ردیف
1

عنوان کتاب
مبانی نظری و عملی پژوهش درعلوم
انسانی و اجتماعی

نویسنده

مترجم

علی دالور

۲

مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

محمد رضا حافظ نیا

3

گوش کردن اثر بخش

جان ای کالمن

سعیدعلیمیرزایی

۴

پرورش استعداد همگانی ابداع و خالقیت

الکس.اس اسبورن

حسن قاسم زاده

5

سیب خالقیت

افشین سلیمانی

۶

ارتباطات انسانی مبانی

علی اکبر فرهنگی

7

چگونه می توانید فکردیگران رابخوانید

لیلین گلس

لعیاموسایی

۸

ثروت آفرینان

لستر تارو

عزیز کیاوند

9

ثروتمندی یاعلم اندوزی

احسان منصوری

۱۰

شهامت موفق شدن

کاترین پاندر

11

فرمول نابغه ها

بریان تریسی

۱۲

مهارتهای تلفن کردن

پاتریک فرسیت

13

ربا ،بانک -بیمه

مرتضی مطهری

۱۴

جهاد اقتصادی

15

مبانی و اصول مدیریت اسالمی

علیرضا علی احمدی

۱۶

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

بهرام خان مختاری

17

هنرشاد زیستن

داالیی المای مقدس

۱۸

شکل گیری افکار مدرن

کرین برینتون

19

آشنایی با نحوه پیاده سازی و نگهداری
اصول پنج گانه آراستگی در محیط

حسین حسین زاده/
حامدموذن زاده

بهرام خان مختاری

۲۰

فلسطین در فراز وفرود تاریخ

عبداله جاسبی

21

راهنمای تجارت با قطر

سازمان توسعه تجارت ایران

۲۲
23
۲۴

سیاست وحکومت درجمهوری اسالمی
ایران
گزارش جامع عملکرد هشت ساله بنیاد

غالمرضا خواجه سروری

مستضعفان وجانبازان انقالب اسالمی
سازمان مجاهدین خلق

جمعی ازپژوهشگران

شهناز انوشیروانی

ردیف

عنوان کتاب

25

نقشه راه اصالح نظام اداری

۲۶

راهنمای مطالعه بازار وبازاریابی ازامکان
سنجی طرحهای صنعتی

27

نخستین همایش فرهنگ کاردرایران

۲۸

نام های ماندگار

29
۳۰
31
۳۲
33
۳۴
35
۳۶
37
۳۸

مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی
ایران شناسی3
مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی
ایران شناسی5
مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی
ایران شناسی6
مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی
ایران شناسی7
مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی
ایران شناسی8
مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی
ایران شناسی9
مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی
ایران شناسی10
مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی
ایران شناسی4
مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی
ایران شناسی۲
مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی
ایران شناسی11

نویسنده
معاونت توسعه و مدیریت و
سرمایه انسانی
علی نیاکان

غالمعلی والشجردی فراهانی
بنیاد ایران شناسی
بنیاد ایران شناسی
بنیاد ایران شناسی
بنیاد ایران شناسی
بنیاد ایران شناسی
بنیاد ایران شناسی
بنیاد ایران شناسی
بنیاد ایران شناسی
بنیاد ایران شناسی
بنیاد ایران شناسی

39

آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

نادرشوندی

۴۰

آبهای زیرزمینی

فلیکس تروپ /مصطفی دنبلی

41

سیستم های زمان سنجی

سیدنصراهلل مرعشی

۴۲

کتاب راهنمای آب

عباس کمالی زاده

43

مقدمه ای بر هیدرولوژی

علی اصغر موحردانش

۴۴

مدیریت سبز

سازمان محیط زیست

45
۴۶

مهارت های انسانی برای کسب و کارهای
جهانی هوش فرهنگی
بررسی سمبلهاوکارکردهای شادی ونشاط
میان فرهنگ ایرانیان براساس اسناد

مترجم

دیویدسی توماس

احمدودادی

فاطمه غنی پورخندابی

47

مدیریت سازمان های ورزشی المپیکی

جین کامی

۴۸

چالشی نو درمقوله های اجتماعی

سیدجعفرمرعشی

اسفندیار خسروی زاده

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

49

بهینه سازی بازده انرژی در صنعت

ج.ج.راجان

۵۰

واژه نامه تفصیلی آمار

دکتر رضا پاکیاری

51

آمار کاربردی

محمدبامنی مقدم

۵۲

آمار1

محمدبامنی مقدم

53

آمار و کاربرد آن در مدیریت

محمدبامنی مقدم

۵۴

ایران در آیینه آمار

مرکز آمار ایران

55

سالنامه آماری استان مرکزی 1391

شاهرخ معصومی

۵۶

سالنامه آماری استان مرکزی 1387

شاهرخ معصومی

57

امارنامه استان مرکزی1377

بهرام راستین  /گیتی توانچه

۵۸

اقتصادریاضی

59

اقتصاد سنجی

۶۰

مترجم
میر محمد یوسف معتمد
هاشمی

احمدجعفری صمیمی/
امیرمنصورطهرانچیان
اکبر توکلی

الگوها و پیش نیازهای مدل برنامه ریزی
بخش بازرگانی

61

اقتصاد داده_ستانده

وایسلی لیونتیف

کورس صدیقی

۶۲

راهنمای استفاده ازمیکروtsp

دیوید ام.لیلین

رامین پاشایی فام

63

آدام اسمیت وثروت ملل

محمد علی کاتوزیان

۶۴

مبانی اقتصاد

گریگوری منیکو

منوچهر عسگری

65

کوچک زیباست اقتصاد باابعادانسانی

اف شوماخر

علی رامین

۶۶

آشنایی باعلم اقتصاد

لودویگ.اچ.مای

علی اصغر هدایتی

67

خوداموز اقتصاد

لوییس فه یر /فیروزه خلعت
بری

۶۸

نظریه اقتصاد خرد

فرگوسن

محمود روزبهان

69

کوچک زیباست اقتصاد باابعادانسانی

اف شوماخر

علی رامین

3

۷۰

مبانی اقتصاد

گریگوری منیکو

منوچهر عسگری

3

71

خوداموز اقتصاد

۷۲

آشنایی باعلم اقتصاد

لوییس فه یر /فیروزه خلعت

3

بری
لودویگ.اچ.مای

علی اصغر هدایتی

3

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

مترجم

73

اقتصاد خرد

دومینیک سالواتوره

حسن سبحانی

3

۷۴

نظریه اقتصاد خرد

فرگوسن

محمود روزبهان

3

75

تئوری و سیاستهای اقتصاد کالن جلد اول

ویلیام اچ.برانسون

عباس شاکری

3

۷۶

تئوری و سیاستهای اقتصاد کالن جلد دوم

ویلیام اچ.برانسون

عباس شاکری

3

77

اقتصاد کالن(کاربردی)

احمد اخوی

3

۷۸

مقدمه ای بر اقتصاد خرد

مهدی تقوی

3

79

اقتصاد کالن 1

۸۰

مبانی اقتصاد خرد

مریم شریف نزاد  /نادره
سادات نجفی زاده
مسعودباباخانی /محمد
اسیایی /بابک ابراهیمی

3
مینا راوشی

3

81

کارآفرینی (تعاریف ،نظریات ،الگوها)

محموداحمدپورداریانی

3

۸۲

کارآفرینی

محمود احمد پورداریانی

3

83

مبانی کارآفرینی

محموداحمدپورداریانی

3

۸۴

اصول ومبانی کارآفرینی

مهدی سعیدی کیا

3

85

کارآفرینی ازفرصت تاعمل

دیویدراء

۸۶

ده کارافرین منتخب ایران

اسداهلل کردنائیج

3

87

ده کارافرین منتخب دنیا

اسداهلل کردنائیج

3

۸۸

کارآفرینان برترصنعت کفش قم

صنایع کوچک

3

89

کارآفرینی کتاب تمرین گام به گام

محمد کیا

3

۹۰

کارآفرینی

حمید رضامرادی

3

91

جهان سوم دربرابرکشورهای غنی

۹۲

درون جهان سوم

پل هریسون /شاداب وجدی

دانش اموختگان

آنجلوآنجلوپولوس /امیرحسین

3

3

جهانبگلو

3

93

اقتصاد توسعه

سابراتاگتاک

زهرا افشاری

3

۹۴

جامعه پس ازسرمایه داری

پیتراف دراکر

محمود طلوع

3

جنیفر آ الیوت

رکن الدین افتخاری

3

95
۹۶

مقدمه ای بر توسعه پایدار در کشورهای
در حال توسعه
روایتی ازالگوی تحقیق وتوسعه بومی
درصنعت

محمدحسن ثفقی

3

مترجم

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

97

نظام گسترش و نوسازی صنعتی

مسعود نیلی

3

۹۸

مدیریت توسعه خوشه های صنعتی

ابولفضل معرفی

3

99

خوشه های صنعتی نظریه هاوکاربردها

ابولفضل معرفی

3

۱۰۰

پروژه های توسعه خوشه ای

عیسی منصوری ،حمید عزیز

3

محمدلو

101

حسابداری اقتصادی

حسن گلریز

3

۱۰۲

برنامه هاوسیاست های توسعه

سعیدصادقی

3

103

مدیریت توسعه خوشه های کسب وکار

شرکت شهرکهای استان قم

3

۱۰۴

اقتصاد سیاسی نظامی گری امریکا

اسماعیل حسین زاده

105

چرخه توسعه

مرتضی شریف النسبی

4

حسن صفری

4

حسن صفری

4

حسن صفری

4

حسن صفری

4

حسن صفری

4

حسن صفری

4

ف مصطفوی

4

۱۰۶
107
۱۰۸
109
۱۱۰
111
۱۱۲
113

اسناد راهبردی برنامه پنجم توسعه استان
مرکزی  -جلد اول
اسناد راهبردی برنامه پنجم توسعه استان
مرکزی  -جلد دوم
اسناد راهبردی برنامه پنجم توسعه استان
مرکزی  -جلد سوم
اسناد راهبردی برنامه پنجم توسعه استان
مرکزی  -جلد چهارم
اسناد راهبردی برنامه پنجم توسعه استان
مرکزی  -جلد پنجم
اسناد راهبردی برنامه پنجم توسعه استان
مرکزی  -جلد ششم
نام های ماندگار کارآفرینان صنعت استان
خراسان رضوی
خوشه های صنعتی رویکردی نوین در
توسعه صنعتی

۱۱۴

الگوی توسعه اقتصادی ایران

115

اقتصاد منابع طبیعی

۱۱۶

سیمای صنعت

117
۱۱۸
119
۱۲۰

عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه و

هوبرت اشمیتز

پرویز امیدوار

عباس زند باف

ابراهیم رزاقی

3

4
4

محمد حسین کریم /احمد

4

اکبری /مجتبی عباسیان
عبدالحسین هراتی

4

استانداری استان مرکزی

4

کارگروههای تخصصی استان مرکزی
استراتژی افزایش مشارکت موثرورقابتی

سازمان توسعه صنعتی

صنایع کوچک ومتوسط
نقش خوشه سازی در افزایش رقابت

سازمان ملل متحد
معاونت پژوهشی گروه

پذیری بنگاه های کوچک و متوسط با

بازاریابی و تحقیقات بازار

مبانی مدیریت خدمات فناوری اطالعات

جان ون بن

عبدالرضاشهبانی

4
4

محمدرضاجمشیدی

4

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

121

جاری سازی استراتژی

مجتبی لشکری بلوکی

4

۱۲۲

مدیریت خرد

عباس اکبری

4

123

اقتصاد بنگاه

ام.اس گرین وود /ام.جی.کارتر

۱۲۴

اقتصاد مدیریت

125

مدیران وچالش های تصمیم گیری

ماکس بیزرمن

۱۲۶

روشهای گروهی حل مسئله

محمدکاوه

4

فرهادانالویی

4

127

مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و
متوسط

مترجم

سیاوش مریدی  /مرتضی
عماد زاده

دکتر سید عباس نجفی زاده /

4
4

علیرضا مهدیخانی
فریدون آزرهوش

۱۲۸

برنامه ریزی تعاملی

راسل ایکاف

129

برنامه راهبردی صنعت معدن و تجارت

سید رضا فاطمی امین

4

۱۳۰

طرح تجاری

علی خوش دهان

4

وفا غفاریان ،مرتضی عمادزاده

4

131
۱۳۲

معانی نو ظهور در مفهوم استراتژی:
مقاالت منتشر شده در زمینه مفاهیم
رویکردتفکرسیستمی به برنامه ریزی

سهراب خلیلی شورینی

4

4

استیون هینز

رشید اصالنی

4

133

تصمیم سازی به روش AHP

توماس ال ساعتی

علی اصغر توفیق

4

۱۳۴

مدیریت  :مقدمه ای بر مدیریت جلد اول

جیمز ای  .اف .استونر

135

مدیریت  :مقدمه ای بر مدیریت جلد دوم

جیمز ای  .اف .استونر

ومدیریت استراتژیک

علی پارساییان ،سید محمد
اعرابی
علی پارساییان ،سید محمد
اعرابی

4
4

۱۳۶

آموزش مدیریت در  ۳۶ساعت

لستر بیتل

محمد علی حقیقی

4

137

چالش های مدیریت در سده 21

پیتردراکر

عبدالرضارضایی نژاد

5

۱۳۸

راز بقای شرکتها

اریه دوگای

5

سید محمد اعرابی

5

۱۴۰

مدیریت عمومی

سید مهدی الوانی

5

141

پژوهشنامه مدیریت  :۷مدیریت بازرگانی

سید محمد مقیمی

5

۱۴۲

مجموعه کلیدهای طالیی مدیریت

مهتاب حبیب نژاد

5

143

مدیران فهیم ومفاهیم اساسی

محمد کاظم

5

مدیریت :وظائف  ،طرح ریزی  ،برنامه

دکتر جالل مقدس  ،مجتبی

ریزی  ،تصمیم گیری

کاشفی

139

۱۴۴

مجموعه مقاالت مدیریت  -مدیریت
کسب و کار

5

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

145

مدیریت امور عمومی و دولتی

محمد مقیمی

۱۴۶

مدیر موفق کارمند موفق

پرومود باترا

147

بااندیشمندان عرصه مدیریت

مسعودبینش

۱۴۸

مدیران برجسته سخن می گویند

تام پیترز

149

ردیابی در زنجیره تامین براساس
E AN .U C C

۱۵۰

هفت مدیرعامل برتر جهان

151

کتاب ملی تجارت مدیران ایران

۱۵۲

استراتژی رقابتی

153

خوشه های منطقه ای رقابت پذیر

جفری کرامز

مترجم
5
طوبی یکتایی

5
5

محمد ابراهیم محجوب

5

محمد کرانی زاده

5

مهدی ایران نر

5
5

مایکل پورتر
سازمان توسعه و همکاری
های اقتصادی ()OECD

جهانگیر مجیدی  ،عباس
مهر پویا
انوشیروان کریمی زند

5
5

۱۵۴

هزینه یابی بر مبنای هدف

رضوان حجازی

5

155

مدیریت بحران نظامی

مریم ابهری

5

۱۵۶

الگو ها ودیدگاه ها درمدیریت بحران

شهرام علمدار

5

روش های ارزیابی آسیب پذیری زیر

شهرام علمداری  ،حسن

ساخت ها و مدیریت بحران

مشهدی

۱۵۸

بحران ومدیریت بحران

امیرمحمودزاده

159

تفویض اختیار

رابرت هلر

۱۶۰

خویش فرمای خالق

داوود فدایی

161

مدیریت بهره وری

جوزف پروکوپنکو

مجموعه سخنرانی های دومین اجالس

معاونت فرهنگی واموربین

سراسری کانون های هماهنگی دانش

الملل
رابرت کاپالن /دیوید نورتون/

157

۱۶۲
163
۱۶۴

تبدیل استراتژی ازحرف به عمل

رامین ملماسی

محمد منتظری

5
جمیله سیفی

عملکرد

165
۱۶۶

قرص مدیریت

کنت بالن چارد

چگونه عملکرد شرکت هاوسازمان
هاراتحلیل کنیم
مکانیابی ومعیارهای استقرار صنایع

5

محمد رضا ابراهیمی مهر

مدلهای اجرایی بهره وری و ارزیابی
رهبری استراتژیک چشم انداز

۱۶۸

5

5
5

محمد ازگلی

167

5

5
مهسا مشتاق

5

شهنام طاهری

5

صنایع شهری هندوستان

5

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

169

مبانی رفتار سازمانی

استیفن پی.راینز

5

سیدمهدی حاجی میرعرب

5

فرزاد فخیمی

5

 ۱۷۰مقدمه ای برزیبایی شناسی تعالی سازمانی
171
۱۷۲

مدیریت رفتار سازمانی
تئوری سازمان  :مدرن  ،نمادین و

مترجم

ماری جوهچ

حسن دانایی فرد

5

نیک ابلنسکی

منصورشریفی کلویی

5

ایساک ادیزس

کاوه محمدسیروس

5

175

مدیریت تحول ونواوری

ریچارد بک هارد

مهدی ایران نژاد

5

۱۷۶

نوآوری بسترپیروزی

مایکل تاشمن

عبدالرضا رضایی نژاد

5

177

تحول وتوسعه سازمان

تموماس جنی کامینگر

کورش برارپور

5

۱۷۸

سازمان فردا جلد اول

فرانسیس هسلبین

5

179

سازمان فردا جلد دوم

فرانسیس حسابین

5

173
۱۷۴

تفسیری پست مدرن جلد دوم
مهندسی مجدد و مدیریت دگرگون سازی
سازمانها
دوره عمرسازمان ( پیدایش و مرگ و میر
سازمان ها)

۱۸۰

مهندسی دوباره شرکت ها

مایکل همرجیمزشامپی

عبدالرضا رضایی نژاد

6

181

طرح ریزی دوباره شرکت

مایکل همر

ایرج پاد

6

۱۸۲

فراسوی مهندسی دوباره

مایکل همر

عبدالرضا رضایی نژاد

6

جفری ام .هایات

مونا محمد زاده جور

6

۱۸۴

مدیریت تغییر

رابرت هلر

خدایارایبلی

6

185

آشنایی بامدل EFQM

عبدالمحمد رازانی

183

۱۸۶

آدکار تکنیک های کاربردی تغییر در
کسب و کار

تفکر ناب ریشه کن کردن اتالف افرینش
ارزش درسازمان

جیمز پی ووماک

187

روابط عمومی اثر بخش

سید محمد اعرابی

۱۸۸

مدیریت ریسک به زبان ساده

اندی آزبرن

189

مدیریت ریسک

۱۹۰
191
۱۹۲

خدمات توسعه کسب وکار مفاهیم و
رهیافت ها
سیاست های موفق توسعه صنایع کوچک

شرکت شهرک های صنعتی
استان یزد

6
آزاده رادنژاد

6
6

ناصر طاعتی

6
6

حمیدرضاشاهرودی

6

وزارت صنعت معدن تجارت

6

در  20کشور صنعتی در حال توسعه
کارنامه پژوهشی و فناوری شزکت

شرکت شهرکهای صنعتی

شهرکهای قم

استان قم

6

نویسنده

مترجم

ردیف

جان اس اکلند

محسن الوندی

6

تروور بوتال

آرش شاهین

6

195

ترجمه استاندارد بین المللی ایزو 10015

شرکت ره آورد

مریم ملک

6

۱۹۶

مدیران کیفیت مدیران تحول

پگاه رحیمی

6

197

آشنایی بامدل های مهم برتری سازمان

عبدالمحمد رازانی

6

۱۹۸

روش های خود ارزیابی EFQM

عبدالمحمد رازانی

6

عبدالمحمد رازانی

6

۲۰۰

ابزارهای بهینه کاوی برای سرآمدی

علیرضا رضایتمند

6

201

واژه نامه مدیریت کیفیت

مسعود سلیمانی

۲۰۲

سیستم مدیریت یکپارچه

امیر عباس شجاعی

6

203

مدل سرامدی EFQM

منوچهرنجمی

6

۲۰۴

شش سیگماهمگام با نرم افزار

امیر علی یزدانی

6

205

کارآفرینی درفناوری پیشرفته

میشل برناسکی

۲۰۶

مدیریت کمیته هادرسازمان

اصغر اسدی

6

غالمرضا سلیمانی

6

193
۱۹۴

199

207
۲۰۸
209
۲۱۰

عنوان کتاب
تعالی سازمانی فراگیر دستیابی به عملکرد
کالس جهانی
راهنمای برتر مدیران کیفیت :فهرست
های بازبینی مدیریت کیفیت

نظامنامه خودارزیابی  EFQMبر اساس
پرسشنامه  ۹۰سوالی

توسعه خوشه های کسب وکار در ایران
(دستاوردها و تجارب عملی)
سیاست های توسعه خوشه کسب و کار
راهنمای گام به گام توسعه خوشه های
کسب و کار

جهاددانشگاهی

علی قاسمی

رحمن محمد زاده

6

6
6

ژان نئول کاپفرر

سینا قربان لو

6

هارولدکرزنر

علی بیاتی

6

۲۱۲

تفکر سریع مدیر

راس جی

سیمین بازرگان

6

213

مدیریت پروژه

اندی بروسی کن النگدان

سعید علی میرزایی

211

۲۱۴
215
۲۱۶

مدیریت راهبردی نام تجاری

توماس اندرسون

محمد دانش

6

سنجه ها شاخص های کلیدی عملکرد
ونشانگرهای مدیریت پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه های
ساختمانیmicrosoft project
برنامه ریزی و کنترل پروژه های
ساختمانیmicrosoft project
دامهای زمان

ناصرطاعتی

6

ناصرطاعتی

6

آلک مکنزی

غالمرضا خاکی

6

عنوان کتاب

نویسنده

ردیف

کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

موسسه حسابرسی هوشیار

برون سازمانی ICEFR

ممیز

۲۱۸

این ماشین تغییر وتحول رادریابیم()5S

رحیم عربیان

219

مهندسی فعالیت های  5Sدر سازمان

217

۲۲۰

5اصل برای دست یابی به کیفیت عالی
درمحیط کار

مترجم
حسین کثیری

6
6

کازوئو تسوچیا

فاطمه کاردان

6

تاکاشی اوسارا

علیرضاعلینقی

6

221

بهبود مستمر (کایزن)

ناصر طاعتی

6

۲۲۲

موانع جامعه شناختی

فرهاد امام جمعه

6

223

برنامه ریزی و رشد شتابان

شارل بتلهایم

۲۲۴

اقتصاد رشد و توسعه

مرتضی قره باغیان

225

پراجکت سرور2010

۲۲۶

مدیریت طرح های توسعه

227

رایانه کارنرم افزار کنترل
پروژهms_project

حبیب ا ...جوانمرد
ناصر طاعتی

7

ماری ال.سوانسون /

229

فراسوی رشد اقتصادی

۲۳۰

برنامه ریزی اقتصادی

ل.یا.بری

231

حاشیه نشینی واسکان غیررسمی

سیدرضاصالحی امیری

۲۳۲

نقش صنایع کوچک دراقتصاد مدرن

233
۲۳۴

نظام پیمانکاری صنعتی فرعی در ژاپن

235

مجموعه مقاالت1

۲۳۶

الگوی پیمانکاری فرعی صنعتی

237
۲۳۸
239
۲۴۰

نتایج آمارگیری ازکارگاه های صنعتی
10نفرکارکن وبیشتر 1383
نتایج آمارگیری ازکارگاه های صنعتی
10نفرکارکن وبیشتر 1382
طرح آمارگیری صنعتی آمارکارگاه های
بزرگ صنعتی کشور سال ۱۳۷۲
اصول واندیشه تعاون

7
7

۲۲۸

پایدار

6
علی شهیا

برنامه ریزی و کنترل پروژه

همکاری صنایع/خوشه صنعتی /توسعه

نسرین فقیه

6

مجیدرنجبران  /مهدی رایگانی
محمدرضاسرکارانی /عباس
موذن

علی اصغرقدرت زاده

7

دارآرانی تانیال سبوتیا

7

سید حسن منصور

7
7

زولتان جی اکس

جهانگیرمجیدی

7

فرانک پایک

جهانگیر مجیدی

7

مسعودشفیعی
شرکت شهرک های صنعتی
استان قم

7
7

حمید عزیز محمدلو

7

مرکزآمار

7

مرکزآمار

7

مرکز آمارایران

7

وزارت تعاون

7

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

مترجم

241

تعاونی ها و اهداف توسعه هزاره

جانستون بیرچال

اصغر بیات

۲۴۲

نهضت های تعاون درجهان

حمیدگل محمدی

243

کارآفرینی101 :تکنیک حل خالق مسئله

۲۴۴
245
۲۴۶

اولویت های صنعتی درکشورهای درحال
توسعه
برون سپاری به طریق سازمان های
کوچک ومتوسط
گفت وگوی دولت بخش خصوصی

7
7

جیمزام هیگینز

محمود احمدپور داریانی

7

یونیدو

بایزیدمردوخی

7

استوکیل

سیدمهدی میرحسینی زواره

7

اصالن قودجانی

7

عباس آخوندی

7

۲۴۸

اصل44قانون اساسی

مهدی الوانی

7

249

مقدمه ای برنظریه ی اشتغال

جان رابیسون

۲۵۰

روابط صنعتی

شمس السادات زاهدی

251

حقوق کاروروابط صنعتی

۲۵۲

آمارکلیدی انرژی جهان

253

استراتژی ملی کارآیی صرفه جویی انرژی

۲۵۴

مواد معدنی(کاربرد)

247

255

راهبردی جهان
اصالح قانون اجرای سیاست های کلی
اصل44قانون اساسی

طراحی فرایندهای جداکننده دوفازی و
سه فازی

آژانس بین المللی انرژی
رحیمیان
نظام الدین نظریان
مهدی رازی فر

7

257

گاز طبیعی مایع شده

پیتراوانز
D E S D E AR LO V E

259

کسب و کار به شیوه بیل گیتز

۲۶۰

راه ساپکو

محمدرضاموودی

261

فراز وشیب(مدیریت درفورد وکریسلر)

لی آیاکوکا

۲۶۲

(صنایع لوازم خانگی)

7
7

افشین جوان

مجموعه مطالعات راهبردی صنایع ایران

7
هادی شعبانزاده  ،رامین

۲۵۶

۲۵۸

7

محمدخانی

غروب نفت در صحرا

صنعتی

7

محسن یحیایی /عباس

میتو آر سیمونز

توسعه یاچپاول :نقش دولت در تحول

احمدشهشهانی

7

همایون نسیمی

7
7

عباس زنده باف

7

ایرج صفا

7
7

محمدابراهیم محبوب

مهدی اشجعی

7
7

263

بازاریابی خدمات

هلن وودروف

محمد ابراهیم گوهربیان

7

۲۶۴

اصول ومدیریت بازاریابی خدمات

کریتسو فرالوالک

بهمن فروزنده

7

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

265

اطالعات حمل ونقل وانرژی کشور

شرکت ملی نفت ایران

۲۶۶

ارزش آفرینی در اقتصاد شبکه ای

پیتردراکو

267

ازمجلس وکالی تجارتا اتاق ایران

سهیال ترابی فارسانی

8

۲۶۸

اقتصادسیاسی بین الملل

مهدی تقوی

8

269

اقتصاد دربرایند جهانی شدن

سعیدنیکنام /همایون ساجدی

8

۲۷۰

تجارت بین الملل به زبان ساده

منصور غریبی

8

271

بازرگانی بین المللی

محمد حقیقی

8

۲۷۲

بازاریابی وتجارت الکترونیکی

علی صنایعی

8

قراردادهای نمونه در تجارت بین الملل

موسسه مطالعات و پژوهشهای

خرید متقابل

بازرگانی

۲۷۴

راهنمای توسعه کنسرسیوم های صادراتی

معاونت صنایع کوچک

275

مدیریت و توسعه صادرات

۲۷۶

مدیریت خرید

273

277
۲۷۸
279
۲۸۰
281

راهنمای تولید قطعات واسطه ای صنعتی
وارداتی جلد اول
راهنمای تولید قطعات واسطه ای صنعتی
وارداتی جلد دوم
کارت بازرگانی و کارت عضویت در اتاق
بازرگانی
دانشگاه نروید دیوانه وارتالش کنید
بازاریابی پاتیزانی در شرکت های تولید
کننده عایق رطوبتی

مترجم
7
حسین حسینیان

حمید رضا اشرف زاده

8

8
8

معاونت صنایع کوچک

8

شهرکهای صنعتی قم
ایرج زینال زاده

8

وزارت صنعت معدن تجارت

8

وزارت صنعت معدن تجارت

8

ایرج زینال زاده

8

ابوالفضل صادقی

8

فرید فتاحی

8

رضا یادگاری ،مهشید سنایی

۲۸۲

کارآفرینی به شیوه برادران سیاری

283

نه برای لقمه ای نان

کونوسوکی ماتسوشیتا

۲۸۴

مدیریت لجستیک

حبیب اهلل جوانمرد

8

فرد
محمد علی طوسی

8
8

285

مبانی بازاریابی

جیمز ای .فینچ

پیمان غفاری آشتیانی

8

۲۸۶

بازاریابی اثربخش

موآعلی

خدایار علی میرزایی

8

287

مشتری مداری

اندی بروسی کون النگدان

محمدرضاجباری

8

۲۸۸

قضایای موردی واقعی بازاریابی

پرویز درگی

8

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

مترجم

289

مدیریت استراتژیک بازار

دیوید آکر

احمدروستا

۲۹۰
291

کلینیک محصول آزمون بازاریابی
محصوالت جدید
خطوط راهنما برای رسیدگی به شکایت

پرویز درگی

8
امیر بیات

مشتری

8

8

۲۹۲

مدیریت بازاریابی

احمد روستا

8

293

مدیریت کیفیت رضایت مشتری

مریم سالک زمانی

8

۲۹۴

استراتژی اقبانوس آبی

دبلیو چان کیم

295

روشهای اندازه گیری رضایت مشتری

سیدمحمدرضاکاوسی

۲۹۶

بازاریابی صنعتی

نورمن هارت

297

آشنایی با نمایشگاه مجازی

علیرضا پورممتاز

8
8

محمد ابراهیم گوهریان

دفتر توسعه بازار و امور بین

8
8

الملل

۲۹۸

به چه قیمتی؟

بهرام خان مختاری

8

299

مدیریت-سفارشات خارجی

رضامهربان

8

۳۰۰

سیستم های کاربردی خرید

مرتضی فرجی

8

301

فروش حرفه ای

ری ای چیت وود

۳۰۲

نظام آراستگی محیط کار 5S

ناصر طاعتی

8

303

کارورexcel

آرزو عابدی  /نگیسا کاویانی راد

8

۳۰۴

نرم افزار صفحه گسترده مهارت پنجم

آرش ماهباز

8

305

روان شناسی صنعتی

۳۰۶

بنگاه های کوچک ومتوسط وفناوری های

محمد ابراهیم گوهریان

8

ژوزف کیفن

محمدحسین سروری

8

بانجی اویلران

علیرضامهاجری

8

جدید
طراحی مراحل الزم برای پیاده سازی

موسسه مطالعات و پؤوهشهای

تجارت الکترونیکی

بازرگانی

۳۰۸

تجارت الکترونیک مفاهیم کاربردی

افریم توربان

309

کلید دروضعیت روشن

سید مهدی عراقی

8

مرتضی کرمی

8

311

اموزش وبهسازی سرمایه انسانی

سید حسین ابطحی

9

۳۱۲

انگیزش ورفتار درکار جلد اول

ریچارد ام ستیرز

307

۳۱۰

آموزشهای بدو خدمت برای حضورموفق
درسازمانهای متعالی

8
عباس معمارنزاد

سیدامین اهلل علوی

8

9

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

313

مدیریت منابع انسانی

ناصرمیرسپاسی

مترجم
9

۳۱۴

پرسش وپاسخ مدیران

فلورانس ام استون

سید رضاافتخاری

9

315

گانگ هو.مدیریت شگفت انگیز

کنت بالنچارت

صدیقه ابراهیمی

9

۳۱۶

مدیریت انگیزش

رابرت هلر

سعید علی میرزایی

9

317

مدیریت منابع انسانی

جمشیداصغری

9

۳۱۸

مدیریت منابع انسانی

نسرین جزنی

9

319

مدیریت منابع انسانی

راجیو ستی

۳۲۰

نیاز سنجی آموزشی کاربردها و روش ها

وحید ناصحی پور

321

مدیریت هدف

آر هانس هیلگرمن

۳۲۲

استاندارهای حسابداری

سازمان حسابرسی

9

323

اصول حسابداری 1

مجید داودآبادی

9

۳۲۴

حسابداری مدیریت

رضا شباهنگ

9
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موسسه حسابرسی هوشیار
ممیز

نازلی گرگانی

9
9

محمد گزرآبادی

حسین کثیری

9

9

۳۲۶

ابزارهای سرآمدی

علیرضا رضایتمند

9

327

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

رضا تهرانی

9

۳۲۸

حسابداری صنعتی 3

احمد احمدپور

9

329

حسابداری صنعتی 1

علی لعل بار

9

۳۳۰

هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان مبنا

331

طرح پیشنهادی ( مجموعه تفکر سریع
مدیر)

رابرت کاپالن

محمد رضا عاطفی

9

راس جی

مهران اخباریفر

9

۳۳۲

راهنمای تهیه طرح کسب کار

333

آن روی سکه بریتانیا وفساد در آفریقا

۳۳۴

نظریه و مسائل پول وبانکداری

اوجین آ دیولیو

335

پول

باقر قدیری اصلی

۳۳۶

رازهای دالر

9

مسعود شفیعی

9

فاطمه شفیعی سروستانی/
حامد کفاش

احمدجعفری صمیمی

9
9
9

ردیف
337
۳۳۸

عنوان کتاب
سیاست های پولی و مالی در کشورهای
در حال توسعه
مالیه بین الملل و سیر تحوالت ارزی در

نویسنده

مترجم

اختر حسین

محمد آسیایی

9

هوشنگ شجری

9

339

ارز از چند نرخی تا تک نرخی

محمد رضا رفعتی

9

۳۴۰

دوره کامل مدیریت مالی

حسین عبده تبریزی

9

341

مدیریت مالی جلد دوم

ریموند پی .نور

۳۴۲

ایران

تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و
متوسط و کارآفرینان

343

دیکتاتوری کارتلها

۳۴۴

مدیریت سبد سهام

345
۳۴۶

راهنمای سرمایه گذاری صنعتی ومعدنی
دراستان مرکزی

علی جهانخانی

غالمرضا سلیمانی

چالز پارکر جونز

9
همایون الهی

9

محمد شاه علیزاده

9

خانه صنعت معدن تجارت

الفبای بازار سرمایه

9

9
حمیدرضاارباب

9

مجموعه مقاالت تامین مالی و سرمایه

سازمان سرمایه گذاری و

گذاری

کمک های اقتصادی و فنی

۳۴۸

سرمایه گذاری دربورس

علی لعل بار

349

کیش ومات

الری لوین

۳۵۰

اقتصاد بخش عمومی

سید جواد پورمقیم

9

351

نظام های بودجه ریزی عملیاتی

محمد حسن آبادی

9

۳۵۲

اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی

حبیب موسوی

9

زهرا جمالی

9

347

353
۳۵۴

سیری در تاریخچه و فعالیت گمرکات
کشور
تعدیل اقتصادی بحران بدهی
وفقردرکشورهای درحال توسعه

دیویید وودوارد

9
9
هدایت مردیان مشهد

غالمرضا آزاد  /محمود
محمدیان

9

10

355

اصول حسابداری دولتی

عزیز نبوی

10

۳۵۶

مدیریت روابط عمومی

حسن نصیری قیداری

10

357

فعالیتهای فرهنگی

غالمرضا اسدی کرد

10

۳۵۸

مدیریت و سرپرستی مراکز فرهنگی

غالمرضا اسدی کرد

10

359

مهندسی فرهنگ عمومی

ابراهیم فیاز

10

۳۶۰

نظریه های جامعه شناسی

حسین ابوالحسن تنهاییی

10

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

361

نظریه های جامعه شناسی

غالم عباس توسلی

مترجم
10

۳۶۲

نظریه های جامعه اطالعات

فرانک و بستر

اسماعیل قدیمی

10

363

جابجایی درقدرت

الویف تافلر

شهیندخت خوارزمی

10

۳۶۴

مدیریت توسعه روستایی

عبدالرضا رکن الدین افتخاری

10

365

مدرن گرایی و سرمایه اجتماعی خانواده

عالیه شکربیگی

10

جهاد دانشگاهی استان مرکزی

10

جهاد دانشگاهی استان مرکزی

10

جهاد دانشگاهی استان مرکزی

10

جهاد دانشگاهی استان مرکزی

10

استانداری مرکزی

10

جهاد دانشگاهی استان مرکزی

10

جهاد دانشگاهی استان مرکزی

10

سیدجوادهاشمی فشارکی

10

۳۶۶
367
۳۶۸
369
۳۷۰
371
۳۷۲

تحلیل و توصیف پیوندهای اصلی بین
سکونتگاهی استان مرکزی جلد اول
تحلیل و توصیف پیوندهای اصلی بین
سکونتگاهی استان مرکزی جلد دوم پیوند
تحلیل و توصیف پیوندهای اصلی بین
سکونتگاهی استان مرکزی جلد سوم
تحلیل و توصیف پیوندهای اصلی بین
سکونتگاهی استان مرکزی جلد چهارم
ارزیابی نقاط قوت ْ ضعف فرصت و نهدید
( )CCDبخش اول
تحلیل و توصیف پیوندهای اصلی بین
سکونتگاهی استان مرکزی جلد پنجم
تحلیل و توصیف پیوندهای اصلی بین
سکونتگاهی استان مرکزی جلد ششم

373

طراحی شهری ازمنظر دفاع غیرعامل

۳۷۴

انرژی وشهرنشینی

375

مدیریت بحران  :اصول ایمنی در حوادث

جعفرشاعلی

10

نادر برودیان

10

۳۷۶

مدیریت بحران زمین لرزه در ایران

فریبرز ناطقی الهی

10

377

راهبردهای حفاظت اززیرساختهای حیاتی

محمود ابراهیم نژاد

10

امیرحسین جاللی فراهانی

10

سیدسعیدرضاعاملی

10

۳۸۰

راست مغزی چپ مغزی

علی نوری مطلق

10

381

مهندسی سیاست

حسن امرائی

10

۳۸۲

فلسفه سیاسی

دیو رابینسون

383

نظریه اعتماد سیاسی

محسن ردادی

10

ابوالفضل صادق پور

10

۳۷۸
379

۳۸۴

غیر منتظره

کنوانسیون جرایم سایبروپروتکل الحاقی
آن
آسیب ها وجرایم قوانین سیاست های
فضای مجازی

نظریه هایی درباره بوروکراسی
وساختارهای تشکیالتی

مصطفی یونسی

10

ردیف

عنوان کتاب

385

اصالح نظام های مدیریتی

۳۸۶

هشت سال تالش صنعت

387

مصوبات برنامه توسعه فناوری اداری

۳۸۸

منطقی نمودن اندازه دولت

389

ناگفته های سیاست بین الملل

۳۹۰

منشورسازمان ملل متحد

391

مفاهیم وویژگی های امضای دیجیتال

۳۹۲

دامنه مسئولیت مدنی

393

سیرتحوالت اخیردرفرایند قانونگذاری

نویسنده

مترجم

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

10

کشور

10

وزارت صنعت معدن تجارت
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

10

کشور
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

10

کشور

10

ساموئل هانتینگتون ودیگران

10
علی عبدالهی  /طاهر منزوی /

11

یونس جوان چرمی

11

احمدعلی هاشمی

11

۳۹۴

مدیریت حقوق مالکیت فکری

سیمین عیاسی

11

395

حل و فصل اختالفات قراردادها

علیرضا کمیلی

11

۳۹۶

راهنمای سیستم تجارت جهانی

دنیس بلیسل

آشنایی با قواعد سازمان جهانی تجارت

اتاق بازرگانی صنایع معادن و

ویژه فعاالن اقتصادی
حقوق تجارت (کاربردی) :برای

کشاورزی ایران

397
۳۹۸

دانشجویان رشته های اقتصاد

399

ارتباط وسلطه فرهنگی

۴۰۰

اصالح نظام های استخدامی

401

403

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۴۰۴

مبحث دوم :نظامات اداری

405
۴۰۶

هربرت شیلر /کاظم معتمد نژاد

11
11
11
11

دفتر تدوین و ترویج مقررات
ملی ساختمان
دفتر تدوین و ترویج مقررات

مبحث دوازدهم :ایمنی و حفاظت کار در

ملی ساختمان
دفتر تدوین و ترویج مقررات

حین اجرا
مبحث چهاردهم تاسیسات گرمایی

ملی ساختمان
دفتر تدوین و ترویج مقررات

تعویض هوا و تهویه مطبوع

ملی ساختمان
دفتر تدوین و ترویج مقررات

 407مبحث پانزدهم آسانسورها و پله های برقی
۴۰۸

علیرضا راشدی اشرفی

اجتماعی فرهنگی

۴۰۲

مبحث هفدهم تاسیسات لوله کشی و
تجهیزات گاز طبیعی ساختمان ها

11
11

قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی
قانون برنامه چهارم توسعه

مرتضی محمد خان

11

ملی ساختمان
دفتر تدوین و ترویج مقررات
ملی ساختمان

11
11
11
11
11
11

ردیف

عنوان کتاب

409

مبحث  19صرفه جویی در مصرف انرژی

نویسنده

مترجم

دفتر تدوین و ترویج مقررات

11

ملی ساختمان

۴۱۰

مجموعه قوانین مالیاتی

غالمرضا کرمی

11

411

مجموعه قوانین مالیاتی

غالمرضا کرمی

11

۴۱۲

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قوانین و احکام ایران

11

413

مجموعه قوانین ومقررات

سیامک احمدی

11

۴۱۴

درسهایی ازفلسفه کیفری

اسماعیل عبدالهی

11

415

محاسبات مفاهیم اساسی قانون کار

شاهرخ ابراری /صابرپورمومن/

11

شریف حسن زاده

۴۱۶

قوانین استخدامی

جهانگیر منصور

11

417

قانون چک-سفته-برات

جهانگیر منصور

11

۴۱۸

قانون بودجه سال 1390کل کشور

جهانگیر منصور

11

419

قانون ایین دادرسی کیفری

علیرضا میرزایی

11

۴۲۰

قانون مجازات اسالمی

جهنگیر منصور

11

421

قانون کار

جهنگیر منصور

11

۴۲۲

قانون اساسی_قانون مدنی

جهانگیر منصور

11

423

قانون مالیاتهای مستقیم

جهنگیر منصور

11

۴۲۴

قانون ثبت

علیرضا میرزایی

11

425

قانون جرایم رایانه ای

مریم اسماعیلی

11

۴۲۶

قوانین بیمه

جهانگیر منصور

11

427

قانون تجارت

جهنگیر منصور

11

۴۲۸

مبانی برنامه ریزی آموزشی

عبدالرحیم نوه ابراهیم

429

الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس

حامد عابد

بروس جویس /امیلی کالهون /محمودمهرمحمدی /لطفعلی
دیوید هاپکینز

عابدی

12
12

۴۳۰

یادگیری پژوهش محور

م.فهندژ

12

431

چگونه بافرزندانمان همراه باشیم

کیانوش محمدی روزبهانی

12

غالمعلی افروز

12

 ۴۳۲چکیده ای از روانشناسی تربیتی(کاربردی)

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

433

گفتگویی بامعلمان در زمینه روانشناسی

ویلیام جیمز

12

۴۳۴

آزمون های نظام مهندسی مکانیک

هوشیار خزائی

12

435

کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

هوشیار خزائی

12

۴۳۶

سازه های فوالدی

نادر فنائی

12

437

مهندسی کامپیوتر

۴۳۸

خالصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر

مترجم

مهدی سرگلزایی /روح اله آل

12

شیخ /محمدعلی هادوی

12

رضاحسامی فرد  /حسن تکابی

439

برنامه ریزی نیروی انسانی

الیوربرتراند

۴۴۰

نیاز سنجی آموزشی الگوهاوفنون

کورش فتحی واجارگاه

12

441

ارتباط صنعت و دانشگاه

سید محمد رضا سیدنورانی

12

معاونت پژوهشی وفناوری

12

افشین متقی دستنایی

12

 ۴۴۲کارنامه پژوهشی جهاددانشگاهی جلد سوم
443

مدیریت کارایی بخشی و اثر بخشی در
انجمن های علمی دانشجویی

۴۴۴

منابع انسانی الکترونیک

445

تاریخ معماری غرب

سو ویکس

عباس نوری زاده

دیوید وتکن /محمدتقی

دستهای ماندگار فرش دستباف استان

فرامرزی
رحمن محمد زاده  /سید رضا

گلستان

مسلمی عقیلی

447

لعاب کاشی سفال

ع .شروده /م.انوشفر

۴۴۸

چهره های ماندگارفرش دستباف قم

۴۴۶

سیدحسین ابطحی

12

12
12
12
12

معاونت صنایع کوچک

12

شهرکهای صنعتی قم

449

مبادی سواد بصری

دنیس ای.داندیس

12

۴۵۰

دیرگدازها

گروه مهندسی متالوژی

12

451

دانش ارتباطات

حمید موالنا

12

۴۵۲

نگارش رسانه ای

مهدخت بروجردی علوی

12

453

تصاویر موسیقایی درشعرپارسی

منصوره ثابت زاده

12

۴۵۴

تصویرروی اب

داوود صابری

12

455

رویای آمریکایی وماسه بازی

ادوارد البی /ع.ا.بهرامی

12

۴۵۶

هرم معکوس

کن بالنچارد

مهدی چمنزار

12

ردیف
457
۴۵۸
459

عنوان کتاب
مقاالت همایش نهضت تولید علم جنبش
توسعه علم وفناوری .شرط بقاء
مبانی ایجاد پارکها و شهرک های علم و
فن آوری

۴۶۰
461

مجموعه مقاالت دولتف دانشگاه و صنعت

463
۴۶۴
465
۴۶۶

راهبردهای بلندمدت توسعه ی استان
مرکزی جلد اول
راهبردهای بلندمدت توسعه ی استان
مرکزی جلد دوم
کتاب تحقیقات استان مرکزی
فهرستگان تحقیقات استان مرکزی

انجمن تخصصی مراکز تحقیق
و توسعه صنایع و معادن

1380

روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه

12

دکتر حسین احمدی کیا

12

مسعود شفعیی

12

شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان

12

سازمان برنامه ریزی وبودجه

12

سازمان برنامه ریزی وبودجه

12

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی
کشور
معاونت امور اقتصادی و برنامه

ریزی
1370-1380
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۴۶۸

12

نرم افزاری

ارتباط صنعت پتروشیمی بادانشگاه

۴۶۲

نویسنده

مترجم

ریزی
معاونت امور اقتصادی و برنامه
ریزی

12
12
12
12

غالمرضا خاکی

12

469

آشنایی با مقدمات پژوهش علمی

مهدی رجبلو

12

۴۷۰

مدیریت کانون های تفکر

سمانه الجوردی

12

علی اصغر توفیق

12

علی اصغر توفیق

12

مسعود شفعیی

12

471
۴۷۲

نویسی

برنامه ریزی راهبردی در پژوهشگاه ها و
مراکز تحقیقاتی از تحلیل تا پیاده سازی
روش تحقیق ( :مجموعه مفاهیم روش ها
و ابزارهای مورد نیاز)

473

ارتباط صنعت و دانشگاه

۴۷۴

هوش مصنوعی ورباتیک

عباس کریمی  /فرانه زرافشان
 /سمیه چقایی

12

475

جهان آمار

نیومن جیمزروی

13

۴۷۶

کاربردریاضیات درمدیریت

مسعود ساروی

13

477

آموزش سریع اپراتوری کامپیوتر

سعید سعادت

۴۷۸
479
۴۸۰

مقدمه ای براصول کامپیوتروپردازش داده
ها
مبانی کامپیوتر
گواهینامه کاربردی بین المللی کامپیوتر
سطح1

محمود عظیم زاده تهرانی

13

محسن یحیایی

13

مرتضی متواضع

13

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

481

فاکس پرو

جواد توسلی

۴۸۲

راهنمای جامع FOXPRO 2.5

483

مروری بر تئوری بانکهای اطالعاتی

مترجم
13
فرهاد قلی زاده نوری

محمد حسین چیت چیان

13
13

۴۸۴

راهنمای کاربران وژیوال فاکس پرو6

یونس ورفان

13

485

راهنمای برنامه نویسی

محمود زرگر

13

۴۸۶

برنامه نویسیoracle

487

راهنمای سریعfoxpro

۴۸۸

راهنمای جامع dbase3

489

آموزش گام به گام داده کاوی

۴۹۰

مقدمه برمجازی سازی

13

پروانه صادقی  /فرشاد بدیعی
کیوان فالح مشفقی
کاظم نقندریان

13
13

بهروزمینایی  /مهدی نصیری /

13

دانیال حسنی
شرکت رسیس سیستم آریا

13

491

فرهنگ کاربران کامپیوتر

ادیک باغداساریان

13

۴۹۲

کامپیوتر برای دانش آموزان

کورش طاهرکرد

13

493

مفاهیم پایه فناوری اطالعات مهارت اول

کورش پرند

۴۹۴

آموزش ویندوزxpو مدیریت پرونده ها

کورش پرند

14

495

واژه پرداز مهارت سوم

کورش پرند

14

۴۹۶

صفحه گستر مهارت چهارم

کورش پرند

14

497

بانک اطالعاتی مهارت پنجم

کورش پرند

14

۴۹۸

ارائه مطالب مهارت ششم

کورش پرند

14

499

رایانه کارicdlدرجه2

کورش پرند  /صالحه محمودی

14

 /فتانه بیات بابلقانی

۵۰۰

رایانه کارicdlدرجه 2نگارش XP

غالمرضا خلیق

14

501

رایانه کارicdl xpدرجه 1نگارش XP

غالمرضا خلیق

14

۵۰۲

اپراتوری کامپیوتر وداس

رضا رافع

14

503

رایانه کاردرجه 1icdlسطح دو

کورش پرند

۵۰۴

رایانه کاردرجه( 2icdlسطح یک)

کورش پرند

سارا قربانی

14
14

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

505

رایانه کار درجه 2icdlنسخه  ۴سطح اول

حسن صمدی آزر

14

۵۰۶

کامپیوتر آمورش در مسیراشتغال

مظاهر علی پور

14

507

گواهینامه کاربردی بین المللی کامپیوتر

علی اکبرمتواضع

۵۰۸

گواهینامه کاربردی بین المللی کامپیوتر

علی اکبرمتواضع

14

509

گواهینامه کاربردی بین المللی کامپیوتر

علی اکبرمتواضع

14

۵۱۰

گواهینامه کاربردی بین المللی کامپیوتر

علی اکبرمتواضع

14

511

مهارت اول مفاهیم پایه فناوری اطالعات

سیدعلی موسوی

14

سیدعلی موسوی

14

۵۱۲

مهارت دوم استفاده از کامپیوترومدیریت
فایل ها

مترجم

513

مهارت سوم واژه پرداز

سیدعلی موسوی

۵۱۴

مهارت چهارم صفحه گستر

سیدعلی موسوی

14

515

مهارت پنجم پایگاه داده

سید علی موسوی

14

سیدعلی موسوی

14

517

مهارت هفتم اطالعات وارتباطات

سیدعلی موسوی

14

۵۱۸

مبانی انفورماتیک وکامپیوتر

غالمرضا محمدنژاد

14

519

ویژوال بیسیک6

هاروی دیتل پل دیتر

۵۲۰

برنامه نویسی بیسیک

سیدمحمدتقی لواسانی

۵۱۶

مهارت ششم ارائه مطالب power
point

بهرام پاشایی

14
14

521

آموزش کاربردی VISUAL BASIC

تونی مارتین /دومینیک سلی

بابک احترامی

14

۵۲۲

بیسیک وریاضیات عددی

جی سی میسون

هنریک طاطاوسیان

14

523

برنامه نویسی به زبان BASIC

منصورنیکوخواه بهرامی

14

۵۲۴

برنامه سازی به زبان پاسکال

کیارش بازرگان

14

525

زبان برنامه نویسی پاسکال

محمدعادلی نیا

14

۵۲۶

برنامه نویسی با پاسکال

لقمان وفاتی فر

14

527

زبان برنامه نویسی

استولین هولزنر

۵۲۸

آموزش برنامه نویسی جاوا

انورپوراحمد

حسین رئیسی

15
15

ردیف

عنوان کتاب

529

برنامه نویسی فرترن

۵۳۰

نرم افزارهای کدمنبع بازکتابداری

نویسنده
جبه دارماراالنی  /نیکخواه
بهرامی  /دزفولیان
علی اصغرشریفی نیا /فرشته

مترجم
علی اکبریان

15
15

سپهر

531

آموزش گام به گامasp.net

عین اهلل جعفرنژادقمی

15

۵۳۲

راهنمای سیستم عامل

حمیدرضامصلی

15

533

خودآموز استفاده ازunix

اریک.اف جانسون

۵۳۴

مفاهیم سیستم عامل

ابراهام سیلبرشاتس

535

برنامه های سودمند کامپیوتر2

مهدی علیزاده  /محلوجیان

15

۵۳۶

راهنمای جامع red hat linux9

معصومه حزین

15

537

کاربردmapleبرای علوم مهندسی

مهدی رمضانی

15

۵۳۸

مقدمه ای برنظریه زبان ها وماشین ها

رضارافع

15

539

آمار و احتمال

جلیل اهلل قراگزلو

15

۵۴۰

ترفندهای ویندوز

مهدی قاسمی

541

آموزش windows 97,2000XP

محمد حسن سمسارپور

۵۴۲

آمار و احتماالت

مهدی نفر

15

543

مهندسی کیفیت به کمک MINITAB

علیرضا انتصاری

15

۵۴۴

کاربرد نرم افزارsas

شهاب خاقانی/

545

مدل یابی معادالت ساختاری لیزرل

۵۴۶

آمار کاربردی باکامپیوتر

547

طراحی آزمایش ها روشی برای بهبود
کیفیت

سیدعلیرضاسیدمحمدی/

محمدرضاآیت اله زاده
شیرازی
علیرضا روحی

نسرین سادات سیدمحمدی

حیدر علی هومن

15
15

15
15
15

الری بارنتین

رسول نورالسنا

15
15

۵۴۸

کپلر ستاره شناسی نوین

جیمز آر .وولکل

549

دنیاهای یخ منظومه شمسی

پت داسچ

۵۵۰

انتقال علوم و تکنولوژی به جهان سوم

عبدالسالم

15

551

فیزیک بی فیزیک

خاطره حجازی

15

۵۵۲

فیزیک دانشگاهی

فرانسیس لرز

صمد غالمی

فضل اهلل فروتن

15

16

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

553

راهنمای حل مبانی فیزیک

دیوید هالیدی

16

۵۵۴

مبانی فیزیک

دیوید هالیدی

16

555

شیمی عمومی2

چارلز مورتیمر

16

۵۵۶

شیمی عمومی1

چارلز مورتیر

16

557

دانستنی های علم فیزیک

۵۵۸

مسائل فیزیک دانشگاهی الکتریسیته و
مغناطیس

مترجم

ریچارد هموند

بهزاد منتظری

16

سترلکوف /یلتسین /خایکین

جهانشاه میرزا بیگی

16

559

شگفتی های فیزیک

ای.کی.کیکوین

16

۵۶۰

آزمایشهای فیزیک پایه

حسن خلیلی /شهال ناهید نژاد

16

561

سیستم های اندازه گیری دقیق

محسن یحیایی

16

۵۶۲

فیزیک حالت جامد

علی عمر

مبانی انتقال جرم و کاربردهای آن در

محمد کاظمینی  ،نوید

مهندسی شیمی و نفت

میرجردوی  ،مسلم فتاحی

۵۶۴

دیدگاه فیزیکی(تداخل وپراش نور)

محمود حسابی

16

565

آزمایشهای نور شناسی

اکبر زنده نام

16

۵۶۶

سنجه شناسی اپتیکی

شل ی .گسویک

563

567

چکیده درس و تشریح مسائل

غالمرضا نبیونی

16
16

محمد ابوالحسنی

16

جوائ جاللی /جعفری چاشمی

16

۵۶۸

آب و هواشناسی

پی یرپانی /هادی وثیق

16

569

گرم شدن زمین

فردی پرس

۵۷۰

الکترومغناطیس

شیمی عمومی روشهای ساده در بررسی
اجسام شیمیایی

محمد رضا هراتی

محمدرضا رجالی
مسترتن /اسالوینسکی /والفورد

571

شیمی پایه

۵۷۲

از کیمیا تاشیمی

573

شیمی پیش دانشگاهی

۵۷۴

مسائل شیمی عمومی

575

حل تمرینهای مبانی شیمی تجزییه

اسکوگ وست هالر

۵۷۶

تجزیه نمونه های حقیقی(تجربی)

احمدتقوایی پور

16
17

فروغ فرجود

د.تریفونوف /ل.والسوف/

17
17

افشین آزادمنش

17

مسعودرضا شیشه بر
نیکالیوچ گلینکا /احمد

17

مکائیلی
ویدا توسلی

17
17

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

577

شیمی تجزیه ای کیفی

محمد منیری

17

۵۷۸

اسپکتروسکوپی تجزیه ای

محمد ادریسی /بهرام ناصر نژاد

17

579

شیمی فلزات

منصورعابدینی

17

۵۸۰

آنالیزآب

دبلیو فرسینیوس

581

شیمی معدنی عملی

جفری پاس

۵۸۲

فلزات

هزل روسوتی

583

اصول شیمی آلی2

ناصرفروغی فر

۵۸۴

راهنمای شیمی آلی1

585

شیمی آلی جلد اول

۵۸۶

شیمی آلی جلد دوم

587

راهنمای شیمی آلی جلد اول

۵۸۸

نامگزاری درشیمی معدنی

589

آزمایشگاه شیمی پلیمر

۵۹۰

آموزش آزمایشگاهی بیوشیمی

591

مبانی بیوشیمی عملی

۵۹۲

شیمی فیزیک برای رشته های فنی

علی سیدی اصفهانی /عیسی
یاوری
ک.پیترسی.ولهارد /نیل ای
شور /مجیدمیرمحمدصادقی
ک.پیترسی.ولهارد /نیل ای
شور /مجیدمیرمحمدصادقی
ک.پیترسی.ولهارد /نیل ای شور

مترجم

احمد تقوائی پور

17
17

محمدشاطرلو

17
17

احمدمیر شکرایی

17

محمدرضاسعیدی

17

محمدرضاسعیدی

17

کیوان یوسفی زاد

17
17

اکتای اچ اکبراف /ساتلمش
باسان /مجید عبدوس

فریبرز عزیزی نژاد

یوسف شاملو /ثریا کامیاب

17
17

محمد حسین آبنوسی/

17

علیرضاصالبت /محمدرضا
علیرضا صالبت

17

593

شناخت مواد جلد اول

ابراهیم وحدت

17

۵۹۴

اصول مکانیسم درشیمی الی

پیترساکس /ناصرفروغی فر

17

595

اثرهای فضا_الکترونی

ا.جی.کربای

۵۹۶

شیمی سطح(مبانی و کاربردها)

علیرضا صالبت

17

597

زمین شناسی وژئوشیمی نفت

ادوارد جی تاربوک

17

کانون کارآفرینی استان مرکزی

17

۵۹۸

مهندسی

کلید طالیی (اولین کتاب ویژه کارآفرینان
برتر استان مرکزی)

599

اصول بیوشیمی

۶۰۰

کاوش درژنتیک تجربی

آلبرت دانیال زاده /خلیل
زارعیان
احمدهمتا

اکبر مبینی خالدی

17

17
17

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

601

اکولوژی اصول وکاربردها

محمدرضاامیرجانی

17

سیدمحمدعلی شریعت زاده

17

603

روش های آزمایشگاهی در تشریح گیاهی

محمدرضاامیرجانی

17

۶۰۴

مکانیسم ملکولی فتوسنتز

محمدرضاامیرجانی

17

حمیدرضامومنی

17

ملک سلیمانی مهرنجانی

17

۶۰۲

605
۶۰۶
607
۶۰۸

راهنمای عملی زیست شناسی سلولی
ملکولی

روش های آزمایشگاهی درفیزیولوژی
جانوری
مروری برفیزیولوژی وآناتومی دستگاه
تولیدمثل
مقدمات بیوانرژی برای علم تمرین

جی کانک

سلنیوم و جنبه های اکوفیزیولوژیکی آن

مترجم

اکبر قربانی

17

نورعلی ساجدی

در گیاهان

609

سم شناسی صنعتی جلد اول

غالمحسین ثنائی

18

۶۱۰

سم شناسی صنعتی جلد دوم

غالمحسین ثنائی

18

611

رواندرمانگری

علیرضا آقایوسفی

18

سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت

موسسه استاندارد و تحقیقات

حرفه ای

صنعتی

613

به بچها گوش دهیم

پتی ویپلفر

۶۱۴

مشخصات اختصاصی واکنشگرها

جمشیدسامانی

615

کیفیت آب برای کشاورزی

۶۱۶

چمن ها

میشل باوکر

617

واژه نامه منظر

محمد جواد رحمانی

18

۶۱۸

راهنمای سرمایه گذاری پرورش میگو

معاونت تکثیر پرورش آبزیان

18

619

اصول و مبانی کاربردی تکنولوژی مواد

داوود فدایی

18

وزارت صنایع کوچک

18

وزارت صنعت معدن تجارت

18

وزارت صنعت معدن تجارت

18

623

ایمنی درصنعت

غالمحسین حلوانی

18

۶۲۴

بهداشت کار وحفاظت صنعتی

رامین زارع

18

۶۱۲

۶۲۰
621
۶۲۲

راهنمای تخصصی تولید  600کاالی
صنعتی
تولیدکننده قطعات کاالهای واسطه ای
صنعتی
تجاری کردن تکنولوژی گام های اجرایی
برای موسسات واسطه ای

مجید فرجی

18
18

هوشنگ کوشک آبادی

ر.س.آیرز /د.و.وست کات/

18
18

شاپور حاج رسولیها
محسن کافی

18

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

625

ایمنی وبهداشت کار

بابک کاظمی

18

علی واحدی دیز

18

627

مرجع تخصصی نرم افزارprimavera

سید امیر شهیدی شادکام

18

۶۲۸

نرم افزاربرای مدیران ومهندسین صنایع

کاظم نقندریان

18

629

مفاهیم و حل مسائل پژوهش عملیاتی

محمد رضا مهرگان

18

۶۳۰

نظام های اطالعات مدیریت

جین پریس الودن

۶۲۶

631
۶۳۲

مدیریت پروژه با سیستم مدیریت ارزش
کسب شده

روشهای بررسی عملیات ORبرای
تصمیمگیری در مدیریت
مجموعه قوانین ومقررات فناوری اطالعات
و ارتباطات ایران

مترجم

عبدالرضا رضایی نژاد

18

سید حسین هاشمی

18

نصراله جهانگرد

18

633

تکنولوژی اطالعات IT

استیو اسالیت

۶۳۴

بهبود روشها و حیطه عملکرد آن

خدابخش داشگر زاده

18

635

راهنمای آزمایشگاه صنعتی ایران

وزارت صنعت معدن تجارت

18

۶۳۶

نقشه کشی صنعتی 1

حبیب اهلل حدادی

18

637

جادوی کورل

مهدی اشرفی

18

۶۳۸

گرافیک

جواد توسلی

18

639

آموزش گام به گامfree hand10

جمیله جامی

18

۶۴۰

ترسیمات کامپیوتری

دیویداف راجرز

641

آموزش گام به گامflash mix

رمضان عباسی نژاد

18

۶۴۲

گرافیک کامپیوتر

عباس کریمی /فرانه زرافشان

18

643

نقشه کشی به کمک کامپیوتر

علی لعلی

۶۴۴

اخالق در مهندسی

چارلز هریس

645

مهندسی سیستم ها (کاربردهای تحقیق

محمد منتظری

کیوان فالح مشفقی

رضا رضائی

18

18

ناصر حمیدی

18

۶۴۶

کاربرد کامپیوتر درطراحی های مهندسی

رهمان جلینی

19

647

روش های طراحی مهندسی

جواد زرکوب

19

۶۴۸

راهنمای سرمایه گذاری صنعتی

معاونت توسعه صنعتی

19

در عملیات در مهندسی عمران)

ردیف

عنوان کتاب

649

راهنمای سرمایه گذاری صنعتی

نویسنده

مترجم

معاونت توسعه صنعتی استان

19

تهران

۶۵۰

اقتصاد مهندسی

محمد مهدی اسکونژاد

19

651

دستورالعمل ارزشیابی مشاوران

مهندسین مشاور اندیشکار

19

۶۵۲

نظریه ی گراف وکاربردهای آن

نارسینگ دئو

دوست علی مژده

19

653

آمار مهندسی

آلبرت ه .باوکر

هاشم محلوجی

19

۶۵۴

اکسل مهندسی2002xp

یرفارذ کلینگ می

حسین باقرپور

19

655

مقاومت مصالح کاربردی

اکبرخداپرست حقی

19

سید محمد مهدی نجفی زاده

19

علیرضا رجب شیرازی

19

۶۵۶
657
۶۵۸

درمهندسی وعلوم کامپیوتر جلد اول

تحلیل ارتعاشات سازه های تقویت شده با
نانو لوله های کربنی
مروری بر شیرهای مورد نیاز در صنعت
نفت و استاندارد API 6D
طراحی حرارتی سیستم های نسوزوعایق
کوره های متالوژی

جهانگیر ارضی

جهانگیر ارضی

19

659

سیمان های جدید وآمیخته

صمدصالحی

19

۶۶۰

خوردگی فلزات وجلوگیری ازآن

علیزاده طوسی

19

علیرضا نظام آبادی

19

خسرو برگی

19

661

طراحی جوش در سازه ها و قطعات
صنعتی

۶۶۲

اصول مهندسی زلزله

663

آئین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله

مرکز تحقیقات ساختمان و

19

مسکن

۶۶۴

طرح ومحاسبه ی سازه های بتنی مسلح

علی رضارهایی

19

665

متره  -برآورد وآنالیز بها جلد دوم

نصراهلل حقایقی

19

۶۶۶

قالب بندی بتن

 667اصول مکانیک سنگ در عملیات مهندسی
۶۶۸

هیدرولیک برای مهندسین آتش نشانی

19
جان هادسون

احمد فهیمی فر

19

علیرضا یادگاری

19

669

اصول مهندسی سد

طاهر باهر طاالری

19

۶۷۰

مکانیسم توسعه پاک درچین

محمدرضاارباب

19

671

ازکاسپین تاخزر

محمدولی محمدی

19

۶۷۲

منابع ومصارف آب

بهروز گتمیری

19

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

مترجم

673

آلودگی آب ها

رنه کوال

کریم کوشا

۶۷۴

اصول تصفیه آب

مرتضی حسینیان

19

675

تصفیه آبهای صنعتی

مرتضی حسینیان

19

۶۷۶

اصول کیفیت وتصفیه آب وفاضالب

محمدشریعت پناهی

19

677

راهنمای تصیفه آبهای صنعتی

۶۷۸
679
۶۸۰
681
۶۸۲
683
۶۸۴

مهندسی فاضالب تصفیه دفع و استفاده
مجدد
حذف فلزات سنگین از فاضالب های
صنعتی
فهرست پیمانکاران و مشاوران تایید
صالحیت شده استان مرکزی

علی اکبرسمنارشاد/

19

محمدرضابنازاده
سازمان آب و فاضالب اصفهان

19

سید حسین مرتضوی

19

سعید مردان

19

حسین علی نظیفی

19

ساختمان سازی 5-1

راسنی بری

بررسی کاالهای جانشین و فن اوری های

معاونت صنایع کوچک دفتر

وابسته عایق رطوبتی

توسعه صنعتی

راهنمای جامع primavera

حسین عوض خواه

20

سید جواد هاشمی فشارکی

20

راهنمای مبحث بیست و یکم مقررات
ملی ساختمان (پدافند غیر عامل)

اردشیراطیابی

19
20

685

آجرچینی جلد سوم

دبلیو.جی .ناش

۶۸۶

سازه های سالن های صنعتی

پرویزنمک فروش

20

687

ساخت ابگرمکن خورشیدی

عبد الرزاق کعبی نژادیان

20

۶۸۸

مرجع کامل نرم افزارهای مطبوع

محسن مزیدی شرف آبادی

20

689

محاسبات سریع تهویه مطبوع

آرتورای بل

20

۶۹۰

گام به گام HVAC

بخش کامپیوتر دانشکده

691

تئوری وفن آوری ساخت لعاب های

اردشیر اطیابی

20

20

مهندسی عمران
بهمن میرهادی

20

مواداولیه لعابها ورنگها ومحاسبه آنها

بهمن میرهادی

20

اصول کاربردی مدیریت انرژی در سیستم

s te ve doty

۶۹۴

طراحی سیستم خورشیدی ساختمان

مجیدرئوفی راد

20

695

قوانین انژری ایالت واشنگتن

یوزیبلی تونی

20

ابوالقاسم رئوفیان

20

۶۹۲
693

۶۹۶

سرامیک

های روشنایی

اصول نظری واجرایی کاربردانرژی
درساختمان

محمد جواد عامری

20

ردیف
697

عنوان کتاب
راهنمای صرفه جویی درمصرف انژری
خانگی

نویسنده

مترجم
20

الکس ویلسون جان موریل
سازمان بهینه سازی مصرف

۶۹۸

مدل تقاضای بخش مسکونی

699

طراحی اجزا ماشین

مهدی اخالقی

۷۰۰

مبانی ترمودینامیک

زونتاگ /بورگناک /ون وایلن

20

سوخت

20
غالمرضا ملک زاده /کاشانی
حصار

20

701

تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک

صمد جعفر مدار

20

۷۰۲

انرژی های تجدیدپذیر،آماده بهره برداری

مهرنوش رحیمیان

20

703
۷۰۴
705

بررسی مشارکتها در رابطه با انرژی های
پاک
انرژی جایگزین
نگرشی بر سیستم های استفاده از انرژی
خورشیدی

رامین رحیمیان
مارک والیز ییویچ

20
فرزادهراتی

مجید رئوفی راد

20
20

۷۰۶

انرژی خورشیدی

ریچارد هانتوال

بهنام آزادی راد

20

707

فن ها و کمپرسورهای جریان محوری

ا.ب.مکنزی

محمد شهرخ خانی

20

۷۰۸

قید و بست ها

سید علی سجادی

20

709

برنامه نویسی کاربردی ماشینهای تراش

P .H.J O S HI
محمدعلی اسماعیلی

20

۷۱۰

عملیات کارگاهی

محمد رضا ابوالحسنی

20

وفرز

711

شناخت و کاربرد در طراحی

هیرام ا .کرانت

مهندس صدائی

20

۷۱۲

تکنولوژی برق جلد اول

پی ال لراژا

سعید شعاری نژاد

20

713

مدارهای الکتریکی

مهردادعابدی

20

مهرداد عابدی

20

۷۱۴

نمونه مسائل امتحانی بررسی سیستمهای
قدرت (جلد اول)

715

تحلیل مدار های الکتریکی

اس مارهو

۷۱۶

حل مسائل تحلیلی مهندسی مدار(هیت)

سیامک بهنام

717

نظریه اساسی مدارهاوشبکه ها

ارنست کوه  /چارلزدسور

۷۱۸
719
۷۲۰

مبانی رله و حفاظت در سیستم های
قدرت
مبانی طراحی و تجهیزات پست ها فشار

همایون مشکینی کلک

20
20

پرویز جبه دار مارالنی

20

سهراب فیروزی فر

20

سهراب فیروزی فر

20

قوی
بررسی سیستم های قدرت وحفظت های

حسین عسکریان ابیانه /

آن توسط نرم افزارهای PSCAD

فرزادرضوی  /بهزادصداقت

20

ردیف
721

عنوان کتاب
اصول ماشین های الکتریکی و الکترونیک

نویسنده

مترجم

پی .سی .سن

21

جعفر نیلی منفرد

21

723

صرفه جویی انرژی با باتری خورشیدی

عبدالرزاق کعبی نژادیان

21

۷۲۲

قدرت
کنترل موتور های الکتریکی بامبودل های
الکترونیک قدرت

۷۲۴

دستنامه ی برق (راهنمای مهندسی برق)

رکس میلر

مازیارموسوی

21

725

تاسیسات روشنایی

پل روزنبرگ

محمدحسین دهقانی

21

۷۲۶

روشنایی فضاهای خارجی

مازیا رمولوی

21

موسسه مهنسان روشنایی
انگلستان

727

دهکده سایبری

مهدی برنج زاده کوتیانی

21

۷۲۸

مرجع آموزشیasp.net.4

محمداسماعیلی هدی

21

729

برنامه نویسی جاوا برای موبایل

حسین عسکری زاده

21

۷۳۰

مدارهای منطقی

کریم فائز

21

731

صد کاردستی باترانزیستور

امیرامید

21

۷۳۲

مهندسی مایکروویو

خداداد هلیلی

21

733

اصول وراهنمای استفاده ازپورت

نعمت اله نمازی فروشانی

21

۷۳۴

طراحی دیجیتال(مدارهای منطقی)

موریس مانو

735

کیفیت در صنعت خودرو سازی

شرکت ایران خودرو

21

آژانس بین المللی انرژی

21

۷۳۶
737
۷۳۸
739

صرفه جویی درمصرف سوخت وکاهش
انتشار  CO2درحمل ونقل
یادگیری ازتجربه های مصف گازطبیعی
فشرودهCNGبه عنوان سوخت خودرو
الزامات سیستم مدیریت کیفیت تامین
کنندگان سازه گستر سایپا
فرایند تکوین محصول

 ۷۴۰دیباچه ای بر زمین شناسی اقتصادی ایران
741

متالوژی پودر

۷۴۲

راهنمای کامل آزمایشگاه متالوژی آهنی

743

عملیات حرارتی روی فلزات

۷۴۴

کاربردوعملیات حرارتی فوالدها

جان استیونسون

حسن سیدرضی

فرییرز مظهری

21

21

شرکت سازه گستر سایپا

21

سازه گستر سایپا

21

منصور قربانی

21

ارهارد کالر
jos e f s .umows ky
ب_راخاروف  /جعفر فروغی
مقدم
ای.کامنیچی /مسعودرضا
شاکری

علی حائریان

21

علی اکبرقاری نیت

21
21
21

ردیف
745

عنوان کتاب
آلیاژهای ریخته گری تحت فشار روی

نویسنده

مترجم

حسین آشوری

21

احمدرضاربانی

21

747

آشنایی با چدن نشکن آستمپر

امیرصدیق زاده بنام

21

۷۴۸

شناخت سنگ تزئینی

مجتبی حجازی

21

سرب خشک

 ۷۴۶زمین شناسی وژئوشیمی نفت خلیج فارس

 749درآمدی بر ترمودینامیک مهندسی شیمی
۷۵۰
751

مبانی فرآیندهای الکتروشیمی صنعتی
مجموعه مطاللعات راهبردی صنایع کشور
(صنایع غذایی)

اسمیت ون نس

محمد سلطانیه

21

علی بابایی

21

محمد تقی مظلومی

21
قاسم نجف پور

۷۵۲

تاسیسات واحدهای بیوگاز

لودویک ساسه

753

ایمنی در صنایع نفت و گاز

علی کریمی

21

۷۵۴

صنایع پتروشیمی

محمد حسین سلیمی

21

755

سرامیک

علی صابری

21

۷۵۶

ساخت وشناسایی رنگهای نساجی

757

عطریات

علی بیدار مغزی

۷۵۸

آشنایی باتجزیه ی شیمیایی پالستیک ها

ا.کروس.ا.النگ

759

مجموعه عکاسی دیجیتال

محققان کداک

22

۷۶۰

آموزش تصویری فلش

فریده باوری

22

761

کاربر فلش

محسن حاجی شریفی /علیرضا

21

21

خسروی

21
محمود محراب زاده

محمدذضامحمدی  /عفت

21

22

قاسمی  /حبیب رسا

۷۶۲

ایزو 9000وماورای آن

هرنیکتن جیمز

شاهین خودام

22

763

انقالبی درساخت وتولیدsmed

شیگئو و شینگو

امیر سامان خیرخواه

22

 ۷۶۴روشهای کمی در مدیریت تولید و عملیات
765

تولید ناب انقالب کیفیت و بهره وری

۷۶۶

زمینه های طراحی وتولید کامپیوتری

محمد طالقانی
جیمز پی ووماک
جان.ک.کروس /
منصورمیرچولی

22
آزاده رادنژاد

22
22

767

راهنمای دریافت ایزو 14001

جهانگیر اسدی

22

۷۶۸

اصول و فنون مستند سازی

محمد رضا پورشمس

22

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

مترجم

769

آموزه های دکتر دمینگ

رافائل آگوایو

میتراتیموری

22

بابک بیدختی

22

کنترل کیفیت

گروه مهندسی صنایع

22

آموزش و تشریح استاندارد بین الملل

اباصلت خراسانی  /حسین

IS O 10015

فرج دنیوی

۷۷۰
771
۷۷۲

G E N IC HI TAG U C HI
مهندسی کیفیت در سیستمهای تولیدی

773

راهنمای حل مشکالت اجرایی SPC

رونالد بلنک

۷۷۴

کاهش زمان آماده سازی

جری دبلیو.کالنچ

775

تجزیه وتحلیل حالت خطا واثراتFMEA

22
محمدسعیدی مهرآباد

22

کامران رضایی

22

حیدر امیران

22

777

ارزیابی انطباق و تایید صالحیت

بهروز ریاحی

22

۷۷۸

کارآفرینی ازتئوری تاعمل

محمد رضا ذبیحی

22

779

استانداردهای سری ISO9000

حعفر نصیری

22

۷۸۰

اصول و فنون ممیزی

محمدرضا پورشمس

22

781

سیستم مدیریت کیفیتI.S.O

حسین جوالنی

22

رضا مهربان

22

آرزو گودرزی

22

بانک صنعت و معدن

22

امیر ناصر اخوان

22

۷۸۶

بررسی طرح های صنعتی

محمد مشهدیزاده

22

787

روش های تولید و مهندسی

محسن یحیایی

22

۷۸۸

نت خودکنترلیTPM

دردانه داوری

22

789

نگهداری و تعمیرات (نت) بهره ور فراگیر

۷۷۶

۷۸۲
783
۷۸۴
785

۷۹۰

ناشی ازآن
آشنایی با نیازمندیهای نسخه سال 2000
استاندارد ISO 9001

تضمین کیفیت تامین کنندگان و
پیمانکاران
تجریه و تحلیل سیستم اندازه گیری
مفاهیم و روش پیاده سازی
کلیات ارزیابی و نظارت طرحهای تولیدی
ارزیابی اقتصادی فنی ونظارت طرحهای
تولیدی

متالوژی جوشکاری و جوش پذیری
فوالدهای زنگ نزن

791

اصول عملیات حرارتی فوالدها

۷۹۲

کوره القایی

موسسه مهندسین نگهداری و

22

تعمیرات ژاپن
جان لیپولدر

مرتضی شمعانیان

مهدی طاهری

22
22

مرکز نوآوری صنعتی

22

ردیف

عنوان کتاب

793

فوالدهای پر آلیاژ

۷۹۴

کارگاه آموزشی کنترل آماری SPC

مسعود منصوری

795

آبکاری کرم سخت

گروه مهندسی متالوژی

22

صنایع کوچک

22

غالمرضا قره ویسکی

22

۷۹۶

کارآفرینان وهنرمندان منتخب صنعت
مبلمان قم

797

شناخت رنگ

۷۹۸

پاک کننده ها

نویسنده

آلما چس نات مور/
میتراصادقی

مترجم
مرکز نوآوری صنعتی

22

نیکا دستور نیکو

22

22

799

فرهنگ واژگان موضوعی پدافندغیرعامل

حمید اسکندری

22

۸۰۰

آشنایی با پدافند غیرعامل

امیر محمود زاده

22

801

اصول و مبانی پدافند غیر عامل

جعفر موحدی نیا

22

۸۰۲

دانستنی های پدافند غیر عامل

حمید اسکندری

22

803

مبانی استتار اختفا و فریب CCD

داود مجیدی

22

۸۰۴

ماشین آالت چاپ

داود لطفی

22

805

چکیده پایان نامه ها

معاونت صنایع کوچک

22

۸۰۶

گزیده ای از کارآفرینان صنعت ایران

وزارت صنایع امورمشاورین

۲۳

807
۸۰۸
809
۸۱۰
811

بانک جامع اطالعات واحدهای صنعتی

۲۳

استان زنجان
بانک جامع اطالعات واحدهای صنعتی

۲۳

استان یزد
بانک جامع اطالعات واحدهای صنعتی

۲۳

استان کرمان
بانک جامع اطالعات واحدهای صنعتی
استان چهار محال بختیاری
بانک اطالعات واحدهای در حال بهره

معاونت طرح وبرنامه

۲۳

استانداری مرکزی

۲۳

وزارت صنعت معدن تجارت

۲۳

وزارت صنعت معدن تجارت

۲۳

815

برنامه راهبردی

بانک صنعت ومعدن

۲۳

۸۱۶

عملکرد تفضیلی  1378وزارت صنایع

اداره کل آمارواطالع رسانی

۲۳

۸۱۲
813
۸۱۴

برداری تا پایان (1378شهرکهای صنعتی
توانمندی های اقتصادی استان مرکزی
اطالع رسانی  2شرکت ها ودانشکده های
ارائه دهنده خدمات مهندسی ومشاورت
معرفی کارشناسان وخبرنگاران صنعتی
ایران

ردیف
817
۸۱۸

عنوان کتاب

نویسنده

اسامی ومشخصات اعضای هیات علمی

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

کشور درسال1373
اولین معرفی توانمندی های عمرانی

کشور

استان مرکزی

819

اطلس خوشه های کسب و کار

۸۲۰

کتاب مرجع نفت

821
۸۲۲

راهنمای استفاده از روشهای ساده کنترل
کیفیت در واحدهای تولیدی
روند تحوالت صنعتی شهرستان های
استان مرکزی

823

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

۸۲۴

نقش لجستیک در تسهیل تجارت

825
۸۲۶

کتاب تخصصی صنایع شیمیایی داروئی و
سلولزی
مراکز تحقیق و توسعه در واحدهای
صنعتی

 827مراکز تحقیقات صنعتی در بخش خصوصی
۸۲۸
829
۸۳۰
831
۸۳۲
833
۸۳۴

مطالعه امکان سنجی خوشه های صنعتی

سازمان صنایع کوچک

ایشی کاوا

غالمرضا سلیمانی

نسرین مجیدی

زهراآخانی

۲۳

۲۳
۲۳
۲۳

سارا حقیقی وند
وزارت صنایع

۲۳

وزارت صنایع
معاونت آموزش و تحقیق

۲۳

وزارت صنایع
شرکت شهرکهای صنعتی

در استان مرکزی (جلد )3
مطالعه امکان سنجی خوشه های صنعتی
در استان مرکزی پیوست
آمار تفضیلی صنعت برق ایران روند 10

استان مرکزی

۲۳
۲۳

معاونت آموزش و تحقیق

استان مرکزی
شرکت شهرکهای صنعتی

استان مرکزی شماره 2
سند راهبردی شرکت شهرک های

۲۳

۲۳

در استان مرکزی (جلد )2
مطالعه امکان سنجی خوشه های صنعتی

نیروی برق در سال 1390
گزیده مقاالت پژوهشی دانش پژوهان

۲۳

وزارت صنعت معدن تجارت

استان مرکزی
شرکت شهرکهای صنعتی

ساله صنعت برق ()1390-1380
آمار تفضیلی صنعت برق ایران ویژه توزیع

مترجم

۲۳
۲۳
۲۳

دفتر فناوری اطالعات آمار

۲۳

دفتر فناوری اطالعات آمار

۲۳

علی حیدر یعقوبی فر

۲۳
۲۳

صنعتی استان مرکزی 91-87
استراتژی های توسعه ومدرنیزه کردن

سازمان توسعه صنعتی

واحدهای کوچک صنعتی وبازرگانی

سازمان ملل متحد

توسعه منابع انسانی

وزارت صنعت معدن تجارت

۲۴

وزارت صنعت معدن تجارت

۲۴

غالمرضا نبیونی

۲۴

839

محاسبات ریاضی بانرم افزار

سیدنوراله موسوی

۲۴

۸۴۰

راهنمای عملی فیزیولوژی گیاهی

مهری عسگری

۲۴

835
۸۳۶
837

سمینار نقش وجایگاه واحدهای کوچک
صنعتی درتوسعه اقتصادی اجتماعی

 ۸۳۸مباحث نظری در آزمایشهای فیزیک نوین

وزارت صنایع

۲۴

ردیف

عنوان کتاب

841

مکانیسم نویسی واکنش ها درشیمی آلی

۸۴۲

فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیاد پژوهی

نویسنده

مترجم

آدری میلر /فیلیپا اچ

اکبر مبینی خالدی /خسرو

سولومون /خلیل فقیهی

زمانی

۲۴

ستاد مبارزه با مواد مخدر

۲۴

ستاد مبارزه با مواد مخدر

۲۴

ستاد مبارزه با مواد مخدر

۲۴

ستاد مبارزه با مواد مخدر

۲۴

۸۴۶

آشنایی بامفاهیم بهسازی لرزه ای

نصرت اهلل صلح جوئی

۲۴

847

پلیمرهای معدنی

مژگان زنده دل

۲۴

۸۴۸

سرب ازمعدن تامصرف

849

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

843
۸۴۴
845

۸۵۰
851
۸۵۲
853

41
فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیاد پژوهی
42
فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیاد پژوهی
43
فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیاد پژوهی
44

رویکردها و مدل های توسعه صنایع
کوچک در ایران
روش های هیستوشیمی
وایمنوهیستوشیمی
بررسی تحلیلی توزیع درآمد و توسعه
اقتصادی
نحوه ی تنظیم قراردادها ی بین المللی

۲۴
محمدحسین پاپلی یزدی

۲۴

غالمرضا سلیمانی

۲۴

سیدمحمدعلی شریعت زاده

احمدهمتا

۲۴

ژاک لوکایون /فلیکس پاکرت

احمد اخوی

۲۴

علیرضا کمیلی

۲۴

معاونت عمران ومحیط زیست

۲۴

855

اولین سمینار دولت دانشگاه و صنعت

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد

۲۴

۸۵۶

تحقیق ،تولید،توسعه

حسین آقایی

۲۴

سنجش میزان رضایت ارباب رجوع

معاونت بپشتیبانی وتوسعه

ازدستگاه های اجرایی استان مرکزی

منایع انسانی استانداری

۸۵۴

857
۸۵۸
859
۸۶۰
861
۸۶۲
863
۸۶۴

باتوجه به ارائه طریق استنرال و نیز
الزامات عمومی ایمنی بهداشتی درواحد
های صنعتی

کارنامه پژوهشی دانشگاه تفرش
شیوه بهره برداری از شبکه های توزیع
داخلی و خارجی برای فروش بیشتر
چگونه یک فروشنده موفق شویم؟
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
(دوره تکمیلی)
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
(دوره مقدماتی)
شناخت وبهره برداری از تحقیقات برای
بازار یابی محصول
فنون خرید و انجام سفارشات خارجی

۲۴
۲۴

سید محمد ایران منش

۲۴

محمد رضا عباسی

۲۴

سید مهدی سید مطهری

۲۴

سید مهدی سید مطهری

۲۴

سید محمد ایران منش

۲۴

علی رضا راشدی اشرفی

۲۴

ردیف
865
۸۶۶
867
۸۶۸
869
۸۷۰
871
۸۷۲
873
۸۷۴
875

عنوان کتاب
روش های حضور موفق در بازارهای بین
الملل
اصول استفاده از تبلیغات برای فروش
بیشتر
روش ها وفنون ارزیابی مالی طرح های
اقتصادی
مهارت های برقراری ارتباط با کارکنان و
ارباب رجوع
شیوه های حضور در نمایشگاه برای
بازاریابی و فروش بیشتر
فنون افزایش فروش کاال و خدمات
شناخت قواعد و روش تنظیم اظهار نامه
گمرکی
آمایش و مکانیابی از منظر پدافند غیر
عامل
شهرک های فناوری مرکز خدمات فناوری
وکسب وکارکشور1387
مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
ایران
برنامه راهبردی توسعه صنعتی ایران افق
1400

۸۷۶

استحکامات و سازه های امن

877

کانون های هماهنگی دانش وصنعت

۸۷۸
879
۸۸۰

روابط بین اتوماسیون و سودآوری در
موسسات صنعتی
برنامه ریزی و طراحی سیستمهای
مهندسی
انرژی سوخت حیات

 881مقدمه ای بر ارزیابی اثرات زیست محیطی
۸۸۲
883
۸۸۴
885
۸۸۶
887
۸۸۸

نویسنده
محمد رضا عباسی

۲۴

محمد رضا عباسی

۲۴

سید مهدی سید مطهری

۲۴

محمد رضا عباسی

۲۴

محمد رضا عباسی

۲۴

محمد رضا عباسی

۲۴

محمد رضا عباسی

۲۴

علی اکبر ستاره

۲۵

وزارت صنعت معدن تجارت

۲۵

وزارت صنعت معدن تجارت

۲۵

کورس صدیقی

۲۵

صفا پیمان

۲۵

معاونت علمی و فناوری
عباس مقبل باعرض
جی -سی دندی

کمال الدین مکی

دایره المعارف برتیانیکا

رضاسندگل

۲۵

محمود شریعت

خودرو وقطعه سازی ایران
خالصه گزارش عملکرد سه ساله نظام

گسترسایپا

استان مرکزی شماره 2
گزیده ای از مجموعه مقاالت تخصصی
فرهنگ و صنعت جلد اول

علی عبدالهی

۲۵

استانداری مرکزی
غالمحسین حسینی نیا

۲۵
۲۵

سنگهای ساختمانی ،فرصتها و چالشها

گزیده مقاالت پژوهشی دانش پژوهان

۲۵

۲۵

مجموعه مقاالت سومین همایش سراسری
تغییراقلیم تهدید جامعه

۲۵
۲۵

مجموعه مقاالت سمیناردورنمای صنعت

فصلنامه ی اجتماعی تعاون

۲۵

ریاست جمهوری

روابط عمومی شرکت سایه

اجرای دراستان مرکزی

مترجم

علی رضا محرابی

۲۵

علی حیدر یعقوبی فر

۲۵

قاسم خرمی

۲۵

ردیف
889
۸۹۰
891
۸۹۲
893
۸۹۴

عنوان کتاب
گزیده ای از مجموعه مقاالت تخصصی

وکسب وکار کشور
تحلیل و بررسی وضعیت تحوالت
اقتصادی استان مرکزی 1389
راهنمای اطالعات صنعتی وتجاری استان
مرکزی 1380
مجموعه قوانین و مقررات سازمان صنایع
کوچک و شهرک های صنعتی ایران و
کتاب جامع مراکز تحقیق توسعه صنایع

۸۹۶

دائره المعارف قطعه سازی 1392

 897راهنمای واحدهای صنعتی مستقر در البرز

۹۰۰
901
۹۰۲
903
۹۰۴

قاسم خرمی

۲۵

صنایع کوچک
حسن میرزاخانی

۲۵

وزارت صنعت معدن تجارت

۲۵

مدیریت حقوقی و امور قرار

۲۵

دادهای سازمان صنایع کوچک

۲۵

ومعادن ایران

895

899

۲۵

فرهنگ و صنعت جلد دوم
شهرکهای فناوری مراکز خدمات فناوری وزارت صنایع و معادن سازمان

مجوعه مقاالت کنگره ملیی خوردگی

۸۹۸

نویسنده

مترجم

سومین سمینار توسعه پایدار محالت
1387
جلوگیری از آلودگی منابع آب
آشنایی با سیستم های استحصال آب
صنعتی
مقدمه ای بر طراحی کارخانه و حمل و
نقل مواد
تعادل و عدم تعادل اقتصادی
توسعه صنعتی ،قیمتهای حسابداری و
تورم فعلی
تورم راهنمای بر بحران در تئوری
اقتصادی معاصر

۲۵
شرکت ساپکو

۲۵

سازمان صنایع کوچک

۲۵

وزارت صنعت معدن تجارت

۲۵

اصغر جهانی بهمنمیری

۲۵

معاونت عمران ومحیط زیست

۲۵

گروه تولیدی آسیایی

مهندسی صنایع

۲۵

منوچهر زندی حقیقی

۲۵

علینقی مشایخی

۲۵

ج .ا .تروی ثیک

حسین عظیمی /حمیدرضا
غفارزاده

905

اقتصاد سیاسی رشد

پل الف.باران

۹۰۶

تورم

احمد کتابی

907

مکتب اقتصادی اسالم

سید محمدباقر صدر

۹۰۸

مبانی سیاست اقتصادی

محمود منتظرظهور

909

آمار واقتصاد سنجی

دومینیک سالواتوره

۹۱۰

آشنایی با تسلیحات غیر کشنده

محمد ابراهیم نژاد

۲۵

شرکت ملی نفت ایران

۲۵

شرکت ملی نفت ایران

۲۵

911
۹۱۲

بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع روغن
نباتی
بهینه سازی مصرف انرژی درمصرف انرژی
در صنعت تایر و تیوب

کاوه آزادمنش

۲۵
۲۵
۲۵

محمد کاظم موسوی

۲۵
۲۵

مهدی نفر

۲۵

ردیف
913

عنوان کتاب
بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع قند

نویسنده

مترجم

شرکت ملی نفت ایران

۲۵

۹۱۴

حکمت و صنعت 3

ماشین سازی تکالن

۲۵

915

حکمت و صنعت4

عبدالعلی بهزاد

۲۵

استانداری استان مرکزی

۲۵

احمد جمالی

۲۶

۹۱۶
917

و شکر

گزارش عملکرد  7ساله دستگاه های
اجرایی
پودرمغناطیسی

 ۹۱۸سیستم قیمت ها وتخصیص منابع تولیدی
919
۹۲۰
921
۹۲۲
923
۹۲۴
925
۹۲۶

آمار روشهای آماری برای مدیران و
حسابداران
چگونه روش مدیریت خود را اثر بخش
کنیم
راهنمای تجارت با بوسنی و هرزگوین
جستاری درنظام مبادله پیمانکاری فرعی
وصنعتی
راهنمای صنعت در بیست و چهارمین
نمایشگاه بین الملل تهران
سمینارآشنایی باجایزه ملی بهره وری
وتعالی صنایع کوچک
چرخه ی مدیریت بحران
خالصه مقاالت دهمین گردهمایی
فیزیکدانان ومتخصصین هسته ای کشور

927

دانستنیهای استاندارد برای خانواده ها

۹۲۸

بسته بندی در صنایع خودرو سازی

929
۹۳۰
931

۲۶

هوشنگ قزوینی
بیل ریدین

احمد اشراف العتدایی

۲۶

سازمان بازرگانی استان مرکزی

اصغر عالیخانی

۲۶

احسان محتشم زاده

۲۶

اداره کل توسعه صادرات

۲۶

وزارت صنعت معدن تجارت

۲۶

هوشنگ بازوند

۲۶

دانشگاه اراک

۲۶
۲۶
۲۶

علیرضااحمدی /شهرام نعیمی

آشنایی با فعالیت های انجمن مدیریت

۲۶

ایران
کاهش هزینه

شورای بهره وری ملی

مجموعه دانش استراتژیک و کاربردی

هندوستان
انجمن تخصصی مراکز تحقیق

برای صنایع رو به رشد

و توسعه صنایع و معادن

۹۳۲

قید و بست های صنعتی

933

جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی

۹۳۴

گام اول به سوی بهره وری

935

گام اول به سوی مدیریت بازار

۹۳۶

ریچارد_ایچ_لفت ویچ

میرنظام سجادی

پژوهش وتوسعه بخش ضروری فرایند
تولید

۲۶

محسن علم رمضانی

۲۶
گروه مهندسی مکانیک

دبیرخانه جایزه ملی
شرکت شهرک های صنعتی
استان یزد
شرکت شهرک های صنعتی
استان یزد
مرتضی غفاری پور

۲۶

۲۶
۲۶
۲۶
۲۶
۲۶

ردیف
937

عنوان کتاب
اصول ومبانی آمایش سرزمین در مناطق

نویسنده
محمد پوالددژ

مترجم
۲۶

صنعت
سازمان ها ومجامع منطقه ای و بین

انجمن تخصصی مراکز تحقیق

المللی توسعه فناوری

و توسعه صنایع و معادن

939

آشنایی باخوشه های صنعتی

عیسی منصوری

۲۶

۹۴۰

آشنایی باکنسرسیوم صادراتی

عیسی منصوری

۲۶

941

خوشه های صنعتی

۹۴۲

مهندسی مجدد

943

نوآوری مفاهیم و روش ها فرایند و مدلها

۹۴۴

جهانی شدن

۹۳۸

945

حمایت های رقابتی ازتحقق وتوسعه
ونوآوری

۹۴۶

آینده پژوهی

947

صننعت ودانشگاه

۹۴۸

مالکیت صنعتی

949

کارگروهی

۹۵۰

مهاجرت نخبگان

951

مهندسی ارزش

۹۵۲

فرهنگ صنعتی

953

گزارش دستاوردهای علمی کشور

۹۵۴

انجمن های علمی

955
۹۵۶
957
۹۵۸
959
۹۶۰

انجمن تخصصی مراکز تحقیق
و توسعه صنایع و معادن
انجمن تخصصی مراکز تحقیق
و توسعه صنایع و معادن
انجمن تخصصی مراکز تحقیق
و توسعه صنایع و معادن
انجمن تخصصی مراکز تحقیق
و توسعه صنایع و معادن
انجمن تخصصی مراکز تحقیق
و توسعه صنایع و معادن
انجمن تخصصی مراکز تحقیق
و توسعه صنایع و معادن
انجمن تخصصی مراکز تحقیق
و توسعه صنایع و معادن
انجمن تخصصی مراکز تحقیق
و توسعه صنایع و معادن
انجمن تخصصی مراکز تحقیق
و توسعه صنایع و معادن
انجمن تخصصی مراکز تحقیق
و توسعه صنایع و معادن
انجمن تخصصی مراکز تحقیق
و توسعه صنایع و معادن
انجمن تخصصی مراکز تحقیق
و توسعه صنایع و معادن
انجمن تخصصی مراکز تحقیق
و توسعه صنایع و معادن
انجمن تخصصی مراکز تحقیق

کارآفرینی مفاهیم ،نظریه ها ،فرآیند و

و توسعه صنایع و معادن
انجمن تخصصی مراکز تحقیق

رویکردها
کانون های تفکر پلهای میان قدرت و

و توسعه صنایع و معادن
انجمن تخصصی مراکز تحقیق

دانش
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع

و توسعه صنایع و معادن

کوچک
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع
کوچک
آشنایی با مفاهیم نظام مبادالت
پیمانکاری فرعی صنعتی
اشنایی با بهره وری سبز درصنعت

علی تعقلی
صندوق ضمانت سرمایه
گذاری صنایع کوچک

۲۶

۲۶
۲۶
۲۶
۲۶
۲۶
۲۶
۲۶
۲۶
۲۶
۲۶
۲۶
۲۶
۲۶
۲۶
۲۶
۲۶
۲۶
۲۶

دفتر توسعه صنعتی و فناوری

۲۶

سعید مردان

۲۶

ردیف
961
۹۶۲
963
۹۶۴
965

عنوان کتاب

نویسنده

آشنایی با مراکز خدمات فناوری و کسب

سازمان صنایع کوچک

و کار
امکان سنجی استقرارواحدهای بازیافت

وشهرکهای صنعتی ایران
سعیدمردان

اشنایی بافرایند usbfدرتصفیه فاضالب

دفتر محیط زیست

۲۶

اشنایی باطرح های صنایع کوچک

دفتر تامین منابع مالی و

ومتوسط مطالعه شده ودردست مطالعه
مروری بر مراکز خدمات فناوری و کسب

سرمایه گذاری

پسماند درشهرکهای صنعتی

و کار

۹۶۶
967

آمارهای پایه ای استان مرکزی

969

۲۶
۲۶

سیستم مدیریت انرژی

۹۶۸

مترجم

چکیده گزارش امکان سنجی وساماندهی
خوشه ریلی
توانمندی های صادراتی استان مرکزی

۲۶
۲۶

سید مسعود شفیعی
مسعود رفیعی
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی
کشور
وزارت صنایع و معادن
شرکت خدمات کامپیوتری
فرهیخته کار

 ۹۷۰طرح ها و مجتمع های صنعت پتروشیمی

۲۶
۲۶
۲۶
۲۶
۲۶

971

مقررات رفتاراخالقی

محمدگلستانی

۲۶

۹۷۲

معامالت خارجی و تراز پرداختها

دکتر محمد آهنچی

۲۶

973

F R AN K W. WLS O N D ie D e s ign Ha ndbook

۹۷۴

exrc is es 1&2

975

mic roec onomic theory

s upply c hain management۹۷۶
s upply c hain management977
۹۷۸

B as ic grammar in us e

s unil c hopra /
peter meindl
s unil c hopra /
peter meindl
مورفی ریموند

G E NE R AL E NG LIS H 979

سمانه حسینی

G E NE R AL E NG LIS H ۹۸۰

سمانه حسینی

G E NE R AL E NG LIS H 981

سمانه حسینی

۹۸۲

P AR S

983

P AR S

۹۸۴

engineering plas tic ity

w.johns on /
p.b.mellor

مترجم

نویسنده

عنوان کتاب

ردیف

l.g.alexander

prac tic e and progres s

985

s teps to unders tanding

۹۸۶

l.a.hill
nadereh s adat
najafizadeh /
مهندسی صنایع
doris lloyd gros h
f.r.faridi

englis h for management 987
واژه نامه مهندسی صنایع

۹۸۸

a primer of reliability

989

theor
fis c al polic y and

۹۹۰

ec onomic
mac ro

jos eph
a.edminis ter
jos eph
a.edminis ter
e.p.popov

991

elec tric c irc uits

۹۹۲

elec tric c irc uits

993

mec hanic s of materials

۹۹۴

dr.minoo varzegar reading through reading 995
s c haums s olved problems
s eries
s c haums s olved problems
s eries
wiley international
edition
wiley international
edition
صابر دلشاد
/ مهدی نوروزی
پرویزبیرجندی

۹۹۶
997
۹۹۸
999

خواندن متون مطبوعاتی

۱۰۰۰

)1(انگلیسی برای علوم انسانی

1001

putting the piec ec
together
مکالمات روزمره

۱۰۰۲
1003

mac roec onomic theory2ed۱۰۰۴
f.g.s hins key

proc es c ontrol s ys tems 1005
oxford

۱۰۰۶

aldric h

1007

betz

۱۰۰۸

ردیف
1009

عنوان کتاب

fluka
c hemika_ bioc hemika

۱۰۱۰

engineering drawing

1011

engineering drawing

۱۰۱۲

tool des ingn

1013

s irc atene

۱۰۱۴
1015
۱۰۱۶

نویسنده

مترجم

s .bogolyubov /
a.voinov
s .bogolyubov /
a.voinov
herman w.pollac k

s afetymanagement
the ec onomic s of the
developing c ountries
dis c overies and
inventions

marketing management1017
۱۰۱۸
1019
۱۰۲۰
1021
۱۰۲۲
1023

فرهنگ دانشگاهی رهنمای انگلیسی

پرویزبیرجندی  /قاسم کبیری /

به فارسی
فرهنگ دانشگاهی رهنمای انگلیسی

اکبرمیرحسنی
پرویزبیرجندی  /قاسم کبیری /

به فارسی
فرهنگ دانشگاهی رهنمای انگلیسی

اکبرمیرحسنی
پرویزبیرجندی  /قاسم کبیری /

به فارسی
فرهنگ دانشگاهی رهنمای انگلیسی

اکبرمیرحسنی
پرویزبیرجندی  /قاسم کبیری /

به فارسی
فرهنگ دانشگاهی رهنمای انگلیسی

اکبرمیرحسنی
پرویزبیرجندی  /قاسم کبیری /

به فارسی
فرهنگ دانشگاهی رهنمای انگلیسی

اکبرمیرحسنی
پرویزبیرجندی  /قاسم کبیری /

به فارسی

اکبرمیرحسنی

mas tering turbo pas c al55 ۱۰۲۴
1025

autoc ad 12

اتودسک

۱۰۲۶

فرهنگ کامل نامه نگاری وبازرگانی

احمد حسین مدیری

1027

فرهنگ کامل نامه نگاری وبازرگانی

احمد حسین مدیری

۱۰۲۸

گرامرکامل زبان انگلیسی

احمد حسین مدیری

1029

فرهنگ واریگ

گرهاردواریگ

نادر گلستانی

۱۰۳۰

فرهنگ تخصصی

پیترکالوس پودیش

نادر گلستانی

ec oNO MIC development1031
۱۰۳۲

راهنمای شرکتهای تعاونی

B enjamin Higgins

ردیف

عنوان کتاب

1033

کتاب مرجع

نویسنده

مترجم

 ۱۰۳۴کتاب طالیی صنعت معدن استان قم
1035

کتاب دایرکتوری مقدم

۱۰۳۶

کتاب دایرکتوری مقدم

1037

دایره المعارف مدیریتی

۱۰۳۸

کتاب اول صنایع بسته بندی

1039
۱۰۴۰
1041

اسماعیل مهدور

فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یک

عباس آریان پور /منوچهر

جلدی
فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی یک

آریان پور
عباس آریان پور /منوچهر

جلدی

آریان پور

export direotory of
iran indus tries

۱۰۴۲

Me ta ls ha ndbook

1043

orga nic c he mis try

۱۰۴۴

اصول طراحی شبکه های کامپیوتری

احسان ملکیان

1045

C C N A intro

اودام وندن

۱۰۴۶

C C N A IC N D

اودام وندن

1047

پلی اولفین ها

۱۰۴۸

پلیمریزاسیون کئوردیناسیونی اولفین ها

1049
۱۰۵۰
1051
۱۰۵۲

ایمنی فرآیند در سیستم های واکنش
ناپیوسته
آزمونها و تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی
در صنعت پتروشیمی ایران
مبانی مهندسی محیط زیست
روشهای تجزیه شیمیایی مواد زاید و
آالینده ها

1053

گام اول به سوی مدیریت بازار

۱۰۵۴

مدیر یک دقیقه ای

1055

گام اول به سوی بهره وری

۱۰۵۶

سمینارآشنایی باجایزه ملی بهره وری
وتعالی صنایع کوچک

صادق عابدی  ،وحید حدادی
اصل
صادق عابدی  ،وحید حدادی
اصل
مرکز ایمنی فرآیدای شیمیایی

علی طاهری نجف آبادی،

موسسه مهندسی شیمی آمریکا

وحید حسین پور

مهتاب غریبی
آرن ویسلیند

دکتر سید باقر مرتضوی

کیوان پور رضا ،فروغ منجزی
شرکت شهرک های صنعتی
استان یزد
دکتر کنت بالنکارد
شرکت شهرک های صنعتی
استان یزد
وزارت صنعت معدن تجارت

مرسده خاکزاد

ردیف
1057

عنوان کتاب
راهنمای تکمیل فرمها و اصول اعتبارات

نویسنده
حبیب ا ...محمدی

اسنادی ()L/C
استراتژی های توسعه ومدرنیزه کردن

سازمان توسعه صنعتی

واحدهای کوچک صنعتی وبازرگانی

سازمان ملل متحد

1059

راه ساپکو

محمدرضاموودی

1060

کارآفرینی درفناوری پیشرفته

میشل برناسکی

۱۰۶۱

توسعه منابع انسانی

وزارت صنعت معدن تجارت

1062

پروژه های توسعه خوشه ای

۱۰۶۳

خوشه های منطقه ای رقابت پذیر

1064

تحقیق ،تولید،توسعه

۱۰۵۸

۱۰۶۵
1066
۱۰۶۷
1068
1069

گواهینامه کاربردی بین المللی کامپیوتر
مهارت سوم
گواهینامه کاربردی بین المللی کامپیوتر
مهارت چهارم
گواهینامه کاربردی بین المللی کامپیوتر
مهارت پنجم
گواهینامه کاربردی بین المللی کامپیوتر
مهارت ششم
برون سپاری به طریق سازمان های
کوچک ومتوسط

محمدلو
سازمان توسعه و همکاری
های اقتصادی ()OECD

علی اکبرمتواضع
علی اکبرمتواضع
علی اکبرمتواضع
استوکیل

1071

از ایده تا بازار

محمد نقی مهدوی

1073

فاضالب

انوشیروان کریمی زند

علی اکبرمتواضع

۱۰۷۰

۱۰۷۲

جهاددانشگاهی

حسین آقایی

آشنایی باخوشه های صنعتی

رضایت مشتری
آشنایی با سیستم های استفاده مجدد از

وزارت صنایع

عیسی منصوری ،حمید عزیز

عیسی منصوری

استراتژی های نوین بازار یابی با تاکید بر

مترجم

سیدمهدی میرحسینی زواره

ناصر آزاد
معاونت عمران و محیط زیست

۱۰۷۴

شش سیگما برای سازمان های خدماتی

ساموئل ونیز

رسول نورالسناء

1075

نیاز سنجی آموزش حرفه ای کارکنان

شارونباترام

زهره خوش نشین

۱۰۷۶

سلسله مباحث لجستیک به زبان ساده

علیرضا مقدمی شاد

1077

اصول بازار یابی و مدیریت

علی صنایعی

1078

اصول سرپرستی

داریوش ترهنده

۱۰۷۹

مقاله نامه مدیریت

دفتر برنامه ریزی مرکز آموزش

