
نویسنده یا مترجمنام کتابردیف

                                                   موضوع : مکانیک (تاسیسات مکانیکی و لوله کشی گاز ساختمان)

1pipingامیر رضا انصاري دزفولی_محمد باقر انصاري دزفولیاصول طراحی و نظارت در واحدهاي فرآیندي و لوله کشی صنعتی
مهندس مجتبی قاسمیاصول کنترل  بازرسی وتحویل تاسیسات وتجهیزات مکانیکی ساختمان راهنماي م 214
--پایپینگ  هندبوك  2جلدي3
کاشانی حصارتاسیسات مکانیکی ساختمان4
اف  هالتجهیزات  و تاسیسات  ساختمان 1و2و53
گریک برون دانراندروشاتجدولهاي  مهندسی  مکانیک  وسترمان6
داریوش هادي زادهچک لیست هاي تاسیسات مکانیکی ساختمان7
سلطاندوستدستنامه تاسیسات8
محمئدحسین دهقاندستیار مهندس تاسیسات9
مهندس حمیدادیبیدستیار مهندس کتاب مرجع ساختمان وتاسیسات10
شروودراهنماي پایپینگ11
سید مجتبی  طباطباییمحاسبات  تاسیسات ساختمان12
وحیدوکیل الرعایامحاسبات سرانگشتی تاسیسات مکانیکی ساختمان13
محمدرضا سلطان دوستمراجعات  سریع14
دهقانمرجع جیبی لوله کشی 15
داریوش هادي زادهمرجع کامل تاسیسات (صنعت وساختمان )16
وحیدوکیل الرعایامرجع محاسبات تاسیسات مکانیکی ساختمان17
مهندس بهمن جلیلیان اختیاريمهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمانی18
رامین تاباننکات اجرایی سازه وتاسیسات ساختمان مطابق بامقررات ملی ساختمان 19

                                                   موضوع : مکانیک (تهویه مطبوع و گرمایش و سرمایش)

رامین تابان41نکته براي نصب تجهیزات تهویه مطبوع در ساختمان هاي مسکونی20
رامین تابانآزمایش تنظیم باالنس سیستم هاي تهویه مطبوع21
--آشنایی وعیب یابی کولرهاي گازي وآبی22
دینسرتاسیسات سرمایشی براي مواد غذایی23
ابوذرجعفريتهویه صنعتی24
نورمن سی هریستهویه  مطبوع25
استوکر-جانزتهویه  مطبوع استوکر26
کولدراپ-جاکوبزتهویه مطبوع براي مراکز آموزشی27
جعفریانتهویه مطبوع به زبان ساده28
تیموريجریان هوا درکانال ها29
محمدرضا مهماندوستچیلر جذبی30
بگر آنتدوره تاسیسات  جلد3تهویه31
تیاتوراینگلفدوره تاسیسات مکانیکی جلد2گرمایش32
کریرراهنماي طراحی سیستمهاي  تهویه  مطبوع33
امید امیدبخشروش هاي پیشگیري از رسوب و خوردگی در تاسیسات حرارتی34
بهرام خاکپورسیستم هاي هیدرونیک35
پالمرسیستم هاي تبخیري وکولرهاي آبی 36



نویسنده یا مترجمنام کتابردیف
اعرابیان-کریمیسیستم هاي کنترل تاسیسات حرارتی و برودتی37
هینس-هیتلسیستم هاي کنترل تهویه مطبوع38
--طراحی مبدلهاي حرارتی با فلوئنت39
ترنر-اوکانل-کووالسکی-بانفلتفیلترها وآماده سازي هوا 40
اصالنیگرمایش  وسرمایش درساختمان (رویکردي نو)41
وانگه-ساندن-منگلیتمبدل هاي حرارتی صفحه اي 42
وحیدوکیل الرعایامحاسبات  سریع  تهویه مطبوع43
سید مجتبی  طباطبایینقشه کشی اجرایی سیستمهاي تهویه مطبوع44

                                                   موضوع : مکانیک (متفرقه)

جعفري-امیرنژادایمنی در جرثقیل ها،باالبرها و تجهیزات باربرداري45
جعفري-امیرنژادتجهیزات و متعلقات باربرداري باالبرهاوروش هاي بستن بار 46
حسن  مدنیتونلسازي ج 472
ویلسون-موریلراهنماي صرفه  جویی در مصرف انرژي خانگی48

                                                   موضوع : مکانیک (تاسیسات گاز)

راکش راتیگاز طبیعی 49
هادي  قناد علی  مسگريلوله کشی گازخانگی  وتجاري   50
مجتبی زنگنهلوله کشی گازخانگی وتجاري آوا51

                                                   موضوع : مکانیک (تاسیسات بهداشتی)

مایک  شنکردوره  تاسیسات  جلد1بهداشتی52
کاواموراطراحی و راهبري جامع تاسیسات تصفیه آب تهران53
راینر،شوارتز،ونگرو کوهرلمدیریت پسماند و بازیافت منابع54
55CDرامین تابانمرجع جامع استخر-سونا -جکوزي با
مهندس بهمن جلیلیان اختیاريمهندسی استخر،سونا و جکوزي(فدك)56


