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دفتر امور مقررات ملی ساختمانآیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله12800
دفتر امور مقررات ملی ساختمانقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان2
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمبحث بیستم: عالئم و تابلو3
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمبحث پانزدهم: آسانسورها و پله برقی4
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمبحث پنجم: مصالح و فرآورده هاي ساختمانی 5
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمبحث چهاردهم: تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع6
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان7
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا8
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمبحث دوم: نظامات اداري9
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمبحث دهم: طرح و اجراي ساختمانهاي فوالدي10
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمبحث سوم: حفاظت ساختمان در برابر حریق11
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمبحث سیزدهم: طرح و اجراي تاسیسات برقی ساختمان ها12
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی13
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمبحث ششم: بارهاي وارد بر ساختمان14
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژي15
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمبحث نهم: طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه16
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمبحث هجدهم: عایق بندي و تنظیم صدا17
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمبحث هشتم: طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنایی18
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمبحث هفتم: پی و پی سازي19
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی20
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمبحث یازدهم:  اجراي صنعتی ساختمان21
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حسین تابشاستفاده از خاك در خانه سازي22
جعفر پور-بختیاري - فیروزیار-سیاهپوشاصالح برخی خواص گچ ساختمانی به وسیله مواد افزودنی23
مرکز تحقیقات ساختمان مسکنرس سیمان هاي اسفنجی و سایر فرآورده ها24
مرکز تحقیقات ساختمان مسکنسمینار مصالح و روش هاي ساخت ساختمان هاي مسکونی و عمومی25
مرکز تحقیقات ساختمان مسکنسیمان هاي طبیعی 26
گرامی نژادگچ کار27
سیاوش  کباريمصالح  شناسی  (کباري )28
احمد حامیمصالح ساختمانی29
حسن  رحیمیمصالح ساختمانی 30
قدرت اهللا محمديمصالح ساختمانی وآزمایشگاه31
گروه مهندسین مشاورمهرپویانمصالح ساختمانی ودستورالعمل هاي اجرایی32
اسماعیل گنجیان و ماجدي اردکانیمصالح مهندسی عمران33
سام فروتنیمصالح و ساختمان34

                                                   موضوع : فرهنگ لغت
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مک گراهیلفرهنگ علمی و فنی 35
فرهنگ فارسی هزاره انگلیسی به فارسی36
عباس آریان پور کاشانیفرهنگ کامل انگلیسی - فارسی (دوره 5 جلدي)37

                                                   موضوع : راهنماي مباحث مقررات ملی

مهدي  پرناپیرامونی بر مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه)38
مهندس مهدي پرناپیرامونی بر مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی39
سعید مزرعهتشریح مبحث 9 علم گستر40
ترکاشوند دهنوراهنما و تفسیرآیین نامه 2800زلزله41
دفتر امور مقررات ملی ساختمانراهنماي اتصاالت در ساختمان هاي فوالدي42
علیرضاسلطانیراهنماي تشریحی و نکات کلیدي مبحث دوم43
علیرضاسلطانیراهنماي تشریحی و نکات کلیدي مبحث یازدهم 44
علیرضاسلطانیراهنماي تشریحی و نکات کلیدي مبحث هجدهم 45
علیرضا سلطانیراهنماي تشریحی و نکات کلیدي مبحث بیستم46
علیرضا سلطانیراهنماي تشریحی و نکات کلیدي مبحث پنجم47
راهنماي تشریحی و نکات کلیدي مبحث چهارم48
علیرضا سلطانیراهنماي تشریحی و نکات کلیدي مبحث دوازدهم49
علیرضا سلطانیراهنماي تشریحی و نکات کلیدي مبحث ششم50
علیرضا سلطانیراهنماي تشریحی و نکات کلیدي مبحث نوزدهم51
علیرضا سلطانیراهنماي تشریحی و نکات کلیدي مبحث هشتم52
دفتر تدوینراهنماي طرح و اجراي تاسیسات برقی53
دفتر امور مقررات ملی ساختمانراهنماي قالب بندي ساختمان هاي بتن آرمه54

دفتر امور مقررات ملی ساختمانراهنماي مبحث دهم55

دفتر امور مقررات ملی ساختمانراهنماي مبحث ششم56
دفتر  تدوینراهنماي مبحث نوزدهم57
-راهنماي مبحث هفتم58
دفتر امور مقررات ملی ساختمانراهنماي مبحث نهم59
پرناشرحی بر طراحی ساختمان ها دربرابر زلزله  آیین نامه602800
هاشمی-علیرضایی-کاظمی اصلشرحی بر  مبحث 6110
پروینی،شیرازیانمرجع کامل تشریحی و تصویري آیین نامه 622800
دفتر امور مقررات ملی ساختمانمصوبات شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران63

                                                   موضوع : عمران (تکنولوژي بتن)

رمضانیان پور (مرکز تحقیقات)آزمایش هاي غیر مخرب بتن64
یوسف زنديآزمایشهاي بتن65
خرمی -دهقانیان -خلیلیامکان سنجی کاربردالستیک مستهلک شده در ساخت بتن نشریه 447مسکن66
رمضانیانپور-پیدایشبتن  درمحیط دریایی   67
چاندرا-برنتسونبتن سبکدانه (دانش،فناوري وکاربردها)68
عبدا.. کیوانیبتن مسلح و الیاف فوالدي69
موسی مظلوم و علی اکبر رمضانیانپوربتن هاي توانمند و کاربردهاي آنها70
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حبیب اللهیپوشش بتنی ونقش فضاسازها71
رایناترك  خوردگی  دربتن وپلهاي بتنی72
رمضانیانپور-استاد میرزاتعیین و مشخصات و کنترل کیفیت بتن در سدها73
یوسف زنديتکنولوژي پیشرفته بتن74
نویلتکنولوژي  بتن  علم و صنعت75110
صمد یلمقانیتکنولوژي بتن76
مصباح ایراندوستتکنولوژي بتن و آزمایشگاه همراه با طرح اختالط بتن77
مستوفی  نژادتکنولوژي و طرح  اختالط بتن78
رمضانیان پور (مرکز تحقیقات)توصیه ها و پیشنهادهاي پایایی بتن در سواحل و بنادر جنوبی کشور79
کامبیز جانمیانتولید صنعتی بتن مقاومت باال80
مرکز تحقیقات ساختمان مسکنحفاظت کاتدي بتن مسلح81
وادل-دوبروولسکیدستنامه اجراي  بتن82
محمد شکرچی زاده و علی لیبرراهنماي کاربردي بتن ریزي در هواي گرم83
علی اکبر رمضانیانپورروش هاي ارزیابی غیر مخرب بتن84
مهتا - مونته ئیروریزساختار،خواص و اجزاي بتن(تکنولوژي بتن پیشرفته)85
مرکز تحقیقات مسکنسمینار آموزشی انواع بتن و دامنه کاربرد آن در ساخت مسکن86
رمضانیان پور و پیدایششناخت بتن87
88CDانجمن سیمان پرتلندوکاناداطراحی وکنترل مخلوط هاي بتن با
علی اکبر رمضانیانپورطرح  اختالط بتن89
قاسم صفريطرح و کنترل مخلوط هاي بتن (کتاب خاکستري بتن)90
اسماعیل نظرمحمدي ریاض رضوانکارگاه بتن ساز - بتن ریز91
شهروز وکیلیکتاب خاکستري بتن (مقاومت دوام خوردگی)92
سمینار دانشگاه امیرکبیرنقش مواد افزودنی در توسعه تکنولوژي بتن93

                                                   موضوع : عمران (سازه هاي بتنی)

کی نیاآنالیز و طراحی سازه هاي بتن آرمه94
قربانی-الجوردي-نبیآیین نامه ACI 318-08طراحی سازه هاي بتنی و تفسیر95
شاهین تعاونیبتن پیش تنیده96
حبیب ا... اکبربتن پیش تنیده97
مهدي  پرناپیرامونی بر آیین نامه بتن ایران آبا98
طهموریان-نعمتیتجزیه و تحلیل سازه هاي بتن آرمه       99
طهموریانتجزیه و تحلیل مسائل آنالیز و طراحی سازه هاي بتن آرمه100
طهموریانتجزیه وتحلیل مسائل طراحی ساختمانهاي بتن مسلح 101
راضیه هاشمی/علیرضا رهاییتفسیر کاربردي آیین نامه ACI318 به روش حل مسئله102
معاونت فنی دفتر تحقیات و معیار فنیجدول طراحی ساختمان هاي فوالدي به روش حالت حدي103
وحید قاضی پورجزئیات آرماتورگذاري لرزه اي در مناطق زلزه خیز104
قالیبافیاندستورالعمل  طرح و محاسبه وتهیه نقشه هاي اجرائی سازه ساختمانها جلد اول105
طالئی طبا-عرشیانراهنماي جامع طراحی آیین نامه اي ساز ه هاي بتن آرمه106
مهدي فرشادساختمان هاي پوسته اي جلد 1072
مهدي فرشادساختمان هاي پوسته اي جلد ا108
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مستوفی  نژادسازه هاي بتن آرمه ج 1091
مستوفی  نژادسازه هاي بتن آرمه ج 1102
پنام زرفامسازه هاي بتنی( آزمون هاي کارشناسی ارشد)111
مهدي فرشادسقف هاي پوسته اي بتنی112
مهندس  پرویزپارسی رادصفحات  بتن  مسلح  (دال ها)113
طالئی طبا، عرشیانطراحی آیین نامه اي سازه هاي بتن آرمه114
فرهاد میرفخراییطراحی بتن پیش تنیده115
طاحونی نیريطراحی  ساختمان  هاي بنایی116
شاپورطاحونیطراحی  ساختمانهاي  بتن  مسلح  آبا117
حبیب ا... اکبرطراحی سازه هاي بتن آرمه جلد 1181
ابراهیم فرخقطعات بتنی پیش ساخته119
شهروز وکیلیکتاب خاکستري بتن (سازه هاي بتنی پیش ساخته)120
پرویز پارسی رادمباحث ویژه بتن مسلح121
گروه مهندسین مشاورمهرپویاننکات کلیدي مقررات وآیین نامه هاي اجرایی بتن ایران-آبا122

                                                   موضوع : عمران (سازه هاي فوالدي)

پیام داووديآنالیز و طراحی سازه هاي مرکب123
چن-لويپایداري سازه ها طرح پایداري  قابهاي فوالدي124
امیري به قدمتشریح کامل مسائل طراحی سازه هاي فوالدي125
گلصورت  پهلویانیجداول اشتال126
کوروش  محموديجداول اشتال ویژه رشته معماري127
قالیبافیان و مقبلیدستورالعمل طرح و محاسبه و تهیه نقشه هاي اجراي سازه ساختمان ها128
غالمرضا حسینعلی بیگیراهنماي اتصاالت در سازه هاي فوالدي129
فریدون ایرانیراهنماي طرح و محاسبه سازه هاي فوالدي130
سرخی -جعفريراهنماي طراحی سازه هاي فوالدي131
منصوري یزديروش نوین محاسبات و مبانی طراحی ساختمان(سازه ومعماري )132
مجید صادق آذرسازه هاي فوالدي نظري - کاربردي133
سالمون، جانسونطراحی ارتجاعی و خمیري سازه هاي فوالدي 134
میرقادري-باقري صباغطراحی سازه هاي سردنوردشده فوالدي135
136(lrfd) مک  کورمکطراحی سازه هاي فوالدي به روش ضریب باروضریب مقاومت
ازهري   میرقادريطراحی سازه هاي فوالدي1373
ازهري   میرقادريطراحی سازه هاي فوالدي1384
ازهري-میرقادريطراحی  سازه هاي  فوالدي 1391
ازهري   میرقادريطراحی  سازه هاي  فوالدي1402
حبیب ا... اکبرطراحی سازه هاي فوالدي141
شاپورطاحونیطراحی سازه هاي فوالدي142
خادم رابع-سرکردهطراحی سازه هاي فوالدي143
افشین ترابیطرح و ساخت ساختمان هاي صنعتی144
پرویز نمک فروشفوالد ساختمان جلد 1451
پرویز نمک فروشفوالد ساختمان جلد 1462
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فریدون ایرانیمباحث بنیادي اجراي سازه هاي فوالدي147

                                                   موضوع : عمران (مهندسی زلزله)

وزارت راه وترابريآشنایی با جداسازهاي لرزه اي وتاثیر آنها برعملکرد پلها148
محمدرضاتابش پورارتعاشات ساختمان هاي برشی 149
نوید سیاه پلواصول مهندسی زلزله کاربردي150
حمزه شکیب - مهدي علیرضاییاصول مهندسی زلزله 151
محمدرضاتابش پورالزامات دیوارپرکننده آجري درآیین نامه 1522800
مسکن و شهرسازيتاثیر فرم بر پایداري ساختمان در برابر زلزله153
محمدرضاتابش پورتحلیل غیر خطی سازه ها154
رضایی پژند و محمد مویدیانتحلیل لرزه اي سازه ها155
محمدرضا تابش پورتفسیر مفهوم کاربردي آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله 3 جلد156
شاپور طاحونیدینامیک سازه ها و تعیین نیروي زلزله جلد 1571
محمدرضاتابش پوردیوار پرکننده آجري درقابهاي سازه اي158
محمدرضاتابش پوررفتار لرزه اي ساختمانهاي بنایی و جزئیات اجرایی(عمران و معماري)159
شمس الدین مجابیزلزله160
هاکانونعمت  حسنی اسالمیزلزله درآلبوم  تجربه161
مرکز تحقیقات مسکنساختمان در مناطق زلزله خیز162
حجت ا... عادلیسازه هاي ساختمان بلند163
خیرالدین-سیستم هاي مقاوم سازه اي در ساختمانهاي بلند164
همایون بهشتی مالشرحی بر آیین نامه طراحی لرزه اي خطوط زیرزمینی165
جیمز امبروز، دیمیتري ورگانطراحی ساختمان براي نیروهاي باد و زمین لرزه166
--طراحی  سازه هاي  ضد زلزله     167
فریبرز ناطق الهی و مهرتاش معتمديطراحی و اجراي ساختمان هاي بنایی مقاوم در برابر زمین لرزه168
حسن مقدمطرح  لرزه اي  ساختمانهاي  آجري169
محمد مویدیانطرح لرزه اي سازه ها170
شکیب-احمدي زاده-حمزه لو-فرزانگان-میرسنجريطیف طرح زلزله براي ایران نشریه 171430
محمدرضاتابش پورمبانی مهندسی زلزله172
محمدرضاتابش پورمبانی مهندسی زلزله 173
محمدرضاتابش پورمسائل تکمیل مبانی مهندسی زلزله174
175CD تابش پور -قهاريمسائل مبانی مهندسی زلزله و بار گذاري لرزه اي با
تابش پور -قهاريمسائل مهندسی زلزله ي کاربردي176
مهدي زهرائی-رضا محمدیانمفاهیم طراحی لرزه اي سازه ها177
محمدرضاتابش پورمودهاي شکست وقواعد اساسی ساخت سازه هاي مقاوم دربرابرزلزله178
محمدرضاتابش پورمهندسی زلزله کاربردي درطراحی وبهسازي179
حسن مقدممهندسی زلزله  مبانی و کاربرد180
مجید محمديمیانقاب و اثر آن بر سازه181
لنی جی فلین-آستانه اصلنکاتی پیرامون طراحی لرزه اي سازه هاي فوالدي پارکینگ هاي طبقاتی182

                                                   موضوع : عمران (بهسازي لرزه اي)
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دکتربهروزمحبی مقدمآشنایی باروشهاي بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود183
شایانفر-قانونی بقاآموزش کاربردي روشهاي مقاوم سازي ساختمان ها184
علیرضا رهایی و سعید نعمتیارزیابی عملکرد و روش هاي مقاوم سازي سازه هاي بتنی185
رهایی-فیروزيبررسی عملکردآسیب پذیري وبهسازي پلها186
187CD محمدرضاتابش پوربهسازي لرزه اي قاب هاي سازه اي داراي دیوار پر کننده آجري با
شرکت خدمات مدیریت ایرانیانتجربیات و درس هاي بهسازي لرزه اي علم ادب188
189CDگلصورت  پهلویانیترمیم سازه هاگلصورت با
دفتر  تدویندستورالعمل تحلیل آسیب پذیري وبهسازي لرزه اي ساختمانهاي بنایی غیرمسلح موجودمسکن190
وطنی اسکوییروش ها و جزئیات اجرایی بهسازي ساختمانهادربرابرزلزله191
میرقادري -رحیمی نیا-اسالمینظامنامه تضمین کیفیت سازه هاي فوالدي مقاوم در برابر زلزله192

                                                   موضوع : عمران (بهسازي لرزه اي)

حسنعلی مسلمان یزدياصول و مبانی بارگذاري سازه ها193
مستوفی  نژادبارگذاري  سازه ها194
شاپورطاحونیبارگذاري و سیستم هاي باربر سازه اي 195
رضاشاطریانبارهاي وارد بر ساختمان راهنماي مبحث 1966

                                                   موضوع : عمران (بارگذاري)

قاسم رستمی و حسن امامیژئودزي و کارتوگرافی ریاضی197
هادي نظري فر - رضوانه مومنیشناخت GPSمفاهیم وکاربرد ها198
حسن امامی و علیرضا آفريکاربرد civil 3d 2012 در پروژه هاي مسیر و راهسازي199
جعفر مقیمی و مجید همراهکارتوگرافی 200
201gpsرضا رئیسیکارور
پاك نهاد  حسین ارمشیکتاب جامع نقشه برداري  جلد اول  ژئودزي202
پاك نهاد  حسین ارمشیکتاب جامع نقشه برداري جلد دوم203
پاك نهاد  حسین ارمشیکتاب جامع نقشه برداري جلد سوم204
مجید همراهمبانی فتوگرامتري (نقشه برداري هوایی)205
نوبختنقشه برداري 206
عباسی -دشتینقشه برداري اجرایی207
رستمی -صفائینقشه برداري پیشرفته (دستگاه ها)208
قاسم رسنمی و حسن امامینقشه برداري کارگاهی و زیرزمینی209
سلیمانینقشه برداري مسیر و قوس ها در راهسازي (جلد دوم)210
سلیمانینقشه برداري مسیروقوس هادرراهسازي ج 2113
محمود دیانت خواهنقشه برداري مهندسی(ویرایش سوم)212
عاصینقشه برداري و ژئوماتیک213

                                                   موضوع : عمران (نقشه برداري)

هدایت  پناه - براريآموزش  جوشکاري  قدم به قدم 214
AWSاصول بازرسی جوش  طراح215

راج-سوبرامانیان-کوماراصول وکاربردتستهاي غیرمخرب در جوشکاري طراح216



نویسنده یا مترجمنام کتابردیف
جعفري-حسن بیگیایمنی و بهداشت در جوشکاري 217
امیردوسعیدرضادادخواهتکنولوژي  بازرسی  جوش218
کوکبیتکنولوژي  جوشکاري219
نجم سهیلیتکنولوژي روش هاي جوشکاري220
نصیري نیاتکنیک هاي جوشکاري221
هادي پهلوان زادهعیوب جوش در فوالدها درفرایندهاي جوشکاري قوس الکتریکی طراح222
کامران میرزاوندفرآیند جوشکاري قوس الکتریکی دستی223
--مقدمه اي برآزمون هاي جوشکاري سراجان224
سلیمانینقشه برداري مسیر و قوس ها در راهسازي (جلد اول)225

                                                   موضوع : عمران (سازه هاي خاص)

شفقی-تفرشیاصول طراحی وساخت سازه هاي ماکارونی226
حسینعلی بیگیاصول وضوابط طراحی ساختمان هاي امن227
طاوسی تفرشی-رضاییراهنماي ساخت خانه هاي چوبی228
مهدي ترابیراهنماي طراحی لرزه اي اسکله ها229
230CDمهندس  پرویزپارسی رادسازه دکل ها،برج ها،دودکش هابا
محمدکریم بیرامیسازه هاي انتقال آب231
دفترامورفنی و تدوین معیارهاضوابط و معیارهاي طرح و اجراي سیلوهاي بتنی 232235-3
شاپورطاحونیطراحی  پل  1و2332
عبدا000اکبریانطراحی  سازه هاي  هیدرولیکی کانالها234
ابراهیمیطراحی مهندسی سازه مبلمان235
قنبر ابراهیمیطراحی مهندسی سازه هاي چوبی236
هوشیار خوشدلمبانی طرح واجراي سکو هاي دریایی237
واي فاچ - لیان دوآنمهندسی پل طراحی زیرسازه خواجه نصیر238
تورسنمهندسی سواحل وبنادر239
الري دبلیو.میزمهندسی منابع آب240

                                                   موضوع : عمران (خاك و پی و ژئوتکنیک)

کامبیز بهنیا، اعرابیآزمایش هاي مکانیک خاك241
دکترمحمود وفائیانآزمایشهاي مکانیک خاك 242
رهاییاصول  مهندسی  پی243
شاپور طاحونیاصول مهندسی ژئوتکنیک جلد 2442
براجا ام داساصول مهندسی ژئوتکنیک ج1مکانیک خاك 245
حمیدرضا اشرفیاصول ومبانی گودبرداري وسازه هاي  نگهبان246
سرمدنهرياصول ومبانی گودبرداري وسازه هاي  نگهبان247
محمود وفائیاناطالعات اجرایی  درمورد سدهاي خاکی248
اسالمی و رنجبرپی هاي گسترده تحلیل طراحی و عملکرد249
فرزانه  طهموریانتجزیه وتحلیل مسائل مکانیک خاك  250
وزارت راه وترابريتسلیح خاکریز و بستر راهها با استفاده از ژئوگرید251
حسن  مدنیتونلسازي  جلد 2521



نویسنده یا مترجمنام کتابردیف
حسن   مدنیتونلسازي ج 4 253
باي  بورديخاك پیدایش  ورده بندي254
احمد حامی (مرکز تحقیقیات مسکن)خاك شناسی ساختمانی پایدار کردن خاك براي پایداري بیشتر255
دکترمحمود وفائیانخواص  مهندسی  سنگها256
وزارت راه و ترابريدستورالعمل آزمایش هاي استاتیکی شمع ها257
الجورديدیباچه اي برساخت سدهاي گابیونی براي حفاظت خاك و آبخیزداري258
عبدالهیروش هاي اجرایی گودبرداري وسازه هاي نگهبان259
فیلیپ کري - فردریک  واینزمین  ساخت  جهانی260
پیتردویل-بنتزمین شناسی زیست محیطی  مرکز261
خدادادي-نعمتی-امیري حسینیژئوسنتتیکهاوکاربردآنهادرپروژه هاي عمرانی وزیست محیطی262
پرویز پارسی رادسازه هاي نگهبان و گود هاي ساختمانی263
قضاوي-نظري افشارطراحی و روش هاي اجراي ستونهاي سنگی264
محمد حسن بازیارمبانی دینامیک خاك265
محمود وفائیانمقاومت و گسیختگی خاك266
267ABAQUSسم هلوانیمکانیک خاك کاربردي بااستفاده ازنرم افزار
علی فاخرمهندسی پی پیشرفته268

                                                   موضوع : عمران (فهرست بهاء و متره)

امیريفهرست بها 26945
سعید احمدي، محمودیان پورآموزش کاربردي متره و برآورد ابنیه270
امیريتفسیر فهرست بهاي واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان271
محمدحسین هوشدار تهرانیراهنماي برآورد میزان سیمان مورد نیاز در مصالح و ساخته هاي گوناگون272
نصرت اله حقایقیمتره ، برآورد و آنالیز بها جلد 2732
محمد علی  ارجمندمتره ، برآوردواصول اولیه پیمانکاري274
نصرت اله حقایقیمتره،برآورد و آنالیز بها (بازنگري جدید)275
محمدعلی فرشادفرمرجع کامل تعدیل و ماه التفاوت مصالح276
علیرضا میالنی زادهمهندسی متره 2772
علیرضا میالنی زادهمهندسی متره 2783
علیرضا میالنی زادهمهندسی متره کاربرد متره و برآورد 279

                                                   موضوع : عمران (ایمنی و بهداشت در ساخت)

سعید عظیمی و رضا امیرنژادآموزش HSE براي همه280
کلینگ زور-مسرراقدامات پیشگیرانه در برابر آتش سوزي ساختمانها281
محمدجوادجعفري -محمدحسن بیگیایمنی  در برق 282
احمديایمنی  در برق   283
گروه مهندسین مشاورمهرپویانایمنی  در کارهاي ساختمانی ودستورالعمل هاي اجرایی284
انصاري-حسن بیگیایمنی حریق285
علی مسگريایمنی در برق 286
حسن بیگی-سیديایمنی وبهداشت درساختمان سازي287
مقصودلوبهداشت ایمنی ومحیطزیست مقصودلو288



نویسنده یا مترجمنام کتابردیف
الهوتی-نعمتیچک لیست نظارت بر ایمنی کارگاه289
سرمدنهريراهنماي جامع سالمت و ایمنی در پروژه هاي عمرانی290
اردشیر اطیابیسالمتی وایمنی درساختمان291

                                                   موضوع : عمران (راهسازي)

محمد هادي نیکی رشیديآسفالت از تولید تا پخش292
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشورآیین نامه ایمنی راه ها(تجهیزات ایمنی راه)293
حسنی-جمشیدياصول عملکرد،طراحی واجراي روسازي هاي بلوکی بتنی294
وزارت راه و شهرسازياندودهاي آب بندي آسفالت295
امیرمسعود معطرتئوري و اجراي راهسازي و ابنیه فنی296
وزارت راه و شهرسازيحفاظت کاتدیک عرشه پل ها297
حامیراهسازي ازروي زمین تازیرچرخ غلتان 298
وزارت راه و شهرسازيراهنماي تثبیت الیه هاي خاکریز و روسازي راه ها299
وزارت راه وترابريروش هاي بازیافت سرد وگرم آسفالت و امکان سنجی اقتصادي آن در ایران300
وزارت راه و شهرسازيروش هاي بهبود ایمنی در راه هاي بین شهري301
کللوس شفربردهسرعت 30آرامسازي خیابان هاي محلی دربافت هاي موجود302
کامبیز بهنیاطرح فرودگاه ها303
جعفري-امیرنژادلیفتراك304
وزارت راه و ترابريمخلوط هاي آسفالتی با مقاومت باال در برابر شیار شدگی305
صحراییمدیریت ماشین هاي راه سازي306

                                                   موضوع : عمران (عمومی)

محمدتقی منزويآب رسانی شهري307
کنت وارك سیسل وارنر واین دیویسآلودگی هوا منشا و کنترل آن308
--اطلس جامع گیتاشناسی  309
ولی  پور - اطیابیتئوري و مسایل تحلیل سازه ها 310
پژند-مؤیدیانتحلیل  سازه هاي  دو311
پژند-ساالريتحلیل سازه هاي  یک312
معماریانحرفه مهندسی313
فریدون ایرانیمباحث بنیادي تحلیل سازه ها314
احمد زارع مقدممجموعه کامل قانون و مقررات مالیاتی به انضمام200نکته راهبردي315
مجتبی حقگومرجع کامل تحلیل سازه ها جهش316
317SI 8 جانسون-بی یرمسائل استاتیک جانستون ویرایش
--نقشه ایران راهها91کد318540
یوزفوسترمان  عمران319
محمد نجمائیهیدرولیک کاربردي جلد اول320
محمد نجمائیهیدرولیک کاربردي جلد دوم321

                                                   موضوع : عمران (اجرا و تعمیر و نگهداري)

ترکاشوند-اردشیرHSE در طراحی و اجراي ساختمان322



نویسنده یا مترجمنام کتابردیف
گرامی نژادآرماتور بندي323
قالیبافیان و عربشاهیاجراي ساختمان هاي بتن آرمه324
حسین  زمرشیدياجراي ساختمان (عناصروجزییات)ج 3251
حسین  زمرشیدياجراي ساختمان(عناصروجزییات) ج 3262
327DVDرهایی نعمتیاجراي ساختمانهاي بتن آرمه با
سیامک ابراهیم زاده حسن آبادياجزاي ساختمانی و کارگاه328
مهدي  پرنابانک جامع نقشه ودتایل هاي ساختمانی (جزئیات اجرایی ساختمان )329
مشکوة روحانی-خادمیبناي سفت کار(گالینگور)330
حسین  زمرشیديتعمیر و نگهداري  ساختمان 331
مهندس امیر سرمدنهري-کاردانتعمیر و نگهداري ساختمان  332
چادلی-راجرتکنولوژي  ساختمان 1و3332
علیرضامیالنی زادهجداول کاربردي  ساخت  وساز334
حسین  سوداگرجزئیات  اجراي  ساختمان335
سیدابوالقاسم سیدصدرجزئیات اجرایی  ساختمان336
سرمدنهريجزئیات اجرایی ساختمان337
یاور رستم زادهجزئیات اجرایی ساختمان338
شجاعی-مداحیجزئیات اجرائی ساختمان 3395
قرار گاه سازندگی کربالدانش فنی و اجرایی (1)340
سیاوش  کباريدیتیلهاي ساختمانی شامل 1300 دیتیل341
نورالدین صدريراهنماي آجرکاري 342
مجید بدیعیرفتار اجزاي سازه ها343
بهنیاروش هاي کلی اجرا جلد 3441
بهنیاروش هاي کلی اجرا جلد 3452
بهنیاروش هاي کلی اجرا جلد 3463
رابین  بريساختمان  سازي  جلد1تا3475
دوگالسشناسایی و ریشه یابی عیوب  ساختمان348
فرشچی-احمدي جزنی-حیدريضوابط اجراي ساختمانهاي مصالح بنایی براساس م3498
اکرمی-چوبسازطراحی فنی ساختمان3502
کوروش محموديعناصر جزئیات ساختمانی351
محمد شجاع عامیعناصر و جزئیات ساختمان 352
353     ACI   هردقالب  بندي  بتن
گروه صنعتیقالب بندي سازه هاي بتنی354
اسماعیل نظرمحمدي ریاض رضوانکارگاه آرماتوربندي ساختمان بتنی355
مرکز تحقیقات ساختمان مسکنمجموعه مقاالت تعمیر و نگهداري ساختمان356
357CDسرمدنهريمرجع دیتیلهاي ساختمانی با
گروه مهندسین مشاورمهرپویاننازك کاري درساختمان358
جمشیدریاضی -ماجدي اردکانیویژگی هاي کارکردي سقف ساختمان هاي متعارف نشریه 432مسکن359

                                                   موضوع : عمران (مدیریت پروژه)

محمد علی بانکیروش ها و مدیریت کارهاي شاختمانی 360



نویسنده یا مترجمنام کتابردیف
دورسیسیستم هاي اجراي پروژه در صنعت ساختمان361
گالبچیمبانی مدیریت پروژه 362
اتحادمجموعه ضوابط،قوانین و مقررات پیمانکاري  پروژه هاي صنعتی363
علی خورشیديمدیر پروژه 1 364
علی خورشیديمدیر پروژه 3652
علی خورشیديمدیر پروژه 3663
خورشیديمدیر پروژه 4 قسمت 1و3672
عباس نژاد-خورشیديمدیر پروژه 5 مدیریت محیط کار در پروژه هاي عمرانی368
خورشیديمدیرپروژه (9)ضوابط فنون ومقررات ذیحسابی 369
خورشیديمدیرپروژه 6سازه هاي بتن آرمه 370
گالبچیمدیریت استراتژیک پروژه 371
هندریکسونمدیریت  پروژه هاي  ساختمانی372
علیزاده-عامري-علی پورمدیریت HSE پیمانکاران در پروژه هاي عمرانی373
شوالبمدیریت پروژه با رویکرد پروژه هاي فناوري اطالعات374
گالبچیمدیریت پروژه هاي صنعتی375

                                                   موضوع : عمران (پیمان و مناقصات)

پونه شاهبیگیاناصول ومبانی تهیه وتنظیم صورت وضعیت پیمانکاران ونحوه رسیدگی به آن376
زیدا000صمديتخلفات ساختمانی درنظام حقوقی ایران377
اتحاددانستنیهاي  حرفه  پیمانکاري378
متین.اسمعیلی.غیاثی.کوثري رادراهنماي طراحی و اسقرار سامانه مدیریت بحران در کارخانه ها و مراکز صنعتی379
فرشادفرراهنماي عقدقرارداد به روش طرح و ساختEPCدر طرحهاي عمرانی380
علیرضا حقدوستشرحی بر محاسبه تاخیرات پیمانکاران(طبق شرایط عمومی پیمان)نشریه 3814311
گروه مهندسین مشاورمهرپویانضوابط اجرایی روش طرح و ساخت درپروژه هاي عمرانی382
شاهبیگیانکاربردراهنماي گسترش دانش مدیریت پروژهPMBOKدرکارهاي اجرایی شاهبیگیان383
پور اسدکتاب زرد ساختمان  قراردادهاي ساختمانی وتاسیساتی 2(کتاب زرد ساختمان)384
پور اسدکتاب زرد ساختمان قراردادهاي ساختمانی وتاسیساتی جلد1(کتاب زرد ساختمان) 385
پور اسدکتاب زرد ساختمان قراردادهاي مشارکت درساخت (6تیپ)386
--کتاب زرد ساختمان قرارداد و تاسیسات 3871
پور اسدکتاب زرد ساختمان قراردادها وقوانین ساخت وساز388
پور اسدکتاب زرد ساختمان قراردادهاي عمران389
پور اسدکتاب زردساختمان   قراردادهاي صنعتی390
پور اسدکتاب زرد ساختمان مناقصات391
خسروانیگام اول درقراردادهاي مهندسی 392
محمد علی فرشادفرمرجع کامل قوانین و مقررات طرح هاي عمرانی (جلد اول:مقررات عمومی)393
محمد علی فرشادفرمرجع کامل قوانین و مقررات طرح هاي عمرانی (جلد دوم:امور پیمانکاران)394
محمد علی فرشادفرمرجع کامل قوانین و مقررات طرح هاي عمرانی (جلد سوم:امور مشاوران)395
حمیدي جومکاتبات پیمان396
شاهبیگیاننکات مهم و اجرایی شرایط عمومی پیمان نشریه 3974311



نویسنده یا مترجمنام کتابردیف

                                                   موضوع : عمران (نظارت)

سعید نعمتی و فرزانه طهموریاناصول نظارت بر عملیات ساختمانی398
مهندس محمد علی فر شاد فرچک لیست هاي کارگاهی عملیات ساختمانی399
مهندس پونه شاهبیگیانکتاب جامع براي مهندسی ناظر موفق400
وکیلی_بهرویاننظارت بر اجراي سازه هاي بتنی401
امیر سرمد نهري و محسن کارداننظارت بر اجراي سازه هاي بتنی402


