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 عنوان کتاب نویسنده /مترجم

ف
دی

 ر

 1 آموزش کاربردی نگارش پروپوزال پایان نامه و سمینار  محمد کریمی 

 2 آموزش کاربردی نگارش مقاالت علمی  محمد کریمی 

3اخالق اسالمی /ویراست  محمدعلی سادات  3 

فناوری بی سیمارتباطات راه دور،اینترنت و  رامین موالناپور  4 

 5 استراتژی رقابتی مایکل ای پورتر/عباس مهرپویا

 6 استراتژی های کسب و کار الکترونیکی سمیه میرزایی ونی

2012اصول بازاریابی جلد دوم  فیلیپ کاتلر /عباس صالح اردستانی  7 

 8 اصول حسابداری  چارلز هورن گرن /ایرج نوروش

جی . دی سیدر /محمد مهدی منتظر 

 رحمتی

2اصول فرایندهای جداسازی ج   9 

--پیام عباس زاده/-مرتضی باقرپور  10 اقتصاد مهندسی تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها 

--پرویز فتاحی /  11 الگوریتم های فرا ابتکاری 

--اکبر عالم تبریز /  12 الگوریتم های فرا ابتکاری در بهینه سازی ترکیبی 

 13 اینترنت اشیا داود وحدت

--اسماعیل خرم /  14 برنامه ریزی خطی و جریان شبکه ای ویراست چهارم  

( 12تا  7برنامه ریزی خطی و جریان های شبکه ای)فصل های  مختار اس.بازارا /اسماعیل خرم  15 

--محمدهادی نیکوفکر /  16 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 

 17 برنامه نویسی با پایتون بیل لوبانوویچ /مائده حاجی آقا محسنی

 18 پردازش موازی بهروز پرهامی

--مهرگان / 10(چ2پژوهش عملیاتی پیشرفته)و   19 

--امجد پارسا /  20 پیاده سازی و تست نرم افزار 

--حسین رحمان سرشت /  21 تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پسا تجددگرایی  

 22 تئوری و طراحی سازمان)جلد دوم( ریچارد ال.دفت /علی پارسائیان

جی.ا /علی پارسائیان-جی ام شفریتز  23 تئوریهای سازمان : اسطوره ها )دوجلدی( 

--/ -لیال حاجی جمشیدی  24 تجارت سیار 

--زاهدی سرشت / 1تحقیق در عملیات    25 

--زاهدی سرشت / 2تحقیق در عملیات    26 

--/ -غالمرضا جهانشاهلو  داده ها و کاربردهای آنتحلیل پوششی    27 

سیفورد / سید علی میرحسینی –کوپر   28 تحلیل پوششی داده ها)مدلها و کاربردها( 

با تأکید بر قانون اساسی جمهوری -توسعه اجتماعی و اندیشه اسالمی اسماعیل آجرلو

 اسالمی ایران

29 



--/  -مهدی غضنفری  30 داده کاوی و کشف دانش 

--فهیمه درامامی /  31 درس و کنکور طراحی الگوریتم پیشرفته 

--اعرابی /  11دستنامه برنامه ریزی استراتژیک چ    32 

--محسن ذکایی آشتیانی /   33 راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه / ویراست پنجم 

--میرجردوی / -حاجی سیدی  مخازن هیدروکربوری حفاری و بهره برداری 6راهیان ارشد مهندسی نفت 

مبانی چاه آزمایی اصول و  

34 

--عرفانی /  –میر جردوی  2راهیان ارشد مهندسی نفت مخازن هیدروکربوری مهندسی مخازن    35 

--محسن شایان /   36 زبان تخصصی مهندسی صنایع  

--الناز../ -هادی جهانشاهی  37 زبان عمومی زیر ذره بین )جلد اول( 

--الناز../ -هادی جهانشاهی ذره بین جلد دوم)گرامر(زبان عمومی زیر    38 

 39 سیستم های مدیریت تولید)با نگرشی یکپارچه(  -.../ مهدی غضنفری  -جیمی براون 

3طراحی راکتورهای شیمیایی /ویراست  اسکات فوگلر  /محمد کاظمین  40 

داگالس سی. مونتگمری /رسول 

 نورالسناء

طراحی و تحلبل آزمایشها )جلد اول(    41 

--نیکوفکر /   42 طرح ریزی واحدهای صنعتی 

--مجید ایوزیان /   43 مبانی احتماالت و آمار مهندسی)جلد دوم( 

 44 مبانی تئوری و طراحی سازمان ریچارد ال.دفت / علی پارسائیان

/سیده سمانه -امیرمنصور محمدی

 سیدی

 45 مبانی رایانش امن

 46 مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان

 47 مبانی شبکه های عصبی)جلد اول(هوش محاسباتی محمد باقر منهاج

.../سید محمد اعرابی-جی دیوید هانگر   48 مبانی مدیریت استراتژیک 

 49 مبانی مدیریت رفتار سازمانی  علی رضائیان

 50 مبانی نظری تحقیق در عملیات محمدرضا مهرگان

--/  -مجید ایوزیان (1مبانی و احتماالت و آمار مهندسی)جلد    51 

 52 مدیریت استراتژیک فناوری اطالعات جمع مؤلفین

--/  -داور ونوس   53 مدیریت بازاریابی 

/ محسن ذکایی -پائوال مارتین   54 مدیریت پروژه 

--محمد جواد عاصمی پور /   55 مدیریت پروژه 

رابینسون / حسینی –پیرس   56 مدیریت راهبردی)برنامه ریزی،اجرا و کنترل( 

--پور / آرین قلی   57 مدیریت رفتار سازمانی)رفتار فردی( 

 58 مدیریت زنجیره تأمین با رویکردی بر فناوری اطالعات سونیل چوپرا / منیژه حقیقی نسب

 59 مدیریت شبکه های کامپیوتری  --/ -کیارش میزانیان 

رندلف / علی جهانخانی  –استفان راس 

- ...  

(1مدیریت مالی نوین)ج   60 



--پور / آرین قلی   61 مدیریت منابع انسانی)مفاهیم،تئوریها و کاربردها( 

--اسفندیار سعادت /   62 مدیریت منابع انسانی 

--/  -مرتضی باقرپور   63 مدیریت هزینه پروژه)برآورد و کنترل هزینه( 

--مازیار زاهدی سرشت /   64 مدیریت و کنترل پروژه 

--سبزه پرور /  مدیریت و کنترل پروژه همراه با تست ...مرجع درسی و کاربردی    65 

--امید بابایی /   66 مرجع کامل انتقال حرارت 

--رضا حاتمیان /  گرایی شی رویکرد با افزار نرم مهندسی    RUP  67 

--/  -نوید میرجردوی  پتروفیزیک(-مهندسی نفت)خواص سنگهای مخزن   68 

/ احمدرضا عظیمیان -یونس.ای.سنجل  سیاالت جلد اول:مبانی و کاربردهامکانیک    69 

 70 مکانیک سیاالت   -فرانک ام وایت / محمدرضا افضلی 

/ حسن دانایی فرد  -ماری جو هچ تفسیری ، پست مدرن( -نظریه سازمان)مدرن، نمادین    71 

--/  -مهدی غضنفری   72 نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تأمین 

 73 هوش تجاری  رامین موالناپور

--/  -رامین موالناپور   74 وب اشیا 

--منوچهر /  –ریاض خراط   75 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی / )دو جلدی/بخش اول و بخش دوم( 

/   -منوچهر نیک آذر  76 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی / بخش دوم 

--/  -علی اکبر علمداری   Matlab  77 کامل ترین مرجع آموزشی و کاربردی 

--/  -امیرحسین امیری   78 کنترل کیفیت آماری 

 


