
نويسنده يا مترجمنام کتابرديف

مقررات ملي ساختمان:                                                    موضوع 

دفتر امور مقررات ملي ساختمان2800آيین نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله1

دفتر امور مقررات ملي ساختمانقانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و مقررات ملي ساختمان2

دفتر امور مقررات ملي ساختمانعالئم و تابلو: مبحث بیستم3

دفتر امور مقررات ملي ساختمانآسانسورها و پله برقي: مبحث پانزدهم4

دفتر امور مقررات ملي ساختمانمصالح و فرآورده های ساختماني : مبحث پنجم5

دفتر امور مقررات ملي ساختمانتاسیسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع: مبحث چهاردهم6

دفتر امور مقررات ملي ساختمانالزامات عمومي ساختمان: مبحث چهارم7

دفتر امور مقررات ملي ساختمانايمني و حفاظت کار در حین اجرا: مبحث دوازدهم8

دفتر امور مقررات ملي ساختماننظامات اداری: مبحث دوم9

دفتر امور مقررات ملي ساختمانطرح و اجرای ساختمانهای فوالدی: مبحث دهم10

دفتر امور مقررات ملي ساختمانحفاظت ساختمان در برابر حريق: مبحث سوم11

دفتر امور مقررات ملي ساختمانطرح و اجرای تاسیسات برقي ساختمان ها: مبحث سیزدهم12

دفتر امور مقررات ملي ساختمانتاسیسات بهداشتي: مبحث شانزدهم13

دفتر امور مقررات ملي ساختمانبارهای وارد بر ساختمان: مبحث ششم14

دفتر امور مقررات ملي ساختمانصرفه جويي در مصرف انرژی: مبحث نوزدهم15

دفتر امور مقررات ملي ساختمانطرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه: مبحث نهم16

دفتر امور مقررات ملي ساختمانعايق بندی و تنظیم صدا: مبحث هجدهم17

دفتر امور مقررات ملي ساختمانطرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنايي: مبحث هشتم18

دفتر امور مقررات ملي ساختمانپي و پي سازی: مبحث هفتم19

دفتر امور مقررات ملي ساختمانلوله کشي گاز طبیعي: مبحث هفدهم20

دفتر امور مقررات ملي ساختماناجرای صنعتي ساختمان:  مبحث يازدهم21

(مصالح ساختماني)عمران :                                                    موضوع 

حسین تابشاستفاده از خاک در خانه سازی22

سیاهپوش-فیروزيار- بختیاری -جعفر پوراصالح برخي خواص گچ ساختماني به وسیله مواد افزودني23

مرکز تحقیقات ساختمان مسکنرس سیمان های اسفنجي و ساير فرآورده ها24

مرکز تحقیقات ساختمان مسکنسمینار مصالح و روش های ساخت ساختمان های مسکوني و عمومي25

مرکز تحقیقات ساختمان مسکنسیمان های طبیعي 26

گرامي نژادگچ کاری27

سیاوش  کباری(کباری )مصالح  شناسي  28

احمد حاميمصالح ساختماني29

حسن  رحیميمصالح ساختماني 30

قدرت اهلل محمدیمصالح ساختماني وآزمايشگاه31

گروه مهندسین مشاورمهرپويانمصالح ساختماني ودستورالعمل های اجرايي32

اسماعیل گنجیان و ماجدی اردکانيمصالح مهندسي عمران33

سام فروتنيمصالح و ساختمان34

فرهنگ لغت:                                                    موضوع 

مک گراهیلفرهنگ علمي و فني 35



فرهنگ فارسي هزاره انگلیسي به فارسي36

عباس آريان پور کاشاني( جلدی5دوره )فارسي - فرهنگ کامل انگلیسي 37

راهنمای مباحث مقررات ملي:                                                    موضوع 

مهدی  پرنا(طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه)پیراموني بر مبحث نهم 38

مهندس مهدی پرناپیراموني بر مشخصات فني عمومي کارهای ساختماني39

سعید مزرعه علم گستر9تشريح مبحث 40

ترکاشوند دهنوزلزله2800راهنما و تفسیرآيین نامه 41

دفتر امور مقررات ملي ساختمانراهنمای اتصاالت در ساختمان های فوالدی42

علیرضاسلطانيراهنمای تشريحي و نکات کلیدی مبحث دوم43

علیرضاسلطانيراهنمای تشريحي و نکات کلیدی مبحث يازدهم 44

علیرضاسلطانيراهنمای تشريحي و نکات کلیدی مبحث هجدهم 45

علیرضا سلطانيراهنمای تشريحي و نکات کلیدی مبحث بیستم46

علیرضا سلطانيراهنمای تشريحي و نکات کلیدی مبحث پنجم47

راهنمای تشريحي و نکات کلیدی مبحث چهارم48

علیرضا سلطانيراهنمای تشريحي و نکات کلیدی مبحث دوازدهم49

علیرضا سلطانيراهنمای تشريحي و نکات کلیدی مبحث ششم50

علیرضا سلطانيراهنمای تشريحي و نکات کلیدی مبحث نوزدهم51

علیرضا سلطانيراهنمای تشريحي و نکات کلیدی مبحث هشتم52

دفتر تدوينراهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقي53

دفتر امور مقررات ملي ساختمانراهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه54

دفتر امور مقررات ملي ساختمانراهنمای مبحث دهم55

دفتر امور مقررات ملي ساختمانراهنمای مبحث ششم56

دفتر  تدوينراهنمای مبحث نوزدهم57

-راهنمای مبحث هفتم58

دفتر امور مقررات ملي ساختمانراهنمای مبحث نهم59

پرنا2800شرحي بر طراحي ساختمان ها دربرابر زلزله  آيین نامه60

کاظمي اصل-علیرضايي-هاشمي10شرحي بر  مبحث 61

پرويني،شیرازيان2800مرجع کامل تشريحي و تصويری آيین نامه 62

دفتر امور مقررات ملي ساختمانمصوبات شورای عالي شهرسازی و معماری ايران63

(تکنولوژی بتن)عمران :                                                    موضوع 

(مرکز تحقیقات)رمضانیان پور آزمايش های غیر مخرب بتن64

يوسف زندیآزمايشهای بتن65

خلیلي-دهقانیان -خرمي مسکن447امکان سنجي کاربردالستیک مستهلک شده در ساخت بتن نشريه 66

پیدايش-رمضانیانپوربتن  درمحیط دريايي   67

برنتسون-چاندرا(دانش،فناوری وکاربردها)بتن سبکدانه 68

کیواني.. عبدابتن مسلح و الیاف فوالدی69

موسي مظلوم و علي اکبر رمضانیانپوربتن های توانمند و کاربردهای آنها70

حبیب اللهيپوشش بتني ونقش فضاسازها71

رايناترک  خوردگي  دربتن وپلهای بتني72

استاد میرزا-رمضانیانپورتعیین و مشخصات و کنترل کیفیت بتن در سدها73

يوسف زندیتکنولوژی پیشرفته بتن74



نويل110تکنولوژی  بتن  علم و صنعت75

صمد يلمقانيتکنولوژی بتن76

مصباح ايراندوستتکنولوژی بتن و آزمايشگاه همراه با طرح اختالط بتن77

مستوفي  نژادتکنولوژی و طرح  اختالط بتن78

(مرکز تحقیقات)رمضانیان پور توصیه ها و پیشنهادهای پايايي بتن در سواحل و بنادر جنوبي کشور79

کامبیز جانمیانتولید صنعتي بتن مقاومت باال80

مرکز تحقیقات ساختمان مسکنحفاظت کاتدی بتن مسلح81

دوبروولسکي-وادلدستنامه اجرای  بتن82

محمد شکرچي زاده و علي لیبرراهنمای کاربردی بتن ريزی در هوای گرم83

علي اکبر رمضانیانپورروش های ارزيابي غیر مخرب بتن84

مونته ئیرو- مهتا (تکنولوژی بتن پیشرفته)ريزساختار،خواص و اجزای بتن85

مرکز تحقیقات مسکنسمینار آموزشي انواع بتن و دامنه کاربرد آن در ساخت مسکن86

رمضانیان پور و پیدايششناخت بتن87

انجمن سیمان پرتلندوکاناداCDطراحي وکنترل مخلوط های بتن با88

علي اکبر رمضانیانپورطرح  اختالط بتن89

قاسم صفری(کتاب خاکستری بتن)طرح و کنترل مخلوط های بتن 90

اسماعیل نظرمحمدی رياض رضوانبتن ريز- کارگاه بتن ساز 91

شهروز وکیلي(مقاومت دوام خوردگي)کتاب خاکستری بتن 92

سمینار دانشگاه امیرکبیرنقش مواد افزودني در توسعه تکنولوژی بتن93

(سازه های بتني)عمران :                                                    موضوع 

کي نیاآنالیز و طراحي سازه های بتن آرمه94

نبي-الجوردی-قربانيطراحي سازه های بتني و تفسیرACI 318-08آيین نامه 95

شاهین تعاونيبتن پیش تنیده96

اکبر... حبیب ابتن پیش تنیده97

مهدی  پرناپیراموني بر آيین نامه بتن ايران آبا98

نعمتي-طهموريانتجزيه و تحلیل سازه های بتن آرمه       99

طهموريانتجزيه و تحلیل مسائل آنالیز و طراحي سازه های بتن آرمه100

طهموريانتجزيه وتحلیل مسائل طراحي ساختمانهای بتن مسلح 101

علیرضا رهايي/راضیه هاشمي به روش حل مسئلهACI318تفسیر کاربردی آيین نامه 102

معاونت فني دفتر تحقیات و معیار فنيجدول طراحي ساختمان های فوالدی به روش حالت حدی103

وحید قاضي پورجزئیات آرماتورگذاری لرزه ای در مناطق زلزه خیز104

قالیبافیاندستورالعمل  طرح و محاسبه وتهیه نقشه های اجرائي سازه ساختمانها جلد اول105

عرشیان-طالئي طباراهنمای جامع طراحي آيین نامه ای ساز ه های بتن آرمه106

مهدی فرشاد2ساختمان های پوسته ای جلد 107

مهدی فرشادساختمان های پوسته ای جلد ا108

مستوفي  نژاد1سازه های بتن آرمه ج 109

مستوفي  نژاد2سازه های بتن آرمه ج 110

پنام زرفام(آزمون های کارشناسي ارشد )سازه های بتني111

مهدی فرشادسقف های پوسته ای بتني112

مهندس  پرويزپارسي راد(دال ها)صفحات  بتن  مسلح  113

طالئي طبا، عرشیانطراحي آيین نامه ای سازه های بتن آرمه114

فرهاد میرفخراييطراحي بتن پیش تنیده115



طاحوني نیریطراحي  ساختمان  های بنايي116

شاپورطاحونيطراحي  ساختمانهای  بتن  مسلح  آبا117

اکبر... حبیب ا1طراحي سازه های بتن آرمه جلد 118

ابراهیم فرخقطعات بتني پیش ساخته119

شهروز وکیلي(سازه های بتني پیش ساخته)کتاب خاکستری بتن 120

پرويز پارسي رادمباحث ويژه بتن مسلح121

گروه مهندسین مشاورمهرپويانآبا-نکات کلیدی مقررات وآيین نامه های اجرايي بتن ايران122

(سازه های فوالدی)عمران :                                                    موضوع 

پیام داوودیآنالیز و طراحي سازه های مرکب123

لوی-چنپايداری سازه ها طرح پايداری  قابهای فوالدی124

امیری به قدمتشريح کامل مسائل طراحي سازه های فوالدی125

گلصورت  پهلويانيجداول اشتال126

کوروش  محمودیجداول اشتال ويژه رشته معماری127

قالیبافیان و مقبليدستورالعمل طرح و محاسبه و تهیه نقشه های اجرای سازه ساختمان ها128

غالمرضا حسینعلي بیگيراهنمای اتصاالت در سازه های فوالدی129

فريدون ايرانيراهنمای طرح و محاسبه سازه های فوالدی130

جعفری-سرخي راهنمای طراحي سازه های فوالدی131

منصوری يزدی(سازه ومعماری )روش نوين محاسبات و مباني طراحي ساختمان132

مجید صادق آذرکاربردی- سازه های فوالدی نظری 133

سالمون، جانسونطراحي ارتجاعي و خمیری سازه های فوالدی 134

باقری صباغ-میرقادریطراحي سازه های سردنوردشده فوالدی135

مک  کورمک(lrfd)طراحي سازه های فوالدی به روش ضريب باروضريب مقاومت 136

ازهری   میرقادری3طراحي سازه های فوالدی137

ازهری   میرقادری4طراحي سازه های فوالدی138

میرقادری-ازهری1طراحي  سازه های  فوالدی 139

ازهری   میرقادری2طراحي  سازه های  فوالدی140

اکبر... حبیب اطراحي سازه های فوالدی141

شاپورطاحونيطراحي سازه های فوالدی142

سرکرده-خادم رابعطراحي سازه های فوالدی143

افشین ترابيطرح و ساخت ساختمان های صنعتي144

پرويز نمک فروش1فوالد ساختمان جلد 145

پرويز نمک فروش2فوالد ساختمان جلد 146

فريدون ايرانيمباحث بنیادی اجرای سازه های فوالدی147

(مهندسي زلزله)عمران :                                                    موضوع 

وزارت راه وترابریآشنايي با جداسازهای لرزه ای وتاثیر آنها برعملکرد پلها148

محمدرضاتابش پورارتعاشات ساختمان های برشي 149

نويد سیاه پلواصول مهندسي زلزله کاربردی150

مهدی علیرضايي- حمزه شکیب اصول مهندسي زلزله 151

محمدرضاتابش پور2800الزامات ديوارپرکننده آجری درآيین نامه 152

مسکن و شهرسازیتاثیر فرم بر پايداری ساختمان در برابر زلزله153

محمدرضاتابش پورتحلیل غیر خطي سازه ها154



رضايي پژند و محمد مويديانتحلیل لرزه ای سازه ها155

محمدرضا تابش پور جلد3تفسیر مفهوم کاربردی آيین نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله 156

شاپور طاحوني1دينامیک سازه ها و تعیین نیروی زلزله جلد 157

محمدرضاتابش پورديوار پرکننده آجری درقابهای سازه ای158

محمدرضاتابش پور(عمران و معماری)رفتار لرزه ای ساختمانهای بنايي و جزئیات اجرايي159

شمس الدين مجابيزلزله160

هاکانونعمت  حسني اسالميزلزله درآلبوم  تجربه161

مرکز تحقیقات مسکنساختمان در مناطق زلزله خیز162

عادلي... حجت اسازه های ساختمان بلند163

خیرالدين-سیستم های مقاوم سازه ای در ساختمانهای بلند164

همايون بهشتي مالشرحي بر آيین نامه طراحي لرزه ای خطوط زيرزمیني165

ديمیتری ورگان جیمز امبروز،طراحي ساختمان برای نیروهای باد و زمین لرزه166

--طراحي  سازه های  ضد زلزله     167

فريبرز ناطق الهي و مهرتاش معتمدیطراحي و اجرای ساختمان های بنايي مقاوم در برابر زمین لرزه168

حسن مقدمطرح  لرزه ای  ساختمانهای  آجری169

محمد مويديانطرح لرزه ای سازه ها170

میرسنجری-فرزانگان-حمزه لو-احمدی زاده-شکیب430طیف طرح زلزله برای ايران نشريه 171

محمدرضاتابش پورمباني مهندسي زلزله172

محمدرضاتابش پورمباني مهندسي زلزله 173

محمدرضاتابش پورمسائل تکمیل مباني مهندسي زلزله174

قهاری-تابش پور CDمسائل مباني مهندسي زلزله و بار گذاری لرزه ای با 175

قهاری-تابش پور مسائل مهندسي زلزله ی کاربردی176

رضا محمديان-مهدی زهرائيمفاهیم طراحي لرزه ای سازه ها177

محمدرضاتابش پورمودهای شکست وقواعد اساسي ساخت سازه های مقاوم دربرابرزلزله178

محمدرضاتابش پورمهندسي زلزله کاربردی درطراحي وبهسازی179

حسن مقدممهندسي زلزله  مباني و کاربرد180

مجید محمدیمیانقاب و اثر آن بر سازه181

آستانه اصل-لني جي فلیننکاتي پیرامون طراحي لرزه ای سازه های فوالدی پارکینگ های طبقاتي182

(بهسازی لرزه ای)عمران :                                                    موضوع 

دکتربهروزمحبي مقدمآشنايي باروشهای بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود183

قانوني بقا-شايانفرآموزش کاربردی روشهای مقاوم سازی ساختمان ها184

علیرضا رهايي و سعید نعمتيارزيابي عملکرد و روش های مقاوم سازی سازه های بتني185

فیروزی-رهاييبررسي عملکردآسیب پذيری وبهسازی پلها186

محمدرضاتابش پورCDبهسازی لرزه ای قاب های سازه ای دارای ديوار پر کننده آجری با 187

شرکت خدمات مديريت ايرانیانتجربیات و درس های بهسازی لرزه ای علم ادب188

گلصورت  پهلويانيCDترمیم سازه هاگلصورت با189

دفتر  تدويندستورالعمل تحلیل آسیب پذيری وبهسازی لرزه ای ساختمانهای بنايي غیرمسلح موجودمسکن190

وطني اسکوييروش ها و جزئیات اجرايي بهسازی ساختمانهادربرابرزلزله191

اسالمي-رحیمي نیا-میرقادری نظامنامه تضمین کیفیت سازه های فوالدی مقاوم در برابر زلزله192

(بهسازی لرزه ای)عمران :                                                    موضوع 

حسنعلي مسلمان يزدیاصول و مباني بارگذاری سازه ها193



مستوفي  نژادبارگذاری  سازه ها194

شاپورطاحونيبارگذاری و سیستم های باربر سازه ای 195

رضاشاطريان6بارهای وارد بر ساختمان راهنمای مبحث 196

نقشه برداری:                                                    موضوع 

قاسم رستمي و حسن اماميژئودزی و کارتوگرافي رياضي197

رضوانه مومني- هادی نظری فر مفاهیم وکاربرد هاGPSشناخت 198

حسن امامي و علیرضا آفری در پروژه های مسیر و راهسازیcivil 3d 2012کاربرد 199

جعفر مقیمي و مجید همراهکارتوگرافي 200

رضا رئیسيgpsکارور201

پاک نهاد  حسین ارمشيکتاب جامع نقشه برداری  جلد اول  ژئودزی202

پاک نهاد  حسین ارمشيکتاب جامع نقشه برداری جلد دوم203

پاک نهاد  حسین ارمشيکتاب جامع نقشه برداری جلد سوم204

مجید همراه(نقشه برداری هوايي)مباني فتوگرامتری 205

نوبختنقشه برداری 206

دشتي-عباسي نقشه برداری اجرايي207

صفائي-رستمي (دستگاه ها)نقشه برداری پیشرفته 208

قاسم رسنمي و حسن امامينقشه برداری کارگاهي و زيرزمیني209

سلیماني(جلد دوم)نقشه برداری مسیر و قوس ها در راهسازی 210

سلیماني3نقشه برداری مسیروقوس هادرراهسازی ج 211

محمود ديانت خواه(ويرايش سوم)نقشه برداری مهندسي212

سلیماني(جلد اول)نقشه برداری مسیر و قوس ها در راهسازی 213

عاصينقشه برداری و ژئوماتیک214

(بازرسي جوش)عمران :                                                    موضوع 

براری- هدايت  پناه آموزش  جوشکاری  قدم به قدم 215

AWSاصول بازرسي جوش  طراح216

کومار-سوبرامانیان-راجاصول وکاربردتستهای غیرمخرب در جوشکاری طراح217

حسن بیگي-جعفریايمني و بهداشت در جوشکاری 218

امیردوسعیدرضادادخواهتکنولوژی  بازرسي  جوش219

کوکبيتکنولوژی  جوشکاری220

نجم سهیليتکنولوژی روش های جوشکاری221

نصیری نیاتکنیک های جوشکاری222

هادی پهلوان زادهعیوب جوش در فوالدها درفرايندهای جوشکاری قوس الکتريکي طراح223

کامران میرزاوندفرآيند جوشکاری قوس الکتريکي دستي224

--مقدمه ای برآزمون های جوشکاری سراجان225

(سازه های خاص)عمران :                                                    موضوع 

تفرشي-شفقياصول طراحي وساخت سازه های ماکاروني226

حسینعلي بیگياصول وضوابط طراحي ساختمان های امن227

رضايي-طاوسي تفرشيراهنمای ساخت خانه های چوبي228

مهدی ترابيراهنمای طراحي لرزه ای اسکله ها229

مهندس  پرويزپارسي رادCDسازه دکل ها،برج ها،دودکش هابا230

محمدکريم بیراميسازه های انتقال آب231



دفترامورفني و تدوين معیارها235-3ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتني 232

شاپورطاحوني2و1طراحي  پل  233

اکبريان000عبداطراحي  سازه های  هیدرولیکي کانالها234

ابراهیميطراحي مهندسي سازه مبلمان235

قنبر ابراهیميطراحي مهندسي سازه های چوبي236

هوشیار خوشدلمباني طرح واجرای سکو های دريايي237

لیان دوآن- وای فاچ مهندسي پل طراحي زيرسازه خواجه نصیر238

تورسنمهندسي سواحل وبنادر239

میز.الری دبلیومهندسي منابع آب240

(خاک و پي و ژئوتکنیک)عمران :                                                    موضوع 

کامبیز بهنیا، اعرابيآزمايش های مکانیک خاک241

دکترمحمود وفائیانآزمايشهای مکانیک خاک 242

رهايياصول  مهندسي  پي243

شاپور طاحوني2اصول مهندسي ژئوتکنیک جلد 244

براجا ام داسمکانیک خاک 1اصول مهندسي ژئوتکنیک ج245

حمیدرضا اشرفياصول ومباني گودبرداری وسازه های  نگهبان246

سرمدنهریاصول ومباني گودبرداری وسازه های  نگهبان247

محمود وفائیاناطالعات اجرايي  درمورد سدهای خاکي248

اسالمي و رنجبرپي های گسترده تحلیل طراحي و عملکرد249

فرزانه  طهموريانتجزيه وتحلیل مسائل مکانیک خاک  250

وزارت راه وترابریتسلیح خاکريز و بستر راهها با استفاده از ژئوگريد251

حسن  مدني1تونلسازی  جلد 252

حسن   مدني 4تونلسازی ج 253

بای  بوردیخاک پیدايش  ورده بندی254

(مرکز تحقیقیات مسکن)احمد حامي خاک شناسي ساختماني پايدار کردن خاک برای پايداری بیشتر255

دکترمحمود وفائیانخواص  مهندسي  سنگها256

وزارت راه و ترابریدستورالعمل آزمايش های استاتیکي شمع ها257

الجوردیديباچه ای برساخت سدهای گابیوني برای حفاظت خاک و آبخیزداری258

عبدالهيروش های اجرايي گودبرداری وسازه های نگهبان259

فردريک  واين- فیلیپ کری زمین  ساخت  جهاني260

بنت-پیتردويلزمین شناسي زيست محیطي  مرکز261

امیری حسیني-نعمتي-خدادادیژئوسنتتیکهاوکاربردآنهادرپروژه های عمراني وزيست محیطي262

پرويز پارسي رادسازه های نگهبان و گود های ساختماني263

نظری افشار-قضاویطراحي و روش های اجرای ستونهای سنگي264

محمد حسن بازيارمباني دينامیک خاک265

محمود وفائیانمقاومت و گسیختگي خاک266

سم هلوانيABAQUSمکانیک خاک کاربردی بااستفاده ازنرم افزار267

علي فاخرمهندسي پي پیشرفته268

(فهرست بهاء و متره)عمران :                                                    موضوع 

امیریفهرست بها 26945

سعید احمدی، محموديان پورآموزش کاربردی متره و برآورد ابنیه270



امیریتفسیر فهرست بهای واحد پايه رشته ابنیه رسته ساختمان271

محمدحسین هوشدار تهرانيراهنمای برآورد میزان سیمان مورد نیاز در مصالح و ساخته های گوناگون272

نصرت اله حقايقي2متره ، برآورد و آنالیز بها جلد 273

محمد علي  ارجمندمتره ، برآوردواصول اولیه پیمانکاری274

نصرت اله حقايقي(بازنگری جديد)متره،برآورد و آنالیز بها 275

محمدعلي فرشادفرمرجع کامل تعديل و ماه التفاوت مصالح276

علیرضا میالني زاده2مهندسي متره 277

علیرضا میالني زاده3مهندسي متره 278

علیرضا میالني زادهمهندسي متره کاربرد متره و برآورد 279

(ايمني و بهداشت در ساخت)عمران :                                                    موضوع 

سعید عظیمي و رضا امیرنژاد برای همهHSEآموزش 280

مسرر-کلینگ زوراقدامات پیشگیرانه در برابر آتش سوزی ساختمانها281

محمدحسن بیگي-محمدجوادجعفری ايمني  در برق 282

احمدیايمني  در برق   283

گروه مهندسین مشاورمهرپويانايمني  در کارهای ساختماني ودستورالعمل های اجرايي284

حسن بیگي-انصاریايمني حريق285

علي مسگریايمني در برق 286

سیدی-حسن بیگيايمني وبهداشت درساختمان سازی287

مقصودلوبهداشت ايمني ومحیطزيست مقصودلو288

نعمتي-الهوتيچک لیست نظارت بر ايمني کارگاه289

سرمدنهریراهنمای جامع سالمت و ايمني در پروژه های عمراني290

اردشیر اطیابيسالمتي وايمني درساختمان291

(راهسازی)عمران :                                                    موضوع 

محمد هادی نیکي رشیدیآسفالت از تولید تا پخش292

سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور(تجهیزات ايمني راه)آيین نامه ايمني راه ها293

جمشیدی-حسنياصول عملکرد،طراحي واجرای روسازی های بلوکي بتني294

وزارت راه و شهرسازیاندودهای آب بندی آسفالت295

امیرمسعود معطرتئوری و اجرای راهسازی و ابنیه فني296

وزارت راه و شهرسازیحفاظت کاتديک عرشه پل ها297

حاميراهسازی ازروی زمین تازيرچرخ غلتان 298

وزارت راه و شهرسازیراهنمای تثبیت اليه های خاکريز و روسازی راه ها299

وزارت راه وترابریروش های بازيافت سرد وگرم آسفالت و امکان سنجي اقتصادی آن در ايران300

وزارت راه و شهرسازیروش های بهبود ايمني در راه های بین شهری301

کللوس شفربردهآرامسازی خیابان های محلي دربافت های موجود30سرعت 302

کامبیز بهنیاطرح فرودگاه ها303

امیرنژاد-جعفریلیفتراک304

وزارت راه و ترابریمخلوط های آسفالتي با مقاومت باال در برابر شیار شدگي305

صحراييمديريت ماشین های راه سازی306

(عمومي)عمران :                                                    موضوع 

محمدتقي منزویآب رساني شهری307



کنت وارک سیسل وارنر واين ديويسآلودگي هوا منشا و کنترل آن308

--اطلس جامع گیتاشناسي  309

اطیابي- ولي  پور تئوری و مسايل تحلیل سازه ها 310

مؤيديان-پژندتحلیل  سازه های  دو311

ساالری-پژندتحلیل سازه های  يک312

معماريانحرفه مهندسي313

فريدون ايرانيمباحث بنیادی تحلیل سازه ها314

احمد زارع مقدمنکته راهبردی200مجموعه کامل قانون و مقررات مالیاتي به انضمام315

مجتبي حقگومرجع کامل تحلیل سازه ها جهش316

بي ير-جانسونSI 8مسائل استاتیک جانستون ويرايش 317

--540کد91نقشه ايران راهها318

يوزفوسترمان  عمران319

محمد نجمائيهیدرولیک کاربردی جلد اول320

محمد نجمائيهیدرولیک کاربردی جلد دوم321

(اجرا و تعمیر و نگهداری)عمران :                                                    موضوع 

322HSEاردشیر-ترکاشوند در طراحي و اجرای ساختمان

گرامي نژادآرماتور بندی323

قالیبافیان و عربشاهياجرای ساختمان های بتن آرمه324

حسین  زمرشیدی1ج (عناصروجزيیات)اجرای ساختمان 325

حسین  زمرشیدی2ج  (عناصروجزيیات)اجرای ساختمان326

رهايي نعمتيDVDاجرای ساختمانهای بتن آرمه با327

سیامک ابراهیم زاده حسن آبادیاجزای ساختماني و کارگاه328

مهدی  پرنا(جزئیات اجرايي ساختمان )بانک جامع نقشه ودتايل های ساختماني 329

خادمي-مشکوة روحاني(گالینگور)بنای سفت کار330

حسین  زمرشیدیتعمیر و نگهداری  ساختمان 331

کاردان-مهندس امیر سرمدنهریتعمیر و نگهداری ساختمان  332

راجر-چادلي2و1تکنولوژی  ساختمان 333

علیرضامیالني زادهجداول کاربردی  ساخت  وساز334

حسین  سوداگرجزئیات  اجرای  ساختمان335

سیدابوالقاسم سیدصدرجزئیات اجرايي  ساختمان336

سرمدنهریجزئیات اجرايي ساختمان337

ياور رستم زادهجزئیات اجرايي ساختمان338

مداحي-شجاعي5جزئیات اجرائي ساختمان 339

قرار گاه سازندگي کربال(1)دانش فني و اجرايي 340

سیاوش  کباری ديتیل1300ديتیلهای ساختماني شامل 341

نورالدين صدریراهنمای آجرکاری 342

مجید بديعيرفتار اجزای سازه ها343

بهنیا1روش های کلي اجرا جلد 344

بهنیا2روش های کلي اجرا جلد 345

بهنیا3روش های کلي اجرا جلد 346

رابین  بری5تا1ساختمان  سازی  جلد347

دوگالسشناسايي و ريشه يابي عیوب  ساختمان348



حیدری-احمدی جزني-فرشچي8ضوابط اجرای ساختمانهای مصالح بنايي براساس م349

چوبساز-اکرمي2طراحي فني ساختمان350

کوروش محمودیعناصر جزئیات ساختماني351

محمد شجاع عاميعناصر و جزئیات ساختمان 352

هرد     ACIقالب  بندی  بتن   353

گروه صنعتيقالب بندی سازه های بتني354

اسماعیل نظرمحمدی رياض رضوانکارگاه آرماتوربندی ساختمان بتني355

مرکز تحقیقات ساختمان مسکنمجموعه مقاالت تعمیر و نگهداری ساختمان356

سرمدنهریCDمرجع ديتیلهای ساختماني با357

گروه مهندسین مشاورمهرپوياننازک کاری درساختمان358

ماجدی اردکاني-جمشیدرياضي مسکن432ويژگي های کارکردی سقف ساختمان های متعارف نشريه 359

(مديريت پروژه)عمران :                                                    موضوع 

محمد علي بانکيروش ها و مديريت کارهای شاختماني 360

دورسيسیستم های اجرای پروژه در صنعت ساختمان361

گالبچيمباني مديريت پروژه 362

اتحادمجموعه ضوابط،قوانین و مقررات پیمانکاری  پروژه های صنعتي363

علي خورشیدی 1مدير پروژه 364

علي خورشیدی2مدير پروژه 365

علي خورشیدی3مدير پروژه 366

خورشیدی2و1 قسمت 4مدير پروژه 367

خورشیدی-عباس نژاد مديريت محیط کار در پروژه های عمراني5مدير پروژه 368

خورشیدیضوابط فنون ومقررات ذيحسابي (9)مديرپروژه 369

خورشیدیسازه های بتن آرمه 6مديرپروژه 370

گالبچيمديريت استراتژيک پروژه 371

هندريکسونمديريت  پروژه های  ساختماني372

علي پور-عامری-علیزاده پیمانکاران در پروژه های عمرانيHSEمديريت 373

شوالبمديريت پروژه با رويکرد پروژه های فناوری اطالعات374

گالبچيمديريت پروژه های صنعتي375

(پیمان و مناقصات)عمران :                                                    موضوع 

پونه شاهبیگیاناصول ومباني تهیه وتنظیم صورت وضعیت پیمانکاران ونحوه رسیدگي به آن376

صمدی000زيداتخلفات ساختماني درنظام حقوقي ايران377

اتحاددانستنیهای  حرفه  پیمانکاری378

کوثری راد.غیاثي.اسمعیلي.متینراهنمای طراحي و اسقرار سامانه مديريت بحران در کارخانه ها و مراکز صنعتي379

فرشادفردر طرحهای عمرانيEPCراهنمای عقدقرارداد به روش طرح و ساخت380

علیرضا حقدوست4311نشريه (طبق شرايط عمومي پیمان)شرحي بر محاسبه تاخیرات پیمانکاران381

گروه مهندسین مشاورمهرپويانضوابط اجرايي روش طرح و ساخت درپروژه های عمراني382

شاهبیگیاندرکارهای اجرايي شاهبیگیانPMBOKکاربردراهنمای گسترش دانش مديريت پروژه383
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