
  "بسمه تعالی "

  کتابهاي دروس پایه :
  

  تعداد  انتشارات   مترجم  نام مولف  نام کتاب  ردیف
  (جلد)

نعمت اهللا   هالیدي  مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  1
  گلستانیان 

  2  متبکران

حجت اله تاش   هالیدي  (الکتریسیته و مغناطیس) 3راهنماي فیزیک   2
  پور 

  2  زبان تصویر

  2  دانشجو همدان  -  طاهر لطفی   راهنما و مرجع کامل حل المسائل فیزیک پیش دانشگاهی   3

  2  دانشگاه تفرش  -  محمود حسابی   دیدگانی فیزیکی  4

  2  آستان قدس   -  تقی عدالتی  مبانی فیزیک ریاضی   5

  1  دانشگاه تهران  فضل اهللا فروتن  F.W.SEARS  1فیزیک دانشگاهی   6

  1  دانشگاه تهران   -  محمود رهبر  مبانی فیزیک   7

  1  دانشگاه تهران  فضل اهللا فروتن  F.W.SEARS  3فیزیک دانشگاهی   8

  2  متبکران   -  بیژن شمس   1حل المسائل ریاضیات عمومی   9

حجت اله تاش   لوئیس لیتهلد  راهنماي حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی   10
  پور 

  2  زبان تصویر

  2  انتشارات آزاده   -  کوکار مسعود نی  ریاضیات پایه   11

  2  گسترش علوم پایه  -  مسعود نیکو کار   2ریاضی علم کامپیوتر  12

  1  گسترش علوم پایه  -  مسعود نیکو کار   1ریاضی علم کامپیوتر  13

  2  گسترش علوم پایه  -  مسعود نیکوکار   1راهنماي حل المسائل ریاضی علم کامپیوتر   14

  14  نشر دانشگاهی   مهدي بهزاد  لوئیس لیتهلد   )2.ق1دیفرانسیل  وانتگرال و هندسه تحلیلی (ج حساب  15

  13  نشر دانشگاهی   مهدي بهزاد  لوئیس لیتهلد   )1.ق1حساب دیفرانسیل  وانتگرال و هندسه تحلیلی (ج  16

  2  انتشارات مجید  -  پرویز شهریاري   روشهاي مثلثات   17

  1  انتشارات ققنوس  -  محمود قرآن نویس   ریاضیات پیش دانشگاهی   18

مرکز نشر   علی پورجوادي  چارلز مورتیمر  شیمی عمومی   19
  دانشگاهی

7  

  2  -  -  یحیی عبده   شیمی آلی عمومی   20

  1  انتشارات فاطمی  -  علی سیدي  نامگذاري مواد آلی  21

  1  انتشارات دانشجو  -  فریده پورگیو   راهنماي کامل انگلیسی براي کتاب خواندن متون عمومی   22



  2  گسترش علوم پایه   حجت سعیدي   هالیدي  ) 1.ق1فیزیک (ج  23

  2  انتشارات نوید   -  محمد محمدي  قواعد امالي انگلیسی و تجزیه و تحلیل خطاهاي امالئی   24

  1  -  -  مسعود شفیعی   ریاضیات عمومی   25

  5  انتشارات آییژ   -  حسن کرکی   یوتر نگلیسی تخصصی براي دانشجویان کامپراهنماي کامل ا  26

مرکز نشر   منیژه رهبر   هالیدي  1فیزیک ج   27
  دانشگاهی 

15  

مرکز نشر   محمد خرمی   هالیدي  4فیزیک ج  28
  دانشگاهی 

10  

جالل الدین   هالیدي  (ویراست جدید ) 3فیزیک ج  29
  پاشایی راد 

مرکز نشر 
  دانشگاهی 

10  

  1  دانشگاه تهران   خلیل پاریاب   لوئیس لیتهلد  ریاضیات پیش دانشگاهی   30

مرکز نشر   حسین فرمان  اروین کرویت سیگ  ) 1ریاضیات مهندسی پیشرفته (ج  31
  دانشگاهی

5  

مرکز نشر   حسین فرمان  اروین کرویت سیگ  ) 2ریاضیات مهندسی پیشرفته (ج  32
  دانشگاهی

5  

مرکز نشر   -  وحید حائري   رسم ساختارهاي شیمیایی   33
  دانشگاهی

3  

مرکز نشر   ذکائی   تام . م آپوستل   حساب دیفرانسیل و انتگرال   34
  دانشگاهی

5  

مرکز نشر   بهاري   هالیدي   ) 2فیزیک (ج  35
  دانشگاهی

10  

  5  جهاد دانشگاهی   -  حسین بهمنیار   انتقال جرم  36

  5  جهاد دانشگاهی   -  سیدرضا مداح ساداتیه   مکانیک و حرارت  1فیزیک   37

  4  دانشگاه گیالن   -  ابوالفضل درویزه   ریاضیات عالی مهندسی   38

مرکز نشر   مهدي بهزاد  جورج توماس   ) 1حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (ج  39
  دانشگاهی

1  

مرکز نشر   مهدي بهزاد  جورج توماس   ) 2حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (ج  40
  دانشگاهی

1  

ماهرخ   اروین کرویت سیگ  راهنماي حل المسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته   41
  مقصودي 

  1  انتشارات آذرنگ 

  1  انتشارات فاطمی   مهدیدرغم  دن پدو  دایره ها   42

  1  انتشارات مدرسه   -  احمد قندهاري   تابع (مفهوم ، انواع و خواص )   43

  1  دانشگاه گیالن   -  هاشم صابري نحفی  محاسبات عددي   44

علی اکبر ذاکر   پرفسور بیوز  جبر خطی   45
  شهرك 

  1  انتشارات پیشرو 

  1  انتشارات مدرسه   پرویز شهریاري   والري و اسیلر ویچ واویلف   و نامعادله  معادله  46

  1  انتشارات مدرسه   -  محمد عابدي   متمم جبر و آنالیز  47



  1  انتشارات آییژ  -  بهمن مهري   محاسبات عددي   48

سید مرتضی   پیترکامرون   آشنایی با جبر  49
  میر افضل 

  1  انتشارات سلسال 

  1  نشر نی   -  حسین علی پور کاظمی   ریاضیات عمومی و کاربردهاي آن   50

  2  نص   -  احمد مجلسی   ریاضی فراگیر   51

  دبو راسی .  جبر مجرد   52
  آرانگنو

علی اکبر عالم 
  زاده 

  2  نص

  5  سمت   -  منوچهر حقانی   انگلیسی براي دانشجویان رشته برق، الکترونیک ، کنترل، مخابرات   53

  5  سمت   -  محمد عزمی   انگلیسی براي دانشجویان رشته عمران   54

  10  سمت  -  حمید عسکري کرمانی   انگلیسی براي دانشجویان مککانیک خودرو   55

  5  سمت   -  مینو ورزگر   انگلیسی عمومی   56

  10  سمت   -  جمال الدین جاللی پور   الکترونیک )  –انگلیسی براي دانشجویان مهندسی برق (قدرت   57

  10  سمت  -  عباس  پیشداد   انگلیسی براي دانشجویان کارهاي عمومی ساختمان   58

  10  سمت  -  منوچهر حقانی   انگلیسی براي دانشجویان فنی ومهندسی   59

  ) 1اصول فیزیک ( ج  60
  

یوسف امیر   نس سی. اوهانیان اه
  ارجمند 

مرکز نشر 
  دانشگاهی 

5  

مرکز نشر   مهدي بهزاد  لوئیس لیتهلد   )2.ق2حساب دیفرانسیل  وانتگرال و هندسه تحلیلی (ج  61
  دانشگاهی 

10  

مرکز نشر   مهدي بهزاد  لوئیس لیتهلد   )1.ق2حساب دیفرانسیل  وانتگرال و هندسه تحلیلی (ج  62
  دانشگاهی 

10  

  ) 2اصول فیزیک ( ج  63
  

مرکز نشر   بهرام معلمی   نس سی. اوهانیان اه
  دانشگاهی 

5  

محمدرضا   تامس اچ. ووناکت   )1آمار مقدماتی (ج  64
  مشکانی 

مرکز نشر 
  دانشگاهی 

5  

محمدرضا   تامس اچ. ووناکت   )2آمار مقدماتی (ج  65
  مشکانی 

مرکز نشر 
  دانشگاهی 

5  

غالمرضا   هربرت بی. اندرتون   آشنایی با منطق ریاضی   66
برادران 

  خسروشاهی 

مرکز نشر 
  دانشگاهی 

3  

مرکز نشر   علیرضا ذکائی   تام .م اپوستل   ) 1حساب دیفرانسیل و انتگرال (ج  67
  دانشگاهی

5  

مرکز نشر   علیرضا ذکائی   تام .م اپوستل   ) 2حساب دیفرانسیل و انتگرال (ج  68
  دانشگاهی

5  

محمد ابراهیم   فردریک بیوکی   فیزیک (براي رشته هاي فنی)  69
  ابوکاظمی

مرکز نشر 
  دانشگاهی

5  

  5  جهش  -  مصطفی زندیه   ) 1آمار و احتماالت مهندسی (ج  70

  5  جهش  -  محسن راد  آمار و احتماالت مهندسی   71

مرکز نشر   -  امیر حسین پاك سرشت   شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد  72
  دانشگاهی 

5  



مرکز نشر   -  فرزین حاجی جمشیدي   معادالت دیفرانسیل   73
  دانشگاهی 

5  

  5  جهش  -  فرزین حاجی جمشیدي   2و1ریاضی عمومی   74

  )1کاربرد آن در اقتصاد بازرگانی(جتحلیل هاي ریاضی و   75
   

حسین پور   جین ا. وبر 
  کاظمی 

دانشگاه شهید 
  بهشتی 

1  

  )2تحلیل هاي ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد بازرگانی(ج  76
   

حسین پور   جین ا. وبر 
  کاظمی 

دانشگاه شهید 
  بهشتی 

1  

  1  نشر آزمون   -  صمدمفیدي   2خود آموز زبان انگلیسی   77

  1  -  خلیل پاریاب   ایساك مارون   )2عمومی (ج ریاضیات  78

حمید جوادي   هالیدي  . مکانیک )1تشریح مسائل فیزیک هالیدي (ج  79
  جهانی 

  1  انتشارات نیا 

حمید جوادي   هالیدي  . الکتریسیته )2تشریح مسائل فیزیک هالیدي ج  80
  جهانی 

  1  انتشارات نیا 

  1  -  -  پرتوبهروز   حل کامل تمرینات جبر و آنالیز   81

مرکز نشر   عبداهللا شیدفر  اروین کرویت سیگ  ) 1ریاضیات مهندسی پیشرفته (ج  82
  دانشگاهی 

1  

  1  -  -  حسین علی پور کاظمی   ) 1اضیات عمومی و کاربردهاي آن (جری  83

  1  انتشارات نور  -  مسعود نیکوکار  معادالت دیفرانسیل  84

بسیج سازمان   -  محمود کریمی  معادالت دیفرانسیل  85
  دانشجویی

1  

  5  آییژ  رضا قیامت   سیلورمن  ) 2تشریح مسائل حساب دیفرانسیل وانتگرال (ج  86

  5  آییژ  رضا قیامت   سیلورمن  ) 1تشریح مسائل حساب دیفرانسیل وانتگرال (ج  87

88  NEW  BASIC 
 

  1  مانی  -  علی عطائیان 

  2  دانشگاه تهران   -  علی باباخانی   )1حساب دیفرانسیل و انتگرال (ج  89

عبدالرضا   شارون راس  مبانی احتمال   90
  بازرگان الري

  3  آییژ

علی اکبر عالم   کورتیس اف. جرالد   آنالیز عددي کاربردي (ویرایش ششم )   91
  زاده 

  2  آییژ 

  3  آییژ  -  حسن کرکی   راهنماي کامل انگلیسی براي دانشجویان رشته فنی و مهندسی   92

  3  آییژ  -  بهمن مهري   محاسبات عددي   93

محمد ابراهیم   جان لیلی  اصول فیزیک هسته اي   94
  ابو کاظمی 

  4  نوپردازان

  1  طحان  -  مهرداد نوابخش   ) SPSSکاربرد و روشهاي آماري در علوم اجتماعی (با نرم افزار   95

مرکز نشر   منیژه رهبر  کنت اس . کرین   فیزیک جدید   96
  دانشگاهی 

2  

  3  آییژ  -  کاوه عبداهللا زاده  مفاهیم کاربردي آمار و احتماالت مطابق با ریزنامه مصوب دانشگاهی   97

محمد ابراهیم   جرل واکر  1مبانی فیزیک پایه   98
  ابوکاظمی 

  4  نوپردازان



محمد ابراهیم   هالیدي  1مبانی فیزیک: فیزیک پایه   99
  ابوکاظمی 

  2  نوپردازان

محمد ابراهیم   جرل واکر   3پایه مبانی فیزیک: فیزیک   100
  ابوکاظمی 

  2  نوپردازان

هوشنگ   فردریک بیوکی   فیزیک پیش  دانشگاهی   101
  سپهري

  3  نوپردازان

  4  متفکران  بهرام پوستی   هالیدي  مبانی فیزیک (مکانیک )   102

  1  آییژ  -  بهمن مهري   محاسبات عددي   103

  1  امیرکبیر  -  حسن عمید  فرهنگ فارسی عمید   104

  1  امیرکبیر  -  منوچهر آریان پور کاشانی   فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی  105

مرکز نشر   -  انجمن ریاضی ایران   واژنامه ریاضی و آمار(انگلیسی به فارسی ، فارسی به انگلیسی)  106
  دانشگاهی 

1  

  2  نشر ناقوس   -  بیژن هاشمی پور   فرهنگ لغات متداول (انگلیسی به فارسی )  107

  1  فرهنگ معاصر   -  محمدرضا  محمدي فر   واژه نامه کامپیوتر (انگلیسی به فارسی )  108

  1  دافشیار   -  محمدرضا افضلی   فرهنگ دو سویه عمران   109

  1  فرهنگ معاصر  -  محمدرضا افضلی   واژه نامهمهندسی مکانیک و زمینه هاي وابسته   110

  2  بهان رایانه   -  کاشانیمنوچهر آریان پور   فرنگ دو سویه فراگیر   111

  3  انتشارات ساحل   -  محمد معین  فرهنگ فارسی جلدي دکترمحمد معین   112

  1  آذین نگار  -  محمد تقی هوسمی نژاد  فرهنگ انگلیسی به فارسی آذین نگار  113

  6  فرهنگ معاصر  -  علی غفوري   فرهنگ مهندسی عمران   114

  2  ویرایش  -  مهرداد فیروز بخت   فرهنگ جامع روان شناسی و روان پزشکی   115

  1  آییژ  -  فرانک سیف الدینی   فرهنگ واژگان تخصصی برنامه ریزي شهري و منطقه اي   116

  1  آشیان  -  حسن مقدم   فرهنگ نوین مهندسی عمران   117

  1  -  خلیل پاریاب  لوئیس لیتهلد   ریاضیات پیش دانشگاهی  118

  1  آهنگ قلم   -  محمد علی کرایه چیان   1ریاضیات عمومی   119

  1  رشد آوران  -  معصومه قلی پور  ریاضی عمومی  120

  1  مدیرفالح  -  میرحبیب حسینی  2ریاضی عمومی   121

  1  حمید  -  مهدي امیر میاندوق  ریاضی عمومی  122

  1  چاپ و نشر بازرگانی  بابک حاجیان   کن بالنچارد  کارآفرینی در یک دقیقه   123

علیرضا   ام . هازونیکل   دانشنامه ریاضی  124
  مدقالچی

بنیاد دانشنامه 
  نگاري ایران

1  

فرزین حاجی   جورج توماس  حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی  125
  جمشیدي

  1  صفار



  2  بسیج دانشجویی  -  محمد کریمی  معادالت دیفرانسیل  126

  1  جهاد دانشگاهی  -  مهرجرديیحیی زارع   شش سیگما و کاربرد هاي آن در صنایع و خدمات   127

  1  دانشگاه سمنان   -  باقر کرامتی   1آنالیز عددي   128

سهراب   دیوید هالیدي  مبانی فیزیک  129
  منوچهري

  1  پویش اندیشه

  10  کادوسان   -  رضا انصاري  ریاضی کاربردي   130

  10  کادوسان   -  فریانه فرهادي   مبانی فیزیک دانشگاهی   131

  10  کادوسان   -  هادي رحیم آبادي   آمارو احتماالت مهندسی   132

  1  دانشگاه گیالن   -  نصیر تقی زاده  مقدمه اي بر معادالت دیفرانسیل معمولی و کاربرد آنها  133

  1  جهاددانشگاهی   -  بهمن مهري   محاسبات عددي   134

  1  کسري  -  منصور عابدینی   شیمی(معدنی و آلی)   135

احمدخواجه   یوري هابر       PSSCفیزیک   136
  نصیر طوسی 

  1  فاطمی

علی اکبر   جورج توماس   1جلد  –حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی   137
  جعفریان 

مرکز نشر 
  دانشگاهی

1  

علی اکبر   جورج توماس   2جلد –حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی   138
  جعفریان 

مرکز نشر 
  دانشگاهی

1  

  1  نشر علوم  فضل اهللا فروتن  جیمز . گانیر  2جلد  –راهنماي فیزیک دانشگاهی   139

  1  دهسرا  -  عظیم نیک نهاد  پیش دانشگاهی  –ریاضیات مقدماتی و آمار   140

  1  پویش اندیشه  احمد مجلسی  جورج توماس  )1. قسمت 1حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس ( جلد   141

  1  پویش اندیشه  احمد مجلسی  جورج توماس  )2. قسمت1انتگرال توماس ( جلد حساب دیفرانسیل و   142

  1  پویش اندیشه  احمد مجلسی  جورج توماس  ) 2حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس ( جلد   143
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