ساختمان مهندسی راهنمای و استاندارد اول جد کامل مرجع (کتاب اساس بر Tabellebuch Bautechnik) دانش سها انتشارات4005362کاغذی6301389 جواهری پور بهمن

3349.78964E+12میر-لویس-هورست-ِگِری (پنجم ویرایش)  آنالوگ مجتمع مدارهای طراحی و تحلیل مسائل کامل تشریح ضیاءالدین امیر جساس،مهندس صفیه مهندس زاده، خسروی شکوفه ،دکتر قاسمی حمید مهندس ّصفار انتشارات6641362کاغذی6401390

3359.78964E+12شفقی پگاه مهندس زاده، خسروی شکوفه ،دکتر قاسمی حمید مهندس(پنجم ویرایش) گاتا کاتسوهیکواو  کنترل مهندسی مسائل کامل تشریح اشراقی- صفار انتشارات4002362کاغذی4501389

3369.78601E+12خاک مکانیک آزمایشهای  (2012 براساس ASTM)دانش نگارنده انتشارات4164362کاغذی4801391اعرابی نگین مهندس ، بهنیا دکترکامبیز

3379.786E+12کاربردی مرجع ETAPمقاری محمد-حقیقت با کشاورز علیرضا بیرجندی، اکبرمطیع دکترعلی دانش سها انتشارات3525362کاغذی8801392



3389.786E+12پور حسن سمیه زاده، تقی ،سجاد کسیدی ال جرج-فولز گرانت تحلیلی مکانیک مسائل کامل تشریح دانش سها انتشارات4965362کاغذی7201392

3399.786E+12دانش سها انتشارات3763362کاغذی5801390آبادی فیض الدین محی مهندس(داس. ام.براجام کتاب براساس)  پی مهندسی مسائل کامل تشریح

3409.78965E+12چرتکه انتشارات4565362کاغذی6001391نمازی مهناز ، غیاث زاده، ابراهیم مجتبیالکتور از های ترفند و ها ،نکته ها ایده مدار 311 الکتورالکترونیکس

3419.78601E+12کاربردی آموزش ARC GIS10.3پرسون ناشر4641362کاغذی8001394مطلق محّمدی رضا مهندس

3429.78601E+12پنجم ویراست برای استفاده قابل ششم ویراست (اول جلد) مصالح مقاومت مسائل کامل تشریح (محمدی رضا علی مهندس: ترجمه) مازورک ولف بیرجانستون اترک دانش انتشارات4243362کاغذی8601394

3439.78601E+12افزار نرم از استفاده با حدی حاالت روش بر تاکید با  فوالدی های سازه ای لرزه طراحی ETABS (دهم مبحث چهارم ویرایش با منطبق) ایزدیار محسن بحرانی، کاظم ،محمد محمدی علی ، علیرضایی مهدی اترک دانش4825362کاغذی10001392

3449.78965E+12(کامپیوتر- ریاضی- شیمی های رشته)  (مغناطیس و الکتریسیته) 2 پایه فیزیک مسائل کامل تشریح و تحلیل انقالب امید  انتشارات2965363کاغذی1801387فر مطهری ،الهه اسکویی قاسم ، بنسون هریس

3459.78601E+12ساختمان و معماری فنی زبان Scharon Heidenreich صنعت دایره ناشر1765362کاغذی1701389معطرخرازی امیرمسعود مهندس:ترجمه

3461E+12الکترونیک آموز خود (مجموعه CREI ) (12) تهران دانشگاهی نشر مرگز4412368کاغذی1201368ملکان مجیدکنایی القا

3471E+12(16) الکترونیک آموز خود (مجموعه CREI) تهران دانشگاهی نشر مرگز6810368کاغذی1201368چمنی مهرانموهومی اعداد

3481E+12361374کاغذی1501344(شاه میرحسین: ترجمه) پارکر برتاموریساواتم ،مالیکول ماده پلورهځی دکتابو مطبعی پوهنی د

3491E+12پایه علوم گسترش انتشارات4041374کاغذی6501388غالمی اوسط علی ، جعفرزاده مجتبی(دوم جلد) ساده زبان به پیچی سیم آموزش

3501E+12تهران دانشگاهی نشر مرگز1923378کاغذی2101385(اعتضادی الدن: ترجمه) اوستروفسکی واتسالفآتن منشور تا ها چشمه سر نخستین از معاصر سازی شهر

3519.78965E+12ارشد وکارشناسی شناسی  کار مختلف آزمونهای ویه ( مکانیکی و ،بیولوژیکی ،شیمیایی فیزیکی) کار آورمحیط زیان عوامل ای چهارگزینه پرسشهای 1282374کاغذی1501378رنجبریان محمد مهندس تهران گران دییا هنری فرهنگی موسسه

3521E+12مدرسه انتشارات351کاغذی1001385حسینی احمد ، دانشفر حسین زلزله برابر در آمادگی

3539.78965E+12وسمند پارس ، پیکان انژکتوری های سیستم آردی  ، 405 پژو الکترونیک یابی عیب و آشنایی (دستگاه با و خورد یابی عیب نحوه با آشنایی همراه به Diag 2000 NG) کوهسار انتشارات2161374کاغذی5501383گرشاسبی سیامک مهندس

3549.78601E+12(مهدیزادرخی مسعود مهندس ، محمدی احسان مهندس ، شریعتی محمود دکتر:ترجمه) کینزل-والدرون( تشریحی حل با همراه)  ماشین دینامیک و سینماتیک سئواالت نمونه فردا جهان نشر ، نما انتشارات4481374کاغذی8501387

3551E+122483375کاغذی3101392(عاطف فرید محمد انجینر:ژبارن) شرما نیلم دیزاین ودانیو مقاومو د وراندی پر زلزلی د څانکه تخنیکی تولنی خپرندویی مومند

3561E+123723375کاغذی7101393"تنها" عیسی محمد انجنیر پوهنوال(انجنیری رسونی اوبو د)  تصفیه اوبو د آباد جالل- تولنه خپرندویه مومند

3571E+12(کتاب درسی) (توک لومری) اساسات کیمیاوی-فزیکی کیمیا عضوی غیر د) کیمیا عضوی غیر 3783361سخت6101392"نیازی" آقا شیر انجنیر دیپلوم پوهنمل آباد جالل-تولنه خپروندویه مومند

3581E+121683365کاغذی1701392جدیدی هللا انجینرامداد کیمیا عضوی غیر عمومی آباد جالل- تولنه خپرندویه مومند

3591E+125201369کاغذی3501375غیاثی سعید ، هروی جاللی پارسافر،( مهندسی های رشته برای) عمومی شیمی انتشارات اصفهان صنعتی دانشگاه

3601E+12گستر کتاب شرکت3042361کاغذی3001390عزیزی آرمین(جغرافیه کانکوری سواالت) روشنایی دریچه

3611E+121283363کاغذی3501393رازقی اسحق محمد انجنیر دیپلوم پوهنوالالرښود درسی  دندو دکورنیو مقاومت و مواد د آباد جالل-تولنه خپروندویه مومند

3621E+126683368سخت13101390هللا واحد انجینر(برخه لومری) سیستمونه ستاتیکی کلی تا میخانیک ساختمان د آباد جالل-تولنه خپروندویه مومند

3631E+122473368کاغذی4501393مندوزی  هللا عارف انجینر دیپلوم پواند (چاپ درییم) انجنیری چاپیریالی څانکه تخنیکی تولنی خپرویی موند د



3641E+12غفورزی اصغر انجنیری دیپلوم پوهنیار ،  رحمتی عبیدهللا داکتر پوهندوی هایدرولیک او میخانیک مایعاتو د 2603368سخت5501393 آباد جالل-تولنه خپروندویه مومند
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اضافه دانه یک دوم جلد
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