
  "بسمه تعالی" 
  مکانیک : کتابهاي موجود گروه

  
تعداد   انتشارات   مترجم  نام مولف  نام کتاب  ردیف

  (جلد)
  1  دانشگاهی مرکز نشر  -  محمد حسین حامدي   مکانیک سیاالت   1

  1  دانشگاهیمرکز نشر  علی لطفیان   گوردون     گازها وتصفیهغبارگیري   2

   1  ابوالفضل حسینیان  احمد صنعتی رضاپور   رالیوند بران  نی بررسی پدیدة احتراق در موتورهاي پیستو  3

  1  پدیده  -  هوشیدر   مکانیک مفصل اتومبیل   4

  1  امیرکبیر  -  رضا خویی  ارتعاشات مکانیکی تئوري وکاربرد   5

   1  سماك  شاهین خدام   هامیلتون اچ. مایی  دینامیک ماشین ومکانیزها   6

   1  دانشگاهی مرکز نشر  فریدون کاوه   ها میلتون ادوارد  آب زیر زمینی ونشت   7

  6  دانشگاهیمرکز نشر  مجید ملکان   جیمز ال. مریام   )4(ویرایش  دینامیک  8

  2  دانشگاهی مرکز نشر  محمود دیانتی   سایمون رامو  جلد اول  –میدان ها و امواج   9

  2  هیدانشگامرکز نشر  محمود دیانتی   سایمون رامو  جلددوم   –میدان ها و امواج   10

  1  روز بهان  -  سید مجتبی طباطبایی   سرویس و نگهداري و تاسیسات ساختمان   11

  1  پدیده  -  هوشیدر  الفباي مفصل اتومبیل   12

  1  دانشگاه گیالن   -  ابوالفضل درویزه   3جلد  –آفرینش حیات   13

  2  دانشگاه گیالن   -  ابوالفضل درویزه   2جلد  –آفرینش حیات   14

  1  نشر نیما   حسن حقیقی تاجور  جک . فیلیپ هولمن    1جلد  –انتقال حرارت   15

  1  نشر نیما   حسن حقیقی تاجور  جک . فیلیپ هولمن    2جلد  –انتقال حرارت   16

  3  مرکز نشردانشگاهی  فرشید فرشچی  لئوناردومیروویچ   مبانی تحلیل ارتعاشات   17

  3  دانشگاهیمرکز نشر  -  وحید حائري   رسم ساختار شیمیایی   18

  5  دانشگاهی مرکز نشر  ملکان   جیمز ال . مریام   ویرایش چهارم  –دینامیک مریام   19

  9  دانشگاه گیالن   ابوالفضل درویزه   پرفسور رائو  جلد دوم  –ارتعاشات مکانیکی   20

  10  مرکزنشردانشگاهی  مجید ملکان   ایروینگ اچ شیمز  دینامیک  21

  10  رکزنشر دانشگاهیم  محمدرضا افضلی  هولمن   انتقال گرما   22

  15  دانشگاهی مرکز نشر  بیژن دیبایی نیا  شیگلی   طراحی اجزاء در مهندسی مکانیک   23

  2  دانشگاهی مرکز نشر  محمدرضا افضلی   جی.اف.النکاستر   مبانی جوشکاري   24

  6  مرکزنشردانشگاهی  وهاب پیروز پناه  چارلز فایت تیلر   موتورهاي احتراق داخلی   25

  3  مرکزنشردانشگاهی  تقی ابتکار  ون دایلن . سونتاگ   رمودینامیک کالسیک مبانی ت  26

  20  مرکزنشردانشگاهی  محمد باقر پورسید  نورمن سی. هریس   تهویه مطبوع   27

  6  مرکزنشردانشگاهی  کاظم سرابچی   محمد محمدالوکیل   نیروگاههاي حرارتی   28

  10  ردانشگاهیمرکزنش  مجید ملکان   ایروینگ اچ . شیمز  دینامیک   29



  10  مرکزنشردانشگاهی  بهرام پوستی   استریتر   مکانیک سیاالت   30

  9  مرکزنشردانشگاهی  مجید ملکی  روي جی دوست   اصول تبرید   31

  10  مرکزنشردانشگاهی  ابریشم چی  جورج چوپانو گلوس   ) 1مهندسی فاضالب (جلد  32

  5  کزنشردانشگاهیمر  ابریشم چی   جورج چوبانوگلوس  )2مهندسی فاضالب(جلد  33

  2  مرکزنشردانشگاهی  سپهري  دانیل کنیر   آشنایی با مکانیک   34

  5  روزبها  -  سید مجتبی طبا طبایی   محاسبات تأسیسات ساختمان   35

  5  جهاد دانشگاهی  -  مصطفی غیور   دینامیک ماشین ومسائل منتخب   36

  5  جهاد دانشگاهی   -  علیرضا آرایی   اجزاي ماشین   37

  1  نوپردازان  علیرضا انتظامی  ایروینگ اچ. شیمز  ک سیاالت مکانی  38

  1  دانشگاه گیالن   -  انجمن مهندسان مکانیک ایران   )2مجموعه مقاالت مهندسی مکانیک (جلد  39

  1  دانشگاه گیالن   -  انجمن مهندسان مکانیک ایران  )4مجموعه مقاالت مهندسی مکانیک (جلد  40

س ساالنه مهندسی مکانیک مجموعه مقاالت دومین  کنفران  41
  )1(جلد

دانشگاه صنعتی   -  انجمن مهندسان مکانیک ایران
  شریف

1  

مجموعه مقاالت دومین  کنفرانس ساالنه مهندسی   42
  )2مکانیک(جلد

دانشگاه صنعتی   -  انجمن مهندسان مکانیک ایران
  شریف

1  

مجموعه مقاالت دومین  کنفرانس ساالنه مهندسی   43
  )3مکانیک(جلد

دانشگاه صنعتی   -  مهندسان مکانیک ایرانانجمن 
  شریف

1  

مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی کاربردهاي مهندسی   44
  مکانیک 

دانشگاه صنعتی   -  علی مقداري 
  شریف

1  

دانشگاه صنعتی   -  انجمن مهندسان مکانیک ایران  چکیده مقاالت چهاردهمین کنفرانس ساالنه مهندسی مکانیک   45
  اصفهان

1  

  1  ارکان  -  محمد علی گلزار   مین کنگره سالیانه انجمن مهندسین متالوژي ایران سو  46

  2  دانشگاه گیالن   -  سیامک اسماعیل زاده خادم   تکنولوژي هاي نگهداري وتعمیرات وآنالیزارتعاشی ماشین آالت   47

  1  دانشگاه مازندران  محمد حسن حجتی   آلن اس هال   تئوري ومسائل طراحی ماشین   48

دانشگاه صنعتی   -  وحید وکیل الرعایا   carierطراحی سیستم هاي تهویه مطبوع با نرم افزار   49
  شهمیرزادي

1  

  1  صدرا  کریم موسوي نصب  فرانک .ام. وایت   )1مکانیک سیاالت (جلد  50

سید محمد علی   آتامپ آریا   مقدمه اي بر مکانیک کالسیک   51
  مقیمی

  1  دانشگاه گیالن 

دانشگاه شهید   -  مظفر علی مهراییان    انتقال حرارت  52
  باهنر تهران

2  

  3  راه نوین   -  محمد محمدي بوساري   206اصول ومبانی تعمیر ونگهداري سیستم هاي مختلف پژو   53

  2  راه نوین   -  محمد محمدي بوساري  اصول ومبانی تعمیر و عیب یابی برق خودروي سمند   54

وش  سرویس ونگهداري آموزش مکانیک اتومبیل به انضمام ر  55
  خودرو 

  3  تورنگ   -  جهان رضا شیبانی 

  3  آوا  -  مجتبی زنگنه   لوله کشی ونصاب وسائل بهداشتی   56

  3  راه نوین  -  مجتبی زنگنه  لوله گاز خانگی و تجاري   57

  3  آوا    محمد محمدي بوساري  1اصول ومبانی تعمیر ونگهداري خودروهاي پراید و ریو   58



  3  آوا  -  رضا فروش  CDهمراه –ت روبات طراحی و ساخ  59

  3  راه نوین  -  محمد محمدي بوساري  اصول ومبانی تعمیر ونگهداري خودروي سمند  60

  3  راه نوین  -  محمد محمدي بوساري  2اصول ومبانی تعمیر ونگهداري خودروي پراید  61

  3  تورنگ  -  مسعود پهلوان شریف    2و 1برق خودرو استانداردهاي درجه   62

  3  تورنگ  مسعود پهلوان شریف   جیمز اي دافی   ساختمان ؛ عملکرد و عیب یابی سیستم هاي انژکتوري دیزلی   63

  5  تورنگ  علی امیر افضلی  دیوید جی. اولمن   طراحی در مهندسی مکانیک   64

  10  مرکزنشردانشگاهی  محمدرضا افضلی  جی. اف . النکاستر   مبانی جوشکاري   65

  5  مرکزنشر دانشگاهی   عبدالوحید فتی   سیدنی اج.اونر  فیزیکی  آشنایی با متالوژي  66

  5  مرکزنشردانشگاهی  فخرالدین اشرفی زاده   الرنس اچ. ون ولک   اصول مهندسی وعلم مواد   67

محمود   دیوید بی . مک ورتر   هیدرولوژي وهیدرولیک آبهاي زیر زمینی   68
  شریعتمدارطالقانی

  5  مرکزنشردانشگاهی

  10  مرکزنشر دانشگاهی   کاظم سرابچی   محمد محمدالوکیل   اي حرارتی  نیروگاهه  69

  5  مرکزنشردانشگاهی  وهاب پیروز پناه   چارلز فایت تیلر  )1موتورهاي احتراق داخلی (جلد  70

  5  مرکزنشردانشگاهی  علی حائریان اردکانی  ماوین آیزشتات   آشنایی با خواص مکانیکی مواد  71

  10  مرکزنشر دانشگاهی   مدباقرپور سیدمح  هریس تهویه مطبوع   72

  10  مرکزنشردانشگاهی  اسماعیل خوشروان   م . نجاتی اوزیشمیک  2انتقال گرما (حرارت) جلد  73

تضیف ابی العزبن اسماعیل   مبانی نظریه وعملی مهندسی مکانیک در تمدن اسالمی   74
  الجزوي 

  3  مرکزنشر دانشگاهی   محمد جواد ناطق

  5  مرکزنشردانشگاهی  حسین توتونچی  مارك والدوزیما نسکی   امیک حرارت وترمودین  75

  5  نشر جهش  -  مالک نادري   خواص فیزیکی مواد   76

  5  نشر جهش  -  محمد باقر لیمویی   خواص مکانیکی مواد  77

  5  جهاد دانشگاهی  -  سید محسن صفوي  و کاربرد هاي آن در مهندسی مکانیک cad/cam/camمعرفی   78

  5  جهاد دانشگاهی  مرتضی شعانیان  پرفسور جان لیپولد   وشکاري و جوش پذیري فوالدهاي زنگ نزن متالوژي ج  79

  5  جهاد دانشگاهی  -  محمد مقیمان   مکانیک سیاالت مهندسی   80

  5  جهاد دانشگاهی  احمد رضا عظیمیان  زونتاگ  )6اصول ترمودینامیک (ویرایش   81

  5  جهاد دانشگاهی  -  حسین باغی   ها آموزش کاربردي در بلبرینگ ها ورولبرینگ  82

  2  دانشگاه تهران  -  محمد تقی منزوي   آبرسانی شهري   83

  3  -  فرشید فرشچی  لئوناردمیروویچ   مبانی تحلیل ارتعاشات   84

  5  مرکزنشردانشگاهی  -  مهدي بهادري نژاد   تهویه و سرمایش طبیعی در ساختمانهاي سنتی ایران   85

  2  مرکزنشردانشگاهی  محمدرضا افضلی  وپوف ایگور پ  مقاومت مصالح  86

  2  نما  علی سینایی   جی.ال. مریام  استاتیک (مکانیک مهندسی )  87

  2  نما  غالمرضا ملک زاده  جک فیلیپ هولمن   انتقال حرارت   88

  2  جویبار  اردشیر اطیابی  فردیناند پیر بیر   siمقاومت مصالح بر اساس   89

نشر کتب   هرام پوستسب  زونتاگ   اصول ترمودینامیک   90
  دانشگاهی

2  



دانشگاه صنعتی   علی اصغر رستمی   فرانک . پ. اینکروپرا   )1مقدمه اي برانتقال گرما (جلد  91
  اصفهان 

2  

  10  مرکز نشردانشگاهی  محمدرضا افضلی  بی یر؛ جانستون   استاتیک   92

  2  دانشگاهیمرکزنشر  بهرام پوستی  ایروینگ اچ. شیمز   استاتیک (ویرایش چهارم )    93

  1  آشنا  هدایت موتایی   بیر جانستون    1تشریح مسائل مقاومت مصالح   94

  1  نما  غالمرضا ملک زاده  ون وایلن   مبانی ترمودینامیک   95

  1  سنجش سپاهان  -  مهدي دیر جانی   عملیات حرارتی کاربردي  96

  1  فدك ایساتیس  -  احمد اکبر زاده   ) CD(همراه  PV.ELITراهنماي عمومی نرم افزار   97

  1  فرهنگ روز  -  غالمرضا نخعی نیازي   مهندسی گرمایش   98

  5  فدك ایساتیس  -  محمدرضا حسن بیگی   ایمنی و بهداشت در ساختمان سازي   99

  1  جهان دانش  -  رضا یادگاري   کار آفرینی به شیوه دکتر سعید سعادت   100

  1  ارکان دانش  -  مدي نرگس خاتون اح  تایید صالحیت دستورالعمل جوشکاري   101

  1  چوتکه  سروین هنربخش  رودلف اف گراف   نگاهی به دنیاي پر رمزو راز نوسان سازها   102

  1  اتحاد  -  محمد حسین عصاري   اصول طراحی و تحلیل سیستم ترمز خودرو   103

  1  چاپار  -  ابراهیم مختاري نبی   نمایه جامع کار آفرینی   104

  5  دانشگاهی مرکز نشر  -  مهدي بهادري نژاد   ساختمان هاي سنتی ایران  تهویه و سرمایش طبیعی در  105

  10  دانشگاهی مرکز نشر  بیژن دیبایی نیا   جوزف ادوارد شیگلی   طراحی اجزاء در مهندسی مکانیک   106

  6  دانشگاهی مرکز نشر  مجید ملکی   روي جی. دوست   اصول تبرید  107

  5  مرکز نشردانشگاهی   لی محمدرضاافض  بی یر جانستون  استاتیک   108

  6  مبین  -  پرفسور ابوالفضل درویزه  بررسی علمی تئوري هاي تکاملی  - 1جلد  –آفرینش حیات   109

  6  مبین  -  پرفسور ابوالفضل درویزه   مبانی لیبرالیسم دینی ،دارونیسم و... - 2جلد –آفرینش حیات   110

  1  فنی ایران  محسن محبوبی فرد   النگ  ملیون دي  اصول و عیب یابی –سیستمهاي هیدرولیکی   111

  1  فنی ایران   کوروش ضیایی   رابرت . ج. شینگ   هیدرولیک ماشین آالت   112

  1  جامعه و فرهنگ   -  علی ملک پور   شهر و تکاپوي کار آفرینی   113

  1  عصر انتظار  ژیال جعفري نژاد  دونالد اف کوراتکو   کار آفرینی شرکتی   114

  1  جامعه و فرهنگ  -  سید جالل موسوي بازرگانی   هنگی در تهران کار آفرینی فر  115

  1  جامعه و فرهنگ   -  پویا عالء الدینی   توسعه کار آفرینی شهري در تهران   116

  1  فدك ایساتیس   -  هوشنگ پهلوان   طراحی و مهندسی در طبیعت   117

  1  خورشید باران   -  فرشاد سارجالوئی   کار آفرینی   118

  1  جامعه و فرهنگ   -  هوشنگ ظهیري   لیل مطالعات کارآفرینی و اشتغال فرا تح  119

  1  چرتکه  سروین هنر بخش   کالین میچل   آچار فرانسه آي لی ها 555آشنایی با خصوصیات و کاربردهاي   120

  4  صانعی شهمیزاري  -  سوران اشعري   206چگونگی و عیب یابی و تعمیر پژو   121

  3  شهرآب   داریوش ورکیانی   وکو سیند  متالوژي جوشکاري   122

  2  فدك ایساتیس  فرزاد محبی   رابرت فاکس   مقدمه اي بر مکانیک سیاالت  123



  2  فدك ایساتیس   جواد اکبري  رابرت فاکس   1تجزیه و تحلیل مسایل مکانیک سیاالت   124

  3  فدك ایساتیس   -  پویا نجم سهیلی   تکنولوژي روشهاي جوشکاري   125

  1  یزدا  -  حامد منصف   یستم هاي تبرید ترکمی و جذبی با کامپیوتر مدل سازي س  126

  3  متفکران   بهرام پوستی   سنجل   ترمو دینامیک با نگرش مهندسی   127

  4  متفکران  بهرام پوستی  جانستون  -بیر  راهنماي مکانیک برداري براي مهندسان (استاتیک )   128

  12  متفکران   بهرام پوستی  جانستون  -بیر  مکانیک برداري براي مهندسان (استاتیک )   129

  2  دانشگاه تهران   -  محمد شریعت پناهی   اصول کیفیت و تصفیه آب و فاضالب   130

  5  آییژ   -  علی شاه حسینی   کار آفرینی   131

  1  علوي  پرویز هاشمی   برج چاماتیاس   گیر بکس هاي اتو ماتیک (جعبه دنده هاي اتو ماتیک )   132

کمیته تهویه صنعتی انجمن   نعتی تهویه ص  133
  بهداشت صنعتی امریکا 

  2  فدك ایساتیس  محمد جواد جعفري 

جوشکاري با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهاي محافظ   134
MIG/MAG 

  3  فدك ایساتیس  -  علی رمضانخانی 

  2  فدك ایساتیس  جواد اکبري   روبرت   2تجزیه و تحلیل مسائل مکانیک سیاالت   135
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