
  
  "بسمه تعالی"

  
  عمران : کتابهاي موجود گروه

  
  

 تعداد  انتشارات   مترجم  نام مولف  نام کتاب  ردیف
  (جلد )

  1  نشر علوم دانشگاهی   ابراهیم واحدیان   راسل جانستون   ) استاتیک 1برداري براي مهندسان (جلدمکانیک   1

 -موسسه علمی  سعید خداداد  تونراسل جانس  تشریح مسائل مکانیک برداري براي مهندسان (استاتیک )  2
  تحقیقاتی زند 

1  

  1  مرکز نشر دانشگاهی   علی کافی  جیمز ال. مریام   ایستایی  3

  1  دانش و فن  -  سیاوش کباري   صالح شناسی م  4

  1  دانشگاه تهران    -  احمد حامی   مصالح ساختمان   5

  2  زادهآ  اکبرفدائی ایام  جی. ام. مریام   تجزیه و تحلیل مسایل ایستایی   6

  12  مرکز نشر دانشگاهی   -  احمد متقی پور   رسم فنی عمومی   7

  1  -  احمد عطاري  ایگور پاول پوپوف  مروري بر مقاومت مصالح   8

  3   یمرکز نشر دانشگاه  محمد تقی بانکی   آلن اسمیت   تحلیل و طراحی سیستم هاي مهندسی عمران   9

  1     یمرکز نشر دانشگاه  احمد پاگذار  رترمارتین و کنو  فوالدسازي در کوره هاي زیمنس   10

  1  پارس آیین   شاپور طاحونی   براجا ام داس   اصول مهندسی ژئوتکنیک   11

  11  مرکز نشر دانشگاهی   -  امیر محمد طباطبایی   روسازي راه   12

  1     یمرکز نشر دانشگاه  -  فریبرز فرهمند  واژگان مهندسی عمران   13

  1  جویبار  اردشیر اطیابی   یولنزهردمري کووم  قالب بندي بتن    14

  1  علم و ادب   -  شاپور طاحونی  طراحی سازه هاي فوالدي  15

  1  جهاد دانشگاهی  -  شاپور طاحونی  تحلیل سازه ها  16

  1  علم و ادب  -  مهدي قالیبافیان   اجراي ساختمانهاي بتن آرمه   17

  1  مرکز نشر دانشگاهی   -  علی کاوه   تحلیل سازه ها   18

  2  نوپردازان   -  فریبرز ناطق الهی  احی و اجراي ساختمانهاي بنایی مقاوم در برابر زمین لرزه طر  19

  1  دانشگاه تهران   ابوالحسن بهینا   ژاك مالییوا   روش هاي کلی اجرا (بناهاي زیرزمینی )  20

  2  نوپردازان   -  فریبرز ناطق الهی   frpمقاوم سازي سازه هاي بتنی با استفاده از  21



علی   نوئل پی.میلواگانا   تعمیر و حفاظت سازه هاي بتنی   22
  اکبررمضانیان پور

  2  نوپردازان 

  10  مرکز نشردانشگاهی   -  حمید بهبهانی   طرح هندسی راه   23

سیامک ابراهیم زاده   اجزاي ساختمان و کارگاه   24
  حسن آبادي

  2  سیماي دانش  -

فیروز کی خسرو   جوزف ادوارد شیگلی   مقاومت مصالح   25
  بخش 

  10  یمرکز نشردانشگاه

  11  یمرکز نشردانشگاه  فائزه فروزنده  ون ته چاو   هیدرولوژي کاربردي   26

  10  یمرکز نشردانشگاه  -  جلیل شاهی  مهندسی ترافیک  27

  10  یمرکز نشردانشگاه  محمدرضا افضلی  بی یر جانستون   استاتیک  28

  10  مرکز نشردانشگاهی   جلیل شاهی  رابین تی. آندروود  طرح هندسی راه   29

  5  مرکز نشردانشگاهی  نعیم علی شریفی  جیمز آندرسن   طراحی سازه هاي ضد زلزله   30

  3  نص  غالمرضا زارع پور   فردیناند بی یر   صالح ( ویراست چهارم ) ت مممقاو  31

  5  علمی صنعتی شریف  -  احمد متقی پور  رسم فنی و نقشه هاي صنعتی   32

  5  جهاددانشگاهی   -  اسماعیل افالکی  مهندسی ( ژئوتکنیک )  مبانی زمین شناسی  33

  5  شعرا  سیدرضا هاشمی   کی سو برامانیا  هیدرولوژي مهندسی  34

  20  جهاددانشگاهی   -  امیر مسعود کی نیا   آنالیز و طراحی سازه هاي بتن آرمه    35

  3  دانشگاه گیالن   -  ابوالفضل درویزه   مقاومت مصالح   36

  5  دانشگاه گیالن   -  مهیار عربانی   ه آهن مهندسی را  37

  5  دانشگاه یزد  -  جلیل شاهی   اجزاء ساختمان   38

کریم موسوي   فرانک.ام. وایت   )  1مکانیک سیاالت ( جلد   39
  نسب 

-  1  

  2  مرکز نشردانشگاهی  محمد تقی بانکی   آلن اي اسمیت   تحلیل و طراحی سیستم هاي مهندسی عمران   40

  3  دانشگاه مازندران   -  علی اصغر باستانی   تمان گرمایش ساخ  41

دانشگاه تربیت دبیر   موسی مظلوم   سورندراشاه     بتن هاي توانمندوکاربردهاي آنها   42
  شهیدرجایی

2  

  1  دانشگاه گیالن   کتایون محمدي  رابرت کدل  تغییر شکل وشکست جامدات   43

  3  دانشگاه بوعلی سینا   -  رضا خانلريغالم  زمین شناسی مهندسی (ویژه دانشجویان عمران )  44

  5  دانشگاه گیالن    -  ابوالفضل اسالمی  پی هاي گسترده تحلیل؛طراحی وعملکرد   45

  5  دانشگاه یزد   -  آزیتا اسعدي   بارگذاري (ویرایش دوم)  46

  3  دانشگاه فردوسی   -  فریدون ایرانی   راهنماي طرح ومحاسبه سازه هاي فوالدي   47

  5  دانشگاه گیالن   -  نصراهللا فالح   هاوروش هاي تحلیل سازه هاي نامعین  تحلیل سازه  48



  1  دانشگاه صنعتی شریف  -  حسن مقدم  طراح لرزه اي ساختمان هاي آجري   49

  1  یا مهدي (عج)  کارن ابري نیا  ویلیام جانستون   پالستیسیته مهندسی   50

  1  -  علیرضا انتظامی  ایروینگ اچ. شیمز  مکانیک سیاالت   51

  2  دانشگاه گیالن   -  مهیار عربانی   آزمایشهاي قیر وآسفالت   52

  5  پیوند نو  -  ناصر بهرامیان  سکوت شکسته دیوار  53

  5  مرکز نشر دانشگاهی  -  حمید بهبهانی   راهسازي طرح هندسی راه  54

  10  مرکز نشر دانشگاهی   علی شریفی   جیمز آندرسن   طراحی سازه هاي ضد زلزله   55

   10  یمرکز نشر دانشگاه  محمد رضا افضلی   ایرویینگ اچ . شیمز  ت مصالح مقاوم  56

  5  مرکز نشر دانشگاهی  مجتبی ناصریان   دانلد جی. دلچی   شکست انواع؛تحلیل ؛روسازوکارها   57

  5  مرکز نشر دانشگاهی  علی کاوه  پرفسور و.ر.اسپیلرس   تحلیل کامپیوتر سازه ها   58

  10  مرکز نشر دانشگاهی  ابراهیم ثنایی  .پ.تیوشنگر س  ) 2مقاومت مصالحی (جلد  59

  10  نشر جهش   -  فرزین کالنتري   مکانیک خاك   60

  20  مرکز نشر دانشگاهی  مجید بدیعی  جی. ال. مریام  ایستایی  61

محمدرضا آقا   جان جی.ویندوز  ترانسفورماتورهاي قدرت مبانی و کاربردها   62
  ابراهیمی

  3  جهاد دانشگاهی 

  3  جهاد دانشگاهی   -  علی رویانفر  ت تروکاربرد آن در تونلسازي شاتکری  63

  5  جهاد دانشگاهی   -  محمود وفائیان  سدهاي خاکی  64

  5  داشگاه امام رضا (ع)  -  فریدون ایرانی  مباحث بنیادي اجراي سازه هاي فوالدي   65

  10  جهاددانشگاهی  -  امیر مسعودکی نیا  آنالیز و طراحی سازه هاي بتن آرمه  66

  10  جهاددانشگاهی  -  سیدرسول میرقادري   AISCآئین نامه سازه هاي فوالدي   67

  10  مرکز نشر دانشگاهی  ابریشم چی  جورج چوبانوگلوس  ) 1مهندسی فاضالب (جلد   68

  5  یمرکز نشر دانشگاه  ابریشم چی  جورج چوبانوگلوس  )2مهندسی فاضالب(جلد  69

  15  مرکز نشر دانشگاهی   بهرام پوستی  استریتر   مکانیک سیاالت   70

   10  مرکز نشر دانشگاهی  مجید ملکان   ایروینگ اچ . شیمز  دینامیک   71

  2  پارس آئین   -  شاپور طاحونی   ) مهندسی پی 2اصول مهندسی ژئو تکنیک (جلد  72

  2  دانشگاه تهران  -  شاپور طاحونی   طراحی ساختمانهاي بتن مسلح (بر مبناي آیین نامه بتن ایران)   73

  2  ارکان دانش   -  داود مستوفی نژاد   بارگذاري سازه ها   74

   2  آزاده  -  محمد علی ارجمند   متره و برآورد و اصول اولیه پیمانکاري   75



   2  آذرآباد    -  سعید سعیدي پور   متره و برآورد   76

  2  مرکز نشر دانشگاهی  بهرام پوستی   ایروینگ اچ. شیمز   استاتیک (ویرایش چهارم )    77

  1  دهخدا   -  شاپور طاحونی  طراحی سازه هاي فوالدي   78

  1  آشنا  هدایت موتایی   جانستون  -بیر   1تشریح مسائل مقاومت مصالح   79

   1  نما  -  علیرضا میالنی زاده   فرهنگ ساخت وساز (حقوقی)   80

ت مرکز تحقیقا  -  عباسعلی تسنیمی   ) 1رفتار و طرح لرزه اي ساختمان هاي بتن مسلح (جلد  81
  ساختمان و مسکن 

1   

دکتر هرمز   پرفسور نویل   بتن شناسی (خواص بتن )   82
  فامیلی 

جهاد دانشگاهی 
  دانشگاه علم و صنعت 

1   

مهندس پرویز پارسی   سازه دکل ها، برج ها ، دودکش ها    83
  راد 

   1  فدك ایساتیس   -

کز تحقیقات شهر مر  -  شاپور طاحونی   طراحی سازه هاي فوالدي به روش حاالت حدي   84
  سازي ومعماري 

1   

مرکز خدمات فرهنگی   -  مهندس حسن باجی   پروژه هاي کاربردي در تحلیل و طراحی کامپیوتري سازه ها   85
  سالکان 

1   

   1  آزاده  -  محمد علی ارجمند   مکانیک خاك و اصول اولیه مهندسی پی   86

مرکب ترسیم و تقویت سازه هاي بتن مسلح با الیاف پلیمري   87
FRP  

   1  تفرش   -  دکتر علیرضا رهایی 

   1  جویبار   اردشیر اطیابی   جوزف اي . بولز    1تحلیل و طراحی پی   88

  1  جویبار   اردشیر اطیابی  جوزف اي . بولز  2تحلیل و طراحی پی   89

  2  علم و ادب   شاپور طاحونی   کارل ا. تورسن   مهندسی سواحل و بنادر   90

   2  فدك ایساتیس  -  علیرضا پور اسد   ( مناقصات )  کتاب زرد ساختمان  91

   2  فدك ایساتیس  -  علیرضا پور اسد  کتاب زرد ساختمان ( قراردادها و قوانین ساخت و ساز )  92

حسین   آلن وسیلویا بالنک   پلکان   93
  خداوردیان 

  5  یزدا

   1  فن آوران   -  مرتضی اوستاخانی   در کارگاههاي ساختمانی  HESمدیریت   94

   6  سیماي دانش   -  مهدي پرنا   مقررات ملی ساختمان  9پیرامونی بر مبحث   95

   3  عابد  -  بهزاد طالیی طبا   طراحی آیین نامه اي سازه هاي بتن آرمه   96

   4  دانشگاه تهران  -  امیر محمد طباطبایی   روسازي راه و فرودگاه   97

  2  ینیان فنی حس  -  حسین سوداگر  عناصر و جزئیات ساختمانی   98

  2  فنی حسینیان  -  حسین سوداگر   جزئیات اجراي ساختمان   99

  3  فدك ایساتیس  -  محمدرضا تابش پور   )  CDمسائل کاربردي مهندسی زلزله ( همراه   100

  3  فدك ایساتیس  -  محمدرضا تابش پور   )   CDمسائل مبانی مهندسی زلزله و بارگذاري لرزه اي  ( همراه   101

محمد علی   اشرف حبیب اهللا  ETABS 2000زه هاي بتنی با استفاده از نرم افزار طراحی سا  102
  برخورداري 

  4  متفکران



وحید میر   نانالی   مدیریت ماشین آالت راهسازي ساختمانی  103
  محمدي 

  3  متفکران

  4  متفکران  بهرام پوستی   جانستون  –بیر   راهنماي مکانیک برداري براي مهندسان (استاتیک )   104

  2  متفکران  -  حسن باجی  تکنیکهاي مدلسازي ، تحلیل و طراحی کامپیوتري سازه ها  105

  5  دانشگاه تهران  محمود گالبچی   رابرت دورلی   سیستم هاي اجراي پروژه در صنعت ساختمان   106

  2  دانشگاه تهران  ابوالحسن بهنیا   ژاك ماتیوا  1 روش هاي کلی اجرا  107

  2  دانشگاه تهران  فریدون غضبان   آندروکوبرن   زلزله ایمن سازي در برابر   108

  3  دانشگاه تهران  محمود گالبچی   ادوارد آلن   ساختمان ها چگونه عمل می کنند   109

  4  دانشگاه تهران  -  خسرو برگی   اصول مهندسی زلزله    110

پروژه هاي کاربردي در تحلیل و طراحی کامپیوتري سازه ها             111
 ]SAP2000-ETABS- SAFE [  

  2  متفکران  -  محمد علی برخورداري 

  2  فدك ایساتیس  -  علیرضا پور اسد   کتاب زرد ساختمان : قراردادهاي صنعتی   112

  2  سیساتیفدك ا  -  علیرضا پور اسد    1کتاب زرد ساختمان : قراردادهاي ساختمانی و تاسیساتی   113

  2  سیساتیفدك ا  -  علیرضا پور اسد   2و تاسیساتی کتاب زرد ساختمان : قراردادهاي ساختمانی   114

  2  متفکران  -  شایان پاك نیت   تحلیل هاي مورد نیاز در بهسازي لرزه اي سازه ها   115

  12  متفکران  بهرام پوستی   جانستون  -بیر  مکانیک برداري براي مهندسان (استاتیک )   116

  4  متفکران  پوستی  بهرام  جانستون  -بیر  ) 1راهنماي مقاومت مصالح (  117

  4  متفکران  بهرام پوستی   جانستون  -بیر  ) 2راهنماي مقاومت مصالح (  118

محمد علی   اشرف حبیب اهللا  ESABS 2000طراحی سازه هاي فوالدي با استفاده از نرم افزار   119
  برخورداري 

   4  متفکران

دستورالعمل طرح ، محاسبه و تهیه نقشه هاي اجرائی سازه   120
  مانها ساخت

  4  متفکران  -  مهدي قالیبافیان 

محمد شکرچی   جی سی. باي   ترکیب ، تولید و ویژگی ها سیمان پرتلند   121
  زاده 

   3  دانشگاه تهران

علی اکبر   نوئل پی. واگانام  تعمیروحفاظت سازه هاي بتنی   122
  رمضانیان پور 

  4  نوپردازان

   2  نوپردازان  -  فریبرز ناطقی الهی   FRPمقاوم سازي سازه هاي بتنی با استفاده از   123

  2  سیماي دانش  -  مهدي پرنا  پیرامونی بر مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی   124

  3  فدك ایساتیس  -  شهریار طاوسی تفرشی   اصول طراحی و ساخت سازه هاي ماکارونی   125

  7  سها دانش  -  مهدي پرنا   2800آیین نامه زلزله   126

  4  حسن مقدم  -  حسن مقدم   له : مبانی و کاربرد مهندسی زلز  127

  2    شاپور طاحونی   جوزف جی وادل   دستنامه اجراي بتن   128

تجزیه و تحلیل مسائل طراحی سازه هاي فوالدي بر اساس کتاب   129
  سازه هاي فوالدي مهندس طاحونی 

  5    -  فرزانه طهموریان 



  5  سیساتیفدك ا  -  سعید نعمتی   اجراي ساختمانهاي بتن آرمه   130

  2  سیساتیفدك ا  -  سعید نعمتی   رئوس قوانین زیست محیطی مهندسی عمران   131

علی الدین شیخ   فرانک ال.پروتی  آشنایی با اپتیک  132
  االسالمی

  2  مرکز نشر دانشگاهی

  2  عصرکنکاش  -  امیر رضا روحی زاده  آشنایی با عناصر و جزئیات اجراي ساختمان  133

   2  نوپردازان  -  محمدرضا توسلی   مسائل دینامیک مریام تشریح کامل   134

  3  نوپردازان  -  فریبرز ناطقی الهی   طراحی و اجراي ساختمانهاي بنایی مقاوم در برابر زمین لرزه   135

   2  سیماي دانش  -  حبیب اهللا اکبر   طراحی سازه هاي فوالدي   136

  5  کتاب دانشگاهینشر  -  علی محمد اسکروچی   آزمایشگاه مکانیک خاك   137

  3  سیماي دانش  امیر سر مد نهري   مارتا اشنایدربورگر   پروفیل هاي ساختمانی جداول اشتال   138
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