
نسخهسالنویسندهعنوانردیف

 نسخه13741بهنیا، کامبیز2.مکانیک خاک ج1

 نسخه13881قاسم زاده، حسنآموزش کاربردی خالقیت و حل خالق مسائل2

 نسخه13871مترجم- قاسم زاده، حسنخالقیت3

 نسخه13881بهجویا، ناظمروش های خالقیت برای نسل امروز و فردا4

 نسخه13881صمد آقایی، جلیلتکنیک های خالقیت فردی و گروهی5

 نسخه13751پاشایی، رضاکربناسیون درسازه های بتن مسلح6

 نسخه13731کاوه، علیروش المان های محدود7

 نسخه13811آتشین جان، تبسم داستان اپرا868

9
چاش های تغییر پایدار درسازمان : رقص تغییر

یادگیرنده
 نسخه13861سنگه، پیتر

محتوای آموزشی دوره تفکر سیستمی10
گروه برنامه ریزی آموزش های کوتاه 

مدت
 نسخه13811

 نسخه13771تهرانی زاده، محسنتحلیل ماتریسی سازه ها11

12ansysنسخه13791جاهد مطلق، حمیدرضا 

 نسخه13841سترگ دره شوری، محمدمدیریت ریسک13

 نسخه13901کاشانی، فرهادمدیریت در عمل14

 نسخه13761رضائیان، علیتجزیه و تحلیل و طراحی سیستم15

 نسخه13831ضرابی، فرهادautocad 2004آموزش کاربردی 16

 نسخه13751افشار، محمد هادیفرآیند تقریب و روش اجزاء محدود17

 نسخه13841افرازه، عباسمدیریت دانش18

 نسخه2مترجم- پارسائیان، علیمدیریت استراتژیک19

 نسخه13801بانکی، محمدتقیمدیریت زیرساختارها20

 نسخه13731مترجم- بانکی، محمدتقیمدیریت پروژه های ساختمانی21

22 vocabulary builder1نسخه 

23new interchange2نسخه 

24english vocabulary in use1نسخه 

 نسخه13781والفی، مهدیخالقیت فراسوی اسطوره نبوغ25

 نسخه13821مترجم- داور- ونوسمدیریت ریسک26

 نسخه13761طاحونی، شاپورراهنمای اتصاالت درساختمانهای فوالدی27

 نسخه13781باقری، علیرضاطرح اختالط بتن طبق آیین نامه آمریکا28

 نسخه13741رمضانپور، علی اکبرطرح اختالط بتن29

(1394اسفندماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای مزدک عبائی 



 نسخه13741رحیمی، حسنحجم عملیات خاکی محاسبه، برنامه ریزی30

 نسخه13831فرتوک زاده، حمیدرضامعجزه شش سیگما31

 نسخه13891چیتگرها، مسعودرهاورد تالش32

 نسخه13831سعیدی، بابکprimavera enterrieراهنمای کاربردی نرم افزار 33

 نسخه13851حسین خانی، علی کوثرمدیریت کیفیت پروژه34

 نسخه13871بختیاری، پرویزراهنمای جامع سازمان استراتژی محور35

 نسخه13851حسینی خواه، علیمدیریت دانش36

 نسخه13851ابطحی، حسینمدیریت دانش در سازمان37

 نسخه13871فایرستون، ژوزفمدیریت دانش جدید38

 نسخه13761حبیب اهلل، اشرفsap90تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه ها 39

 نسخه13741حاجی شریف، محمودطراحی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر40

 نسخه13861منصوریان، علیرضاtrizمهندسی خالقیت 41

 نسخه13801ایونس، کتیexcel 2000راهنمای جامع 42

43a  practical english grammar13721نسخه 

 نسخه13841غفاریان، وفا فرمان برای تفکر استراتژیک445

 نسخه13751مترجم- طاحونی، شاپوراصول مهندسی ژئوتکنیک مکانیک خاک45

 جلد13742اوشک سرائی، رضا2 و 1.کتاب مرجع طرح سازه ها در برابر زلزله ج46

 نسخه13771نادری پور، محمودبرنامه ریزی و کنترل پروژه47

 نسخه13851مترجم- شیخ زاده، مارالمگا خالقیت48

49
گلوگاه توسعه پایدار و چالش های بنیادین فراروی آن 

1.ج
 نسخه13881گلچین، عبدالعظیم

 نسخه13741واکابایاشی، مینوروساختمانهای مقاوم در مقابل زلزله50

51
راهنمای استقرار و ممیزی مدیریت کیفیت جامع  

tqm
 نسخه13801جلوداری ممقانی، بهرام

 نسخه13871دهمرده، نظر(رهیافت اقتصاد مهندسی)ارزیابی طرحهای اقتصادی 52

 نسخه13891وستلند، جیسونچرخه عمر مدیریت پروژه53

54
رویکرد تفکر سیستمی به برنامه ریزی و مدیریت 

استراتژیک
 نسخه13871هینز، استیون

 نسخه13742وایس، دیویدسرگذشت آمادئوس موزار: خاکی و آسمانی55

 نسخه13881هیرکنز، گریمدیریت پروژه56

 نسخه13841بختیاری، مهرداداستاندارد عملی برای ساختارهای شکست کار57

 نسخه13901پناهی، محمدابراهیماصول مدیریت فرایندهای کسب و کار58

 نسخه13761مترجم- محلوجی، هاشمپیشامد- شبیه سازی سیستمهای گسسته59

 نسخه13801شرکت مهندسی مشاور مهاب قدسدستور العمل مطالعات مهندسی ارزش60

 نسخه13721مترجم- بانکی، محمدتقیبرنامه ریزی شبکه ای61

 جلد13742نظمی، نصرت2 و 1.دالور زند ج62

63soil mechancs1نسخه 



 نسخه13791فرسائی، داریوشmathcad 8ترسیمی - راهنمای نرم افزار ریاضی64

 نسخه13811ابوالقاسم زاده، پویانsap 2000 مساله 26حل گام به گام 65

 نسخه13841فصلنامه بیمه66

67
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 

84-2800
 نسخه13841

 نسخه13891علیزاده، مجیدراهنمای سیستم مدیریت ایمنی و سالمت حرفه ای68

69
راه حل های حرفه ای برای چالش : مدیریت پروژه

های روزانه
 نسخه13891مترجم- درخشانیان، هومن

70
راهنمایی هایی برای - سیستم های مدیریت کیفیت

بهبود عملکرد
 نسخه13841مترجم- مهدیزاده، احمد

71
استانداردهای بین المللی سیستم های مدیریت 

الزامات- کیفیت
 نسخه13881

 نسخه13771گیلورد، ادوینطراحی ساختمان های فلزی72

 نسخه13771مترجم- طاحونی، شاپورمهندسی پی: 2.اصول مهندسی ژئوتکنیک ج73

 نسخه13881صمدی مقدم، یحیی(APQP)طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول و طرح کنترل 74

 نسخه13881مترجم- خرمی راد، نادرRIMAVERA P6راهنمای جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه با 75

 نسخه13841گابور، دونمهارت های گفت و گو76

 نسخه2کلمنتس، فیل(راهنمای مدیران)مثبت باشید 77

 نسخه13681هوارث، دیویدناپلئون در واترلو78

 نسخه13791موندن، یاسوهیروسیستم های کاهش هزینه79

80
فنون و سیستم های اطالعات مدیریت راهبردی 

(استراتژیک)
 نسخه13791بهرنگی، محمدرضا

2 و 1.  در اکسس جVBA به همراه برنامه نویسی MICROSOFT ACCESS 2010مرجع کامل 81  جلد13892یعسوبی، حسین

 نسخه13751مترجم- رحیمی شعرباف، غالمحسینتنش در ورقها و پوسته ها82

 نسخه13661کاوه، علیتئوری ماتریسی سازه ها83

 نسخه13901رحیمیان، امیرحسنsharepoint 2010مرجع کاربردی 84

 نسخه13841رشیدی، حمیدرضابایدها و نباید های رهبری تیم کاری85

 نسخه13851فورسایت، پاتریکراهها و روشهای کاربردی: مدیریت موفق زمان86

 نسخه13851دنی، ریچاردبرای موفق شدن با انگیزه باشید87

 نسخه13891حاجی یخچالی، سیامکاستاندارد مدیریت طرح88

 نسخه13881غریبی، جلیلمبانی ارزش گذاری تکنولوژی89

 نسخه13741مترجم- ایرانی، فریدونمباحث بنیادی تحلیل سازه ها90

 نسخه2گرامی، محمدرضاتعالی سازمان ها91

 نسخه13881سید حسینی، محمدمدیریت کارخانه92

 نسخه13861توفیقی، امیرشیوه اجرا93

 نسخه13891جلوداری ممقانی، بهرامسازمان متعالی94

 نسخه13861المزدین، ادواردحل خالق مسئله95



 نسخه13861کیادلیری، مظاهرآموزش گام به گام شنا96

 نسخه13791حاج شیر محمدی، علیمدیریت و کنترل پروژه97

98
نگرشی فلسفی به ضوابط محاسباتی ساختمانها در 

برابر زلزله
 نسخه13761طاهری بهبهانی، علی اصغر

 نسخه13681محمدی خبازان، مهدیطرح و محاسبه قالب برای سازه های بتنی99

100
تکنیک های مدلسازی، تحلیل و طرای کامپیوتری 

سازه
 نسخه13821باجی، حسن

 نسخه13841جونیپر، فرانسیسمشکل گشای خالق101

 نسخه13841سید جوادین، رضامبانی سازمان و مدیریت102

 نسخه13831اپستین، رابرتبازی هایی برای مدیریت خالقیت103

 نسخه13871هوچینز، دیویدسایه ها و غارنشینان104

 نسخه13871هوچینز، دیویدبر فراز کوه یخی105

 نسخه13851بارکر، آلنتقویت مهارتهای ارتباط موفق و موثر106

 نسخه13871کنرات، جیلفروش به شرکت های بزرگ107

108
 microsoft office projectآموزش سریع 

2007
 نسخه13881احمدیان نژاد، داوود

 نسخه13851فیلدر، رابینچگونه بیشتر از رقبایتان بفروشید109

110
راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه 

(PMO)
 نسخه13901آتش فراز، رضا

 نسخه13881ذکایی آشتیانی، محسن به همراه پاسخPMBOKپرسش های چهارگزینه ای راهنمای 111

 نسخه13881ذکایی آشتیانی، محسناستاندارد عملی برای مدیریت ریسک پروژه112

 نسخه1زیر نظر گروه علمی مدیریت پروژهچارچوب شایستگی مدیران پروژه113

 نسخه13851غضنفری، مهدینگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تامین114

 نسخه13871اندرسون، دینفراسوی مدیریت تغییر115

 نسخه13842مترجم- ملکی فر، سیاوشانتخاب های هوشمندانه116

 نسخه13881فقهی فرهمند، ناصرتدوین برنامه استراتژیک سازمان117

 نسخه13811مترجم- اعرابی، محمدمبانی مدیریت استراتژیک118

 نسخه13871پورزرندی، حسین محمدحل مسایل سازمانی با استفاده از فنون مالی 119

 نسخه13881سبط، محمدحسنکاربرد عملی مهندسی ارزش در طراحی، ساخت و ساز، بهره برداری و نگهداری120

 نسخه13861مترجم- پارسائیان، علیاصول بازاریابی121

 نسخه13841مترجم- الوندی، محسنتعالی سازمانی فراگیر122

 نسخه13861قلیچ لی، بهروزتعالی منابع انسانی123

 نسخه13831غفاریان، وفامعانی نو ظهور در مفهوم استراتژی124

 نسخه13871حبیبی، علیپیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های مهندسی125

 نسخه13781جمعی از اساتید مدیریتساختار سازمانی126

 نسخه13841صالحی، علیمنم کوروش شهریار روشنایی ها127

 نسخه13851سومین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی128

 نسخه13751معاونت امور فنینظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور129



130
مجموعه همایش های منطقه ای دومین همایش 

تبادل تجربه های پژوهشی و فنی و مهندسی
 نسخه13841

 نسخه1شهسواری، ابراهیمREADING ENGLISHکلید کامل و راهنمای 131

132
مجموعه سخنرانی های اولین همای تخصصی دفتر 

مدیریت پروژه، راهکارهای استقرار و ارتقاء
 نسخه13901موسسه مدیریت پروژه آریانا

 نسخه13781نویل، آدامخواص بتن133

 نسخه13811عباس زادگان، محمدتصمیم گیری در مدیریت اجرایی134

 نسخه13781توفیق، علی اصغرتصمیم سازی برای مدیران135

 نسخه13811آذر، عادلتصمیم گیری کاربردی136

 نسخه13811حقیقی، محمدعلیمباحث ویژه در مدیریت137

 نسخه13841جانسون، اسپنسرمدیر یک دقیقه ای138

 نسخه13841تاج دینی، افشینجدیدترین روش های کوچک کردن شکم139

 نسخه13781مترجم- پارسائیان، علیمبانی تئوری و طراحی سازمان140

 نسخه13771چمپی، جیمزدستور کار رهبری نوین: طرح ریزی دوباره مدیریت141

 نسخه13851قلیچ لی، بهروزمدیریت عملکرد142

 نسخه13871غفاریان، وفا درجه360نمایی : استراتژی143

 نسخه13781همر، مایکلفراسوی مهندسی دوباره144

 نسخه13801مترجم- آالدپوش، حمیدمفاهیم و کلیات دانش مدیریت پروژه145

 نسخه13861برگرون، برایاناصول مدیریت دانش146

 نسخه2جی، راسپروژه147

 نسخه13811همر، مایکلمهندسی دوباره شرکتها148

 نسخه13761اعرابی، محمدطراحی ساختار سازمانی149

 نسخه13811تریسی، دکالنمدیریت زمان150

 نسخه13881اسکندری، علیرضاکار گروهی151

 نسخه13851سلیمانی، افشینسیب خالقیت152

 نسخه13821امیرشاهی، منوچهرمبانی مدیریت اسناد153

 نسخه13851حسن مرادی، نرگسمدیریت کارآفرینی154

 نسخه13781کونتز، هارولداصول مدیریت155

 نسخه13771مترجم- نعیمی، حسینکوه پنجم156

 نسخه13761گزارش نظارتی پروژه های عمرانی ملی157

 نسخه13771کوالو، پائولوکنار رودخانه پیدرا نشسته ام و گریه می کنم158

 نسخه13861خادمی گراشی، مهدیتکانه های استراتژیک در دنیای مدیریت159

160
مدیریت ریسک پروژه با استفاده از 

PE RTMAS TE R  V8
 نسخه13881عوض خواه، حسین

 نسخه13931کوزه چی، هادیاستراتژی سرمایه گذاری در بازار مسکن ایران161

 نسخه13891مدرکیان، حسنحسابداری مدیریت معاصر162

 نسخه13931ترکاشوند، اکبرشرایط عمومی و خصوصی پیمان163

 نسخه13861خرمی راد، نادرprogect 2007راهنمای جامع 164



 نسخه13851کوئیلیام، سوزانتفکر مثبت165

 نسخه13881براون، سیلویاانجمن های سری166

 نسخه13841جی، راسافراد مشکل دار167

 نسخه13741تمدنی، قدرت اهللنقشه برداری مقدماتی168

 نسخه13841عدلی، فریبامدیریت دانش حرکت به فراسوی دانش169

 نسخه13831عقالیی، اصغرخطوط راهنما برای ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و یا زیست محیطی170

 نسخه13881موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانیمجموعه استاندارد ارزیابی ایمنی و سالمت حرفه ای171

172

استاندارد بین المللی سیستم های مدیریت زیست 

: iso 14001الزامات و راهنمای استفاده - محیطی

2004

موسسه مطالعات بهره وری و منابع 

انسانی
 نسخه1

 نسخه13891مترجم- رضازاده، محمدراهنمای معاینه جوش173

 نسخه13841بالنچارد، کنعذرخواهی یک دقیقه ای174

 نسخه13891مترجم- تقوی، الهوردیEFQMمدل تعالی 175

176
 ISO 10001 , ISOاستانداردهای بین المللی  

10014
 نسخه13891مترجم- خلخالی، رضا

 نسخه13841عالمی، مهرداد(BSC)کارت امتیاز متوازن 177

 نسخه13921ابرهارت، مارکچرا چیزها می شکنند178

 نسخه13921گلسر، ویلیامچارت تئوری انتخاب179

 نسخه13861مترجم- خاکباز، افشیناخالق و اقتصاد180

 نسخه13871صابر، داودتصویر روی آب181

 نسخه13861توسلی، محمدحسن5sرویکرد جامع به 182

 نسخه13881مترجم- کاظمی نژاد، غزالهمدیریت در زمان های تغییر183

 نسخه1بروس، اندیمدیریت پروژه184

 نسخه13831هیندل، تیمفنون سخنرانی185

 نسخه13881هیرکنز، گری درس برای کنترل انواع پروژه 24: مدیریت پروژه186

 نسخه13881بریکمن، ریک درس برای ایجاد بهترین رفتارها در افراد24: مدیر توانمند187

 نسخه13881بکال، رابرت درس برای بهبود عملکرد24: مدیریت عملکرد188

 نسخه13881فولکمن، جوزف درس برای رهبری فوق العاده24: رهبران فوق العاده189

 نسخه13881صابر، داودپرنده کارکنان در آسمان مدیران: فونیکس190

 نسخه13751طاحونی، شاپورطراحی سازه های فوالدی191

 نسخه13751مترجم- شاکری، فرنگیستوربو پاسکال192

 نسخه13881اسکونژاد، محمدمهدیاقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی193

 نسخه13851ملک زاده، غالمرضاروش های برنامه ریزی و کنترل: مدیریت پروژه194

 نسخه13881آجورلو، منصوربرنامه ریزی و کنترل پروژه195

 نسخه201013911پراجکت سرور : راهنمای راهبران196

 نسخه13891حمیدی فر، حسینراهنمای کاربردی سیستم های اطالعات پروژه197

 نسخه13861یزدان پناه، احمدعلیمفاهیم و راهنمای مدیریت پروژه198

 نسخه13821مترجم- داداش زاده، بهروز(در راستای هدف)مدیریت پروژه199

 نسخه2ذکایی آشتیانی، محسنراهنمای گستره دانش مدیریت پروژه200

 نسخه13831مترجم- فرامرزی، محمدتقیمدیریت پروژه طراحی و اجرای راهبردی201



 نسخه13901هوگس، مایکلاصول و مبانی مدیریت زنجیره تامین202

 نسخه13891مترجم- نصرآزادانی، بهروزمدیریت زنجیره خرید و تامین203

 نسخه13881سرودی، سیاوشجایگاه سیستم اطالعات مدیریت204

 نسخه13841آجورلو، منصورنقشه راه مدیریت پروژه205

 نسخه13921حسنقلی پور، طهمورث(راهبردها و تکنیک ها)ارزیابی و انتقال تکنولوژی 206

 نسخه13821ذکایی آشتیانی، محسنمدیریت پروژه207

 نسخه13871ذکایی آشتیانی، محسنpmiفرهنگ اصطالحات استانداردهای 208

 نسخه13791یداله پور، مریممدیریت پروژه209

 نسخه13851گودرزی، غالمرضارهبری پروژه210

 نسخه13911مترجم- بیاتی، علیسنجه ها، شاخص های کلیدی عملکرد و نشان گرهای مدیریت پروژه211

 نسخه13861دراکر، پیتر فردیناندروز نوشت212

 نسخه13821کریملی، علیرضادرباره مدیریت ساخت و ساز213

 نسخه13851فرج مشایی، محمدرضامدیریت پروژه ی ارزش کسب شده214

 نسخه13861فیلیپس، مارتین ریچارددستیابی به بهترین ارزش برنامه ها، پروژه ها و خدمات: کاوش ارزش215

 نسخه13851کارلینز، دیویدخودتان یک وب سایت بسازید216

 نسخه13852مترجم- فراهانی، مجیدمدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه217

 نسخه13881آسوشه، عباسمدیریت پروژه های فناوری اطالعات 218

 نسخه13901محجوب، محمدابراهیماداره این دیار کهن219

 نسخه13921آل یاسین، احمدتاریخچه برنامه ریزی توسعه در ایران220

 نسخه13871مترجم- قصیری، کیوانمدیریت پروژه فناوری اطالعات221

 نسخه13741نایت، امیبریا دستیار اول استالین222

 نسخه13781رضایی نژاد، عبدالرضاپژوهشی در مدیریت کیفیت فراگیر شناخت و کاربرد223

 نسخه13891پارمنتر، دیویدشاخص های کلیدی عملکرد224

 نسخه13881ایران زاده، سلیمانالگوهای ارزیابی عملکرد سازمان225

 نسخه13881رهنمای رود پشتی، فریدونهزینه یابی بر مبنای فعالیت، مدیریت بر مبنای فعالیت226

 نسخه13841مهربان، رضاتضمین کیفیت تامین کنندگان و پیمانکاران227

 نسخه13881مترجم- فرزدی، فریناستاندارد مدیریت پرتفولیو228

 نسخه13911رجبی، محمدعلیراهنمای جامع پیاده سازی الگو برداری229

 نسخه13881شهبازی، عبدالهاقتصاد مهندسی حل تشریحی مسائل230

 نسخه13851قنبر، جوادEXCEL در VBAبرنامه نویسی 231

 نسخه13861بالتمن، کنEXCELفرمول ها و توابع 232

 نسخه13861حسنی نژاد، کیانوشEXCELترفندهای 233

 نسخه13881مترجم- حاجی یخچالی، سیامکاستاندارد مدیریت پورتفولیو234

 نسخه13891مترجم- حاجی یخچالی، سیامکمدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه235

 نسخه13871شعاری، حمیدرضااستاندارد مدیریت سبد پروژه236

237
ارزیابی طرحهای تولیدی فنی، اقتصادی، مالی 

(کاربردی)
 نسخه13781سید مطهری، مهدی

 نسخه13851اورعی، کاظمروش های نوین اقتصاد مهندسی238

 نسخه13821مقدم، حسنمهندسی زلزله مبانی و کاربرد239



 نسخه13791مترجم- جهانخانی، علی2 و 1.مدیریت مالی ج240

 نسخه13781بیرامی، محمدکریمسازه های انتقال آب241

 نسخه13741عربزاده، بهمن1.حساب دیفرانسیل و انتگرال ج242

 نسخه13771پرهیزکار، طیبهمواد افزودنی روان کننده و فوق روان کننده243

 نسخه13861دایر، ویناندیشه های ماندگار244

 نسخه13791مهربان، رضامدیریت پروژه در چارچوب مدیریت کیفیت جامع245

 نسخه13771رندر، بریپژوهش عملیاتی246

 نسخه13861دایر، وینندای درونی شما راهی به سوی سعادت247

 نسخه13831متواضع، مرتضی پیشرفتهautocad 2002آموزش گام به گام 248

 نسخه13811عوض خواه، حسینprimaveraراهنمای جامع 249

 نسخه13841احدی، کمال الدینprimavera enterpriseمدیریت پروژه پیشرفته با 250

 نسخه13831راعی، رضامبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک251

 نسخه13841علیزاده، امینرابطه آب و خاک و گیاه252

 نسخه13761جواهریان، احمدکنترل کیفیت فراگیر253

 نسخه13771حکیمی پور، ابوالقاسمتصمیم گیری در مدیریت اجرایی254

 نسخه13851نیکوکار، مسعود1کنکور کارشناسی ارشد ریاضی 255

 نسخه13761رایت، بریجیتروانشناسی خالقیت های شغلی256

 نسخه13871ملک محمودی الیگودرزی، امیرراز شاد زیستن و خوشبختی در کانون گرم خانواده: راهنمای خانواده257

 نسخه13711هینتس، والتردنیای گمشده عیالم258

 نسخه13871عزیزی، عباسفضایل و سیره فاطمه زهرا سالم اهلل علیها259

 نسخه13711حامی، احمدسیمانهای طبیعی260

 نسخه13741طاحونی، شاپوراتصاالت درسازه های فوالدی261

 نسخه13791قادری، حاتماتدیشه های سیاسی در قرن بیستم262

 نسخه13851مترجم- گالبچی، محمودسازه در معماری263

 نسخه13811ویلکاکس، گراهاممدیریت منابع انسانی264

 نسخه13821کوپر، گریفن مدیریت تنش265

 نسخه13891کوردا، فیلیپموفقیت در مصاحبه های مدیریتی266

 نسخه13841رضایی نژاد، عبدالرضادستنامه مدیران267

 نسخه13911مترجم- مرتضوی، حسنفاشیسم268

 نسخه13891نویه، دیدیهمدیریت اولویت ها269

 نسخه13891مترجم- راد، محمدمدیریت پروژه270

 نسخه13891مترجم- راد، محمدموفقیت در جلسات271

 نسخه13891مترجم- راد، محمدمدیریت پیشرفته272

 نسخه13841خاکی، غالمرضامدیریت زمان273

 نسخه13841جمشیدی، نیماansysآموزش طراحی و اجرا و مقاومت مصالح 274

 نسخه13751مترجم- نقیه، مجیدرضاآیین نامه سازه های بتنی275

 نسخه13801سکاران، اوماروشهای تحقیق در مدیریت276

 نسخه13741پاز، ماریوتئوری و روشهای محاسبه دینامیک سازه277

 نسخه13821اخوان، سمیرامجموعه آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، آبیاری و زهکشی278

 نسخه13831مهراسبی، محمدرضاهیدرولیک279



پرسشهای چهارگزینه ای آبیاری و زهکشی280
واحد تحقیقات و انتشارات مجتمع 

آموزشی و فنی تهران
 نسخه13781

 نسخه13801معاونت امور فنی1379گزارش نظارتی پروژه های عمرانی ملی سال 281

 نسخه13791کاشف الحق، افروز98آموزش گام به گام ویندوز 282

 نسخه13811دبیری، غالمرضا(FMEA)آنالیز حاالت بالقوه خرابی و آثار آن 283

284vocabulary in intermediate2نسخه 

 نسخه13701دوروسنی، ژوئلروش تفکر سیستمی285

286practical english usageswan, michael2نسخه 

287exercises1 , 21نسخه 

288oxford dictionary of english idioms1نسخه 

 نسخه13771بهبهانی، حمید1.ماشین های ساختمانی و روشهای اجرائی ج289
 نسخه13781افضلی، محمدرضامقاومت مصالح290

 نسخه13821جاهد مطلق، حمیدرضاansysاجزاء محدود 291

292
مجموعه مقاله های نخستین سمینار : مهندسی ارزش

ملی مهندسی ارزش
 نسخه13801

 نسخه13761حاجی شریف، محمودسیستم مدیریت کیفیت جامع293

294
مجموعه مقاالت سمینار بین المللی کاربرد 

میکروسیلیس در بتن
 نسخه13761مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 نسخه13751کی نیا، امیرمسعودآنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه295

 نسخه13841فیلیپس، جوزفمدیریت پروژه های فناوری اطالعات296

 نسخه13881مترجم- فراهانی، مجیداستاندارد عملی برای زمان بندی پروژه ها297

 نسخه13881لطیفی، فریباگفتاری بر بهترین های مدیریت298

 نسخه13852لوک، ریچاردمهارت های کلیدی در مدیریت پروژه299

 نسخه2آئین نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله300

 نسخه13621صفا، پریزندگی و آثار خاندان باخ301

 نسخه13841جی، راسکارهای معوقه302

 نسخه13801مترجم- مجیدی، جهانگیریمدیریت کارگروهی303

 نسخه13881بن الدن، کارمندر قلمرو پادشاهان304

 نسخه13871هوچینز، دیویدمکالمه، دریچه ای به سوی فرصت های جدید305

 نسخه13811پیل، مالکولمتصمیم گیری موفق306

 نسخه13791فلمینگ، پیتر رونالدفن مذاکره موفق307

 نسخه13891مترجم- راد، محمدشناخت و آمادگی مواجه با خطرهای پروژه308

 جلد13752مترجم- ایرانی، فریدون2 و 1. طرح و محاسبه سازه های فوالدی ج309

 نسخه13871کاتر، جانآب شدن کوه یخی ما310

 نسخه13831لک، غالمحسینبسترسازی برای کارگروهی و کار تیمی311

 نسخه13881رآن، جیمجادوی کار پاره وفت312

 نسخه13831بوالحسنی، زهرامجموعه شعر نگاهی سمت پیچک ها313

 نسخه13911شیخیان تعلقی، محمد مساله مدیریت پروژه و حل آن ها314101

 نسخه13921تهرانی، رضامدیریت مالی315

 نسخه13901مترجم- جهانخانی، علی2.مدیریت مالی ج316



 نسخه1مجموعه مقاالت: مدیریت ادعا در قراردادها317

 نسخه13791کارتر، استیفنخرید موفق318

 نسخه13841کوک، کورتیسمدیریت پروژه، به اندازه319

 نسخه13871مجد، محمدقلیقحطی بزرگ320

 نسخه13891نیک فرجام، علیاهداف و نتایج مذاکره321

 نسخه13881مترجم- گلچین فر، شادیابزارهای مدیریتی322

 نسخه13851قلیچ لی، بهروزمدیریت عملکرد323

 نسخه13841سجادی، جعفر(مهندسی مالی)حسابداری مدیریت 324

 نسخه13781استبینگ، لیونلتضمین کیفیت325

 نسخه13901نصیری قلعه بین، فریدEPCمدیریت طراحی و مهندسی پروژه های 326

 نسخه13871آخوندی شیویاری، حمید1. ج3راهنمای مرجع نرم افزار کامفار تخصصی 327

 نسخه13871سوری، حسنمهندسی مجدد در سازمان های ایرانی328

 نسخه13821سلطانی، غالمرضااقتصاد مهندسی329

 نسخه13901یعسوبی، حسینmicrosoft project 2010آموزش شماتیک 330

 نسخه13901جولی، توماساصول رهبری عامل موفقیت پروژه331

 نسخه13881یانگ، ترور لئوناردراهنمای عملی مدیران پروژه: مدیریت پروژه332

 نسخه13901دراکر، پیتر21چالش های مدیریت در سده 333

 نسخه13931مترجم- مالیی، مهردادفرآیند تصمیم گیری در مدیریت334

 نسخه13881هدریک، الریمدیریت کوروش بزرگ335

 نسخه13871راس، تامدلو پر336

 نسخه13831مترجم- ضیایی، رضاiso 1006:2003استاندارد بین المللی 337

 نسخه13921مترجم- فلسفی، رضااستاندارد مدیریت پورتفولیو338

 نسخه13841دفتر فنی گروه صنعتی بوذر جمهرقالب بندی سازه های بتنی339

 نسخه13871مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژهراهنمای مدل تعالی سازمان های پروژه محور340

 نسخه13901امیرحسینی، خسرومهارتهای حل مسئله341

342mechanics  of matetials1نسخه 

 نسخه13801مترجم- آالدپوش، حمیدمفاهیم و کلیات مدیریت پروژه343

 نسخه13831خان مختاری، بهراممقدمه ای بر آشنایی، نحوه پیاده سازی و نگهداری 344

 نسخه13771بازرگان، محمدباقر1.آشنایی با تحقیق در عملیات ج345

 جلد13742طاحونی، شاپور2 و1. طراحی سازه های بتن مسلح ج346

 نسخه13831مترجم- قربانی، علیآیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر347

  نسخه13881مترجم- محمدی پور، رحمت الهحسابداری مدیریت پروژه348

349American S ociety of C ivil E ngineers : Minimum Design Loads  for Buildings  and Other S tructures19961نسخه 

350E ngineering Mechanics  of S olidsPopov, E gor P.19901نسخه 

 نسخه13751.شیمز، ایروینگ هـمکانیک سیاالت351

 نسخه13741.بی یر، فردیناند پمقاومت مصالح352

 نسخه13751فرهمند، فریبرزواژگان مهندسی عمران353

 نسخه1خالو، علیرضاآزمایشگاه تحلیلی تجربی سازه ها354

 نسخه13771معاونت فنی دفتر تحقیقات و معیارهای فنی(آبا)آیین نامه بتن ایران 355

 نسخه13851اعرابی، محمدمدیریت356



 نسخه13871سارنگ، محمدکتاب کار جامع مهندسی ارزش357

 نسخه13851انجمن مدیریت پروژهچارچوب توسعه شایستگی مدیر پروژه358

 نسخه1جزوه مکانیک جامدات359

 نسخه13731.اهانیان، هانس سیفیزیک اهانیان360

 جلد13702توماس، جورج برینتون2 و 1ج --- حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی 361

 نسخه13701هالیدی، دیوید1ج --- فیزیک 362

 نسخه13741.مریام، جیمز لدینامیک363

 نسخه13841وارد، لرویکتاب راهنمای مطالعه و آزمون تمرینی: آزمون حرفه ای مدیریت پروژه364

365P lastic  Design of S teel F ramesBeedle , Lynn S.19851نسخه 

366P lastic  Design of F ramesBaker, J ohn19691نسخه 

 نسخه13721مترجم- طاحونی، شاپورطراحی سازه های فوالدی به روش حاالت حدی367

368HeadwayS oars , L iz20006نسخه 

 نسخه13891مسیح خواه، هادیاستعداد تحصیلی369

 نسخه13891رمضان نیا، مریمزبان انگلیسی370

 نسخه13851ریاحی، بهروزجوایز کیفیت، مدل های برتری جویی و سرآمدی371

 نسخه13871باباخانی، مسعودمبانی اقتصاد خرد372

 نسخه13851دعائی، حبیب الهمدیریت صادرات و واردات373

 نسخه13741آق اولی، محمودآنالیز برداری- آنالیز انتگرالهای چندگانه374

 نسخه13761بهبهانی، حمیدراهسازی طرح هندسی راه375

 نسخه13761، اشرف...حبیب اSAPSTLبرنامه طراحی سازه های فوالدی 376

 نسخه13891.میسنر، توماس اواصول عملی اجرای خطوط لوله نفت و گاز377

 نسخه13841مطبوع صالح، پرهامWord 2003کتاب آموزشی 378

 نسخه13771حسنی، ابوالفضلاستاندارد پیشنهادی: مواد افزودنی کندگیرکننده بتن379

 نسخه13721جعفرپور، فاطمهگچ380

381Mathematical Handbook of Formulas  and TablesS piegel, Murray R.19901نسخه 

382
طرح و )راهنمای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 

2 و 1ج --- (اجرای ساختمان های فوالدی

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی 

ساختمان
 جلد13762

معادالت دیفرانسیل: مجموعه گزینه های چهارجوابی طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد383  نسخه13771نیکوکار، مسعود

 نسخه13881شیبا، شوجیاصول، مهارت ها و نمونه های پیشرفت غیرمنتظره برای رهبری تغییر: مدیریت میانبرها384

 نسخه13882بینش، مسعودشناخت عمیق تعامل افراد و کسب و کار: شایستگی های منابع انسانی385

 نسخه13711جی آر، فرانک آیرسمعادالت دیفرانسیل386

387
کاربرد تکنیک های تحلیل کارکرد، خالقیت و ارزیابی 

در مهندسی ارزش
 نسخه13851عبایی، مزدک

 نسخه13781خاکی، غالمرضاروش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی388

 نسخه13841رضایتمند، علیرضاابزارهای مسئولیت اجتماعی سازمانی برای سرآمدی389

 نسخه13881قراملکی، احدفرامرزدرآمدی بر اخالق حرفه ای390

391
مدیریت االق حرفه ای برای مدیران سازمان های 

دولتی و خصوصی
 نسخه13891.منزل، دونالد سی

 نسخه13901مترجم- باقری، فرنوشEFQM 2010مدل تعالی سازمان 392



393
به  (تجارت و اقتصاد بین الملل)بازرگانی بین الملل 

زبان ساده
 نسخه13871جفره، منوچهر

 نسخه13902برتون، الیزابتطراحی شهری جامع خیابان های مناسب زندگی394

 نسخه13811سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر نظارت و ارزیابی طرحهانظام نامه کیفیت دستگاه اجرایی برای تهیه و اجرای طرح395

396
پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش در طرح های 

عمرانی
 نسخه13801شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

397
اداره خدمات : دستورالعمل مطالعات مهندسی ارزش

مهندسی حمل و نقل یوتا
 نسخه13801شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

 نسخه13821.ماج، آرتور ایرویکردی نظام مند: مهندسی ارزش398

399
از مجموعه درس نامه های : توسعه حرفه ای پیشرفته

...دانش نامه ی مطالعات مدیریت
 نسخه13881میرزایی، حمیدرضا

 نسخه13861عبایی، مزدککتاب کار و راهنمای تنظیم گزارش مطالعات مهندسی ارزش400

401
تکنیک های کاربردی نیازسنجی آموزشی با تاکید بر 

10015تشریح الزامات استاندارد بین المللی ایزو 
 نسخه13891خراسانی، اباصلت

 نسخه13851اولریش، دیوطرح ارزش آفرینی منابع انسانی402

 نسخه13891اسمیت، پیترراهنمای کاربردی تجهیزات اصلی پایپینگ403

 نسخه13811گوندرسن، نورمن(اصول و کاربردها)طراحی، اجرا و کنترل پروژه ها 404
 نسخه13881ابوالعالیی، بهزادسرمایه انسانی مزیت رقابتی سازمان ها در عرصه جهانی سازی405

406GMAT :نسخه13861صداقت، احمداستعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت 

 نسخه13811آلسپچ، جنیفرAdobe Acrobat 5راهنمای سریع ویژوال 407

 نسخه13721النگ، سرژجبر خطی408

 نسخه13871تقدیسی، محمدحسیننگرشی استراتژیک در سازمان های امروزی: HSEمدیریت 409

 نسخه13831فرهنگی، علی اکبرنظریه های ارتباطات سازمانی410

 نسخه1.شیمز، ایروینگ هـراهنمای کامل باحل کلیه مسائل مکانیک سیاالت411

 نسخه13731یعقوبی فر، محمد1ج --- راهنمای معادالت دیفرانسیل معمولی بویس دیپریما412

 نسخه13871روزبهان، محمود1تئوری اقتصاد کالن 413

 نسخه13841.الودن، کنث سیسازمان و فن آوری (.م. ا. ن)نظام اطالعات مدیریت 414

 نسخه13871صادقی فرد، ناصر(5S)سیستم ساماندهی محیط کار و زندگی 415

 نسخه13871نوری، محموداستقرار سیستم مدیریت زیست محیطی416

 نسخه13801.پت. اسپینر، امMS Project 2000اصول مدیریت پروژه با تأکید بر کاربرد 417

 نسخه13851دیویدسون، جفراهنمای سریع مدیریت پروژه418

 نسخه13811معاونت امور فنی دفتر نظارت و ارزیابی طرح ها3ج --- راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح419

 نسخه13881علیزاده، مجیدسیستم مدیریت جامع420

 نسخه13891نجمی، منوچهرEFQM - 2010مدل جایزه تعالی 421

 نسخه13831خوش الحان، فریدبهره وری سرمایه422

 نسخه13841.کالیم، رالف الهندبوک مدیریت پروژه423

424

راهنمای کاربردی ارزیابی عملکرد دستگاه های 

اجرایی با نگاهی به روش سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کشور

 نسخه13861حاجی جباری، علیرضا



...اصول و فنون ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و یا مدیریت زیست محیطی منطبق با الزامات 425  نسخه13821مترجم- پورشمس، محمدرضا

 نسخه13851چتفیلد، کارلMicrosoft Project 2003آموزش گام به گام 426

 نسخه13831عافی، محمدرضاPrimaveraراهنمای کاربردی 427

 نسخه13831نظری، احدراهنمای مطالعات امکان سنجی و ارزیابی طرح های صنعت نفت428

 نسخه13861حقیقی، محمدعلیمدیریت رفتار سازمانی429

 نسخه13851سالواتوره، دومینیکتئوری و مسائل اقتصاد بین الملل430

 نسخه13781شرکت مهندسی مشاور مهاب قدسمهندسی ارزش در طراحی، اجرا و بهره برداری431

 نسخه13761فاطمی قمی، محمدتقیبرنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها432

 نسخه13851نوری، محمودسیستم مدرن کنترل پروژه433

 نسخه13881فرسایی، داریوشEasy Page (Plus)راهنمای جامع مجموعه نرم افزار 434

435
Safe برنامه جامع تحلیل و طراحی دالها و پی های 

بتن آرمه
 نسخه13801مترجم- الجوردی، مهیار

 نسخه13691.ر.اسپیلرس، وتحلیلی کامپیوتری سازه ها436

 نسخه13741محمدی، امیرعباس1ج --- مسائلی از بارگذاری 437

 نسخه13741سکوت، نادرAutoCADفرازی بر 438

 نسخه13661لیتهلد، لوئیس2ج --- حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی 439

4403000 S olved P roblems  in Phys icsHalpern, Alvin19881نسخه 

 نسخه1بدیعی، مجیدتئوری مقدماتی سازه ها441

 نسخه13861مترجم- ملماسی، رامینEFQMمدیریت دانش از دیدگاه مدل 442

 نسخه13781دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمانقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن443

 نسخه13791دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمانآئین نامه حداقل بار وارده بر ساختمان ها و ابنیه فنی444

 نسخه13731.هایمن، ژکاربردها: طرح و تحلیل پالستیک سازه ها445

 نسخه13741.ر. منگلگیری، سمقدمه ای بر تحلیل سازه ها446

447
آنالیز سه بعدی سیستم های ساختمانی توسط برنامه 

E TABS
 نسخه13721، اشرف...حبیب ا

 نسخه13851استوور، ترزاMicrosoft Project 2003راهنمای جامع 448

 نسخه13751ابریشمی، جلیلهیدرولیک کانالهای باز449

...آشنایی با نیازمندی های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای450  نسخه13861نمازی، مینو

 نسخه13891عبداله زاده بارفروش، احمدکلیات متدولوژی تأمین کیفیت451

 نسخه13871.بلوچر، ادوارد جحسابداری مدیریت استراتژیک452

 نسخه13871غفاریان، وفاچگونه می توان یک کسب و کار کوچک را با موفقیت اداره کرد؟: آنچه از شرکت های موفق آموختیم453

 نسخه13851مترجم- فراهانی، مجیدمدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه454

 نسخه13871کاظمی، حسینرزومه، سی وی، نامه پوششی، مصاحبه: چهارگام تا استخدام455

 نسخه13861یعقوبی، قدیرنظام آموزش براساس نیاز شغل: توسعه منابع انسانی456

 نسخه13861علیزاده، جوادEnterprise Resource Planningبرنامه ریزی منابع سازمان ها 457

 نسخه13831فقیهی، ابوالحسنسیری در اندیه و عمل وریکردهای نوین مدیریت: بالندگی سازمان458

 نسخه13861نعمتی، سعیدهندبوک دفاتر فنی شرکت های پیمانکاری459

460Reinforced Concrete S tructuresPark, R.19751نسخه 

461Theory and P roblems  of S trengh of MaterialsNash, William A.19771نسخه 

 نسخه13731بهبهانی، حمیدتئوری و کاربرد: مهندسی ترافیک462



 نسخه13731کشی افشار، حسیناسرار ساختمانی هرم بزرگ گیزا یا نخستین نقطه ژئودزی در سطح کره زمین در هزاره پنجم پیش از میالد463

 نسخه13711کاوه، علیمقاومت مصالح464

 نسخه13741.پیوی، هاوارد اس1ج --- مهندسی محیط زیست465

 نسخه13731ونگسازه های نامعین استاتیکی466

 نسخه13861دژبان خان، فریبامدیریت موفق سالمت، ایمنی و محیط زیست467

 نسخه13891کرتیس، بیل1ج --- الگوی تکامل توانایی نیروی انسانی468

 نسخه13851خراسانی، اباصلتراهنمای طراحی و مدیریت سیستم آموزش کارکنان بنگاه های تولیدی و خدماتی469

 نسخه13861ولی پور نراقی، محمودComfar IIIراهنمای کاربردی نرم افزار تخصصی و تجاری 470

 نسخه13861جوزی، علیسامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست471

 نسخه1نوبخت، شمسنقشه برداری472

 نسخه13861خرمی راد، نادرPrimavera 5کتاب آموزشی 473

 نسخه13871روزبهی، صادقPertmasterمدیریت ریسک پروژه با استفاده از 474

 نسخه13781تربیت، رئوفریاضیات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی475

 نسخه13741نیکوکار، مسعودمعادالت دیفرانسیل476

 نسخه1.استریتر، ویکتور لمکانیک سیاالت477

 نسخه13751جانستون، بروس گیلبرتAISCطراحی اصولی سازه های فوالدی براساس آیین نامه آمریکایی 478

 نسخه1زندپارسا، کیومرث1ج --- بارگذاری479


