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آئروديناميک
تألیف جان دی. اندرسون

ترجمة محّمد تبّرا
چاپ اول 1379

چاپ  سوم 1394 
712 صفحه

310000 ريال

استاتيک
ويراست چهارم

تألیف ايروينگ اچ. شیمز
ترجمة بهرام پوستی

چاپ اول 1379
چاپ ششم 1391

768 صفحه
 310000 ريال

ك
انی

مك

استاتيک
تألیف فرديناند پی. بی ير، 

ای. راسل جانستون
ترجمة محّمدرضا  افضلی

چاپ اول 1384
چاپ دوم 1390

544 صفحه
 170000 ريال

اصول تبريد
تألیف روی جی. دوست

ترجمة مجید ملكی
 اسماعیل خوشروان

چاپ اول 1379
524 صفحه

68000 ريال

انتقال گرما )حرارت(
جلد اول

تألیف م. نجاتی اوزيشیك
ترجمة  اسماعیل خوشروان

چاپ اول 1391
چاپ سوم 1389

476 صفحه
230000 ريال

انتقال گرما )حرارت(
جلد دوم

تألیف م. نجاتی اوزيشیك
ترجمة  اسماعیل خوشروان

چاپ اول 1370
چاپ  دوم 1381

512 صفحه
50000 ريال
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انتقال گرما
تألیف جی. پی. هولمن

ترجمة محّمدرضا افضلی
چاپ اول 1378

872 صفحه
76000 ريال

تحليل بعدی و نظرية مدل
تألیف هنری ل. النگهار
ترجمة فريدون شكوهی

چاپ اول 1364
236 صفحه

24000 ريال

تهوية مطبوع
تألیف نورمن سی. هريس
ترجمة  محّمد باقر پورسّید

چاپ اول 1383
908 صفحه

 120000 ريال

تهويه و سرمايش طبيعی در 
ساختمانهای سنتی ايران

تألیف مهدی بهادری نژاد،
 محمود يعقوبی
چاپ اول 1385

758 صفحه
جلد شومیز:  120000 ريال

جلد زرکوب: 130000 ريال

ديناميک
تألیف جیمز ال. مريام، 

اِل. جی. کريگ
ترجمة  مجید ملكان، هاله واحدی

عبدالمجید رضايي
ويراست چهارم

چاپ اول 1384
چاپ دوم 1394

684 صفحه
380000 ريال

رسم فني عمومي
) ويراست سوم(

تألیف احمد متقي پور
چاپ اول 1392

چاپ  هفتم 1397 
400 صفحه

380000 ريال 
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روشهاي طراحي
تألیف جان کريستوفر جونز

ترجمة فرشید سرمست
چاپ اول 1390

404 صفحه
130000 ريال

شكست: 
انواع، تحليل، و سازوكارها

تألیف دانلد جي. ولپي
ترجمة مجتبي ناصريان

چاپ اول 1387
304 صفحه

70000 ريال

طراحی اجزاء در مهندسی 
مكانيک

تألیف جوزف ادوارد شیگلی
ترجمة بیژن ديبايی نیا

چاپ اول 1371
چاپ سیزدهم 1395

792 صفحه
320000 ريال

 طراحی در مهندسی مكانيک
تألیف ديويد. جی. اولمن

ترجمة علی  امیرفضلی
چاپ اول 1384

440 صفحه
70000 ريال

طراحي ساز و  كارها 
جلد اول: تحلیل و ترکیب
تألیف آرتور جي. اردمن، 

جورج ان. ساندور
ترجمة فربد فهیمي

چاپ اول 1388
844 صفحه

170000 ريال

طراحی مبادله كنهای گرما
تألیف آرتور پ. فراس
ترجمة مجید ملكی، 

اسماعیل خوشروان
چاپ اول 1377

540 صفحه
58000 ريال

ك
انی
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طراحی مهندسی
تألیف رابرت ماتوسك

ترجمة  علی  امیرفضلی
 احمد متقی پور

چاپ سوم 1393
304 صفحه

120000 ريال

مبادله كنهای فشردة گرما
ويراست سوم

تألیف کیس، لندن
ترجمة اسماعیل خوشروان ، 

مجید ملكی
چاپ اول 1370

360 صفحه
20000 ريال

مبانی تحليل ارتعاشات
تألیف لئونارد میروويچ
ترجمة فرشید فرشچی

چاپ اول 1379
708 صفحه

71000 ريال

مبانی ترموديناميک كالسيک
تألیف ون وايلن، سونتاگ

ترجمة تقی ابتكار،
سّیدرضا حسینی،

مجتبی ضیايی
چاپ اول 1373

چاپ سوم 1388
828 صفحه

140000 ريال

مبانی ترموديناميک  مهندسی
ويراست سوم

تألیف مايكل جردن جی. موران، 
هاوارد اِن. شاپیرو

ترجمة اختر رجبی،
 بیژن ديبايی نیا
چاپ اول 1388

1140 صفحه
220000 ريال

ك
انی

مك

مبانی ماشينكاری و
ماشينهای ابزار

تألیف جفری بوث رويد،
  وينستون ای. نايت

ترجمة محّمدرضا خوئی، 
محّمدرضا افضلی
چاپ اول 1378

چاپ سوم  1397
576 صفحه

 300000 ريال
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مقاومت مصالح 
جلد دوم

تألیف س. پ. تیموشنكو، 
جیمز م. گیر

ترجمة ابراهیم ثنائی
چاپ اول 1362

چاپ سوم 1369
364 صفحه

26000 ريال

 مقاومت مصالح
تألیف جوزف ادوارد شیگلی
ترجمة کیخسرو فیروزبخش

چاپ اول 1370
444 صفحه

28000 ريال

 مقاومت مصالح
تألیف ايروينگ اچ. شیمز
ترجمة محّمدرضا افضلی

چاپ اول 1378
868 صفحه

146000 ريال

 مكانيک سياالت
تألیف ويكتور ال. استريتر،

ای. بنجامین وايلی،
کیت دبلیو. بدفورد

ترجمة بهرام پوستی
چاپ اول 1384
چاپ دوم 1394

998 صفحه
450000 ريال

 مكانيک سياالت 
جلد دوم

تألیف ويكتور ال. استريتر،
 ای. بنجامین وايلی
ترجمة بهرام پوستی

چاپ اول 1372
280 صفحه

19000 ريال

ك
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 موتورهای احتراق داخلی 
 جلد اول 

تألیف چارلز فايت تیلر
ترجمة وهاب پیروزپناه

چاپ اول 1369
چاپ چهارم 1394

624 صفحه
250000 ريال

 نيروگاههای حرارتی
جلد اول

تألیف محّمد محّمدالوکیل
ترجمة کاظم سرابچی

چاپ اول 1375
چاپ نهم 1393

536 صفحه
230000 ريال

ك
انی

مك

   مكانيک مهندسي ديناميک
 تألیف  آر. سي. هیبلر

  ترجمة فرزاد محبي 
  اختر رجبي

  چاپ اول 1392 
672 صفحه

  280000 ريال 

مقاومت مصالح
ويراست سوم

تألیف  روي آر. کريگ، 
ترجمة اختر رجبي، فرزاد محبي

علي کاوه
چاپ اول 1392 

900 صفحه
360000 ريال 
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 آشنايی با نرم افزار 
پی  اسپايس

تألیف جیمز نیلسون، 
 سوزان ريدل

ترجمة علی کافی
چاپ اول 1375

172 صفحه
29000 ريال

 آشنايی با نظرية سوئيچينگ 
و طراحی مدارهای منطقی

تألیف فردريك هیل،
 جرالد پیترسون

ترجمة  محّمد طايفه حسینلو، 
علیرضا  قاضی  زاهدی،  

ملكان مجید
چاپ اول 1376

708 صفحه
119000 ريال

 ادوات و مدارهای
 ميكرو موج
ويراست سوم

تألیف ساموئل وای. لیائو
ترجمة محّمد خیام روحانی

چاپ اول 1381
644 صفحه

 100000 ريال

 اصول طراحی VLSI سی ماسی 
جلد اول

تألیف نیل اچ. ای. وست، 
کامران اشراقیان

ترجمة سعید صمدی، 
اديب ابريشمی فر،  

محمود فتحی
چاپ اول 1380

464 صفحه
50000 ريال

 الكترونيک رقمی و كاربرد آن
تألیف محّمدعلی کجوری، 

محّمدابراهیم مكاری بوالحسن، 
منوچهر ملك زواره ای

چاپ اول 1370
420 صفحه

26000 ريال

 اندازه گيری الكتريكی
تألیف ای. کی. ساونی
ترجمة  محمود ديانی، 

مجید  ملكان
چاپ اول 1371

چاپ دهم 1390 
808 صفحه

260000 ريال
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 تحليل و طراحی
 مدارهای مجتمع قياسی

تألیف پل آر. گری، 
رابرت جی. میر

ترجمة  محّمد قوامی
چاپ اول 1384

952 صفحه
160000 ريال

 تحليل و طراحی مدارهای 
مخابراتی

تألیف کنت کی. کالرک،
 دونالد تی. هس

ترجمة  سّید محّمدعلی شمس 
حسینی،  امیر کاشفی راد

چاپ اول 1379
776 صفحه

 79000 ريال

 خطوط، امواج، و آنتنها
ويراست دوم

تألیف براون، شارپ، هیوز، پست
ترجمة آلن باغداساريان، 
احمد حاجی فیروزآبادی

چاپ اول 1367
536 صفحه

33000 ريال

 خود آموز الكترونيک
)CREI مجموعه(

ترجمة گروه مترجمان
شامل 50 عنوان در 50 جلد

چاپ اول 1363
281000 ريال

 راهنمای استفاده
 از رله های حفاظتی

تألیف شرکت جنرال الكتريك
ترجمة يداهلل اخالقی،

 فريبرز پرتوی راد
چاپ اول 1380

492 صفحه
68000 ريال

 سيستمهای فازی برای پردازش 
اطالعات

تألیف کي. آسايی
ترجمة مهرداد وحدتی دانشمند

چاپ اول 1384
چاپ دوم 1390

232 صفحه
42000 ريال
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 سيستمهای مخابراتی
ويراست سوم

تألیف ا. ب. کارلسون
ترجمة محّمد خیام روحانی

چاپ چهارم 1388
872 صفحه

150000 ريال

 سيگنالهای تصادفی
تألیف سام شانموگان، 

آرتور بريپول
ترجمة محّمدرضا عارف

چاپ اول 1377
688 صفحه

116000 ريال

 طرح و تركيب مدار
تألیف گابور سی. تیمز، 

جك دبلیو. الپاترا
ترجمة پرويز جبه دار ماراالنی، 

شروين عرفانی
چاپ اول 1364
چاپ دوم 1380

816 صفحه
138000 ريال

 فيلترهای فعال وغيرفعال
تألیف وای ـ کای چن
ترجمة محّمد مولوی

چاپ اول 1377
612 صفحه

53000 ريال

 سيستمهای كنترل نوين
تألیف ريچارد سی. ُدرف

ترجمة پرويز جبه دار ماراالنی
چاپ اول 1380
چاپ دوم 1380

584 صفحه
 51000 ريال

رق
ب

 سيستمهای كنترل مدرن
تألیف ريچارد سی. ُدرف

ترجمة محّمد قوامی
چاپ اول 1381

864 صفحه
130000 ريال
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 كتاب راهنمای زيمنس 
در تأسيسات الكتريكی 

جلد اول
ويراستاران گونتر جی. سايپ،  

ورنر اشتورم
ترجمة پیروز پروين، 

عباسعلی کتیرايی
چاپ اول 1384

620 صفحه
90000 ريال

 كتاب راهنماي زيمنس در 
تأسيسات   الكتريكي 

جلد دوم
ويراستاران گونتر جي. سايپ،  

ورنر اشتورم
ترجمة پیروز پروين ، 

عباسعلي کتیرايي
چاپ دوم 1395

448 صفحه
185000 ريال

 كتاب راهنماي كنترل و ابزار 
دقيق صنعتي و فرايندي

تألیف داگالس ام. کنسّیداين
سمیرا  رامبد،  رامین  ترجمة 

اموذري،  آرزو شاه شرقي
چاپ اول 1388

1208 صفحه
220000 ريال

 كنترل
تألیف کاتسوهیكو اگاتا

ترجمة علی کافی
چاپ اول 1370

چاپ ششم 1392
1092 صفحه

220000 ريال

 كنترل پسخوردی سيستمهای 
ديناميكی

تألیفجي.اف . فرانكلین،جي. دي. پاول، 
عباس امامی نائینی

ترجمة محّمد قوامی
چاپ اول 1384

1008 صفحه
160000 ريال

كنترل غيرخطی كاربردی
تألیف ژان- ژاک اي. اسلوتین، 

وايپینگ لی
ترجمة  محّمدرضا هاشمی 

گلپايگانی، منوچهر احمدوند، 
امیرهمايون جعفری

چاپ اول 1382
چاپ ششم 1397

536 صفحه
320000 ريال
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 ماشينهای الكتريكی 
جلد دوم

تألیف ج. ر. سلمون، ا. سترافن
ترجمة محّمدحسین سالمی

چاپ دوم 1377
328 صفحه

24000 ريال

 مبانی بررسی سيستمهای 
قدرت

تألیف ويلیام دی. استیونسن
ترجمة پیروز پروين،  

علی شاعری
چاپ اول 1372

چاپ هفتم 1394
508 صفحه

185000 ريال

 مبانی طراحی مخابرات سيار
تألیف ويلیام سي. وای. لی

ترجمة محّمد حكاک،
مسعود کهريزی
چاپ اول 1380

400 صفحه
40000 ريال

 مبانی مهندسی برق
کتاب اول: مدار

تألیف فیتز جرالد، هیگین 
بوتام، آروين گرابل
ترجمة علی کافی
چاپ اول 1367

چاپ هفتم 1395
412 صفحه

160000 ريال

 مبانی مهندسی برق
کتاب دوم: الكترونیك

تألیف فیتزجرالد، هیگین بوتام، 
گرابل

ترجمة علی کافی
چاپ اول 1387
چاپ دوم 1376

404 صفحه
68000 ريال

 ماشينهای الكتريكی
 جلد اول

تألیف ج. ر. سلمون، ا. سترافن
ترجمة محّمدحسین سالمی

چاپ اول 1372
چاپ چهارم 1388

348 صفحه
70000 ريال

رق
ب
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 مبانی مهندسی برق 
کتاب سوم: ماشینها و کنترل

تألیف فیتزجرالد، هیگین بوتام، گرابل
ترجمة علی کافی
چاپ اول 1369
چاپ دوم 1376

272 صفحه
46000 ريال

 مباني مهندسی برق
مدار، قدرت، الكترونیك

تألیف رابرت ال. بويل استاد، 
 لوئیس ناشلسكي

ترجمة   محّمد خیام روحاني
چاپ اول 1387

832 صفحه
140000 ريال

 مدارهای الكتريكی
تألیف جیمز ويلیام نیلسون

ترجمة علی کافی
چاپ اول 1371

چاپ دهم 1394
988 صفحه

330000 ريال

 مهندسی ارتباطات دور
تألیف راجر ل. فريمن

ترجمة وحید طباطبا وکیلی
چاپ اول 1365

688 صفحه
73000 ريال

 مهندسی پزشكی
تألیف تری بهیل

ترجمة سّیدمحّمدرضا هاشمی 
گلپايگانی، مهیار زرتشتی

چاپ اول 1374
328 صفحه

56000 ريال

 مهندسی توزيع برق
تألیف توران گونن

ترجمة مصطفی رضايی 
ساروی

چاپ اول 1375
856 صفحه

58000 ريال

رق
ب
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 مهندسی ريزموج ماكروويو
تألیف ديويد ام. پوزار

ترجمة علی بنائی، اختر رجبی،
 محبوبه مسگر تهرانی

چاپ اول 1389
964 صفحه

240000 ريال

 ميدانها و امواج
جلد اول

تألیف سیمون رامو، 
جان ار.وينری، تئودور وان دوزر

ترجمة محمود ديانی
چاپ اول 1381

484 صفحه
60000 ريال

 ميدانها و امواج 
جلد دوم

تألیف سیمون رامو، 
جان ار.وينری، تئودور وان دوزر

ترجمة محمود ديانی
چاپ اول 1381

560 صفحه
50000 ريال

 ميكروالكترونيک
تألیف جیكوب میلمن، 

آروين گرابل
ترجمة اختر رجبی، علی کافی

چاپ اول 1379
1312 صفحه

110000 ريال

 هنر و دانش رله گذاری 
حفاظتی

تألیف سی. راسل میسن
ترجمة پرويز پیر
چاپ اول 1368

400 صفحه
24000 ريال

رق
ب

   رله گذاري حفاظتي
   )نظريه و كاربردها(

  تألیف والتر اي. المور
  ترجمة رحیم عجبي فرشباف

  عطااهلل مخبر دوران
  محّمدباقر بناء شريفیان

  چاپ اول 1391 
414 صفحه

  295،000 ريال 
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صن

   آشنايی با ارزيابی كار و زمان
تهیه کننده: دفتر بین المللی کار

ترجمة عباس کحال زاده
چاپ اول 1372

چاپ دهم 1393
400 صفحه

190000 ريال

 آمار مهندسی
تألیف آلبرت ه.. باوکر، 

جرالد ج. لیبرمن
ترجمة هاشم محلوجی

چاپ اول 1375
چاپ يازدهم  1393

872 صفحه
210000 ريال

 پيوندها
تألیف جیمز برک

ترجمة کامبیز عزيزی
چاپ اول 1389

320 صفحه
190000 ريال

 راهنمای كنترل پروژه
تألیف اسون هد

ترجمة محّمدجواد مستوفی نور
چاپ اول 1378

224 صفحه
26000 ريال

 سيستمهای كنترل توليد جامع 
تألیف ديويد بدورث، 

جیمز بیلی
ترجمة میربهادر قلی آريانژاد،

 محّمد مدرس يزدی
چاپ اول 1374
چاپ سوم 1386

540 صفحه
80000 ريال

 طراحي و تحليل آزمايشها
تألیف داگالس سي. 

مونتگمري
ترجمة عباس کحالزاده، 

علیرضا جباري
چاپ اول 1388

چاپ سوم 1395
932 صفحه

335000 ريال
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 كنترل كيفيت آماری
تألیف يوجین ال. گرنت، 

ريچارد اس. لیون ورث
ترجمة مجید پسران  قادر،

 علیرضا  جباری،
 عباس کحال زاده
چاپ اول 1384

972 صفحه
160000 ريال

 مديريت پروژه
ويراست دوم

تألیف جك مرديت، 
ساموئل مانتل

ترجمة عباس کحال زاده
چاپ اول 1378

888 صفحه
81000 ريال

 مديريت كيفيت فراگير
تألیف جوئل ای. راس 

ترجمة  مجید  پسران قادر،
علی رضا  جباری،  

عباس کحال زاده
چاپ اول 1390

600 صفحه
 180000 ريال

  مديريت نوآوري
تألیف جو  تید، جان  بزانت، 

کیت پاويت
ترجمة  علیرضا  جباری،

 عباس کحال زاده
چاپ اول 1390

704 صفحه
210000 ريال

   تعيين مشخصات و انتخاب 
دستگاهي در صنايع شيميايي
نفت، گاز،پااليش و پتروشيمي
تألیف سّید حسن هاشم آبادي

چاپ اول 1393
224 صفحه

120000 ريال 
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 خصوصيات الياف نساجی
تألیف محسن حاجی شريفی،

 جواد ساسان نژاد
چاپ دهم 1397

332 صفحه
190000 ريال

 ريسندگی چرخانه ای
تألیف هوشمند بهزادان، 
ابوالقاسم طاهری عراقی 

چاپ اول 1365
چاپ سوم 1381

220 صفحه
30000 ريال

   مباني فرايندهاي  
  خودكارسازي در

  صنعت نساجي و پوشاك
تألیف محّمد اماني تهران، 

مرضیه آقاجاني
 چاپ اول 1394 

170 صفحه
75000 ريال 
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 آشنايی با خواص مكانيكی مواد
تألیف مالوين آيزنشتات

ترجمة علی حائريان اردکانی
چاپ اول 1365

چاپ چهارم 1392
404 صفحه

120000 ريال

 آشنايی با متالورژی فيزيكی
تألیف سّیدنی اچ. اَونر

ترجمة عبدالوحید فتی،
 محّمد عرفانیان
چاپ اول 1381

چاپ ششم 1396
730 صفحه

320000 ريال

 استحاله فازها  در   فلزات و آلياژها
تألیف دی. ای. پورتر،  

کی. ای. ايسترلینگ
ترجمة محّمدرضا افضلی

چاپ اول 1379
چاپ سوم 1388

588 صفحه
 250000 ريال

 اصول متالورژی استخراجی
ويراست دوم

تألیف ترکل روزنكوويست
ترجمة محّمد کرمی نژاد

چاپ اول 1385
572 صفحه

100000 ريال

 اصول فرايندهای   
فلزكاری صنعتی

تألیف جفری رو
ترجمة فريدون نیكبخت

چاپ اول 1373
556 صفحه

27000 ريال

 اصول مهندسی و علم مواد
تألیف الرنس اچ. ون ولك

ترجمة فخرالدين اشرفی زاده،
فريبا سعادت،  اردشیر طهماسبی،  

احمد منشی
چاپ اول 1371
چاپ هفتم 1392

704 صفحه
210000 ريال
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 خستگی فلزات
تألیف میرکوکلسنیل،

 پیتر لوکاچ
ترجمة علی اکبر اکرامی

چاپ اول 1380
272 صفحه

40000 ريال

ساختار،  گرمايی،  عمليات   
و خواص آلياژهای غيرآهنی

تألیف چارل ار. بروکس
ترجمة اردشیر طهماسبی

چاپ اول 1380
468 صفحه

40000 ريال

 عناصر آلياژی در فوالد
تألیف ادگار سی. بین،

هارولد و. پكستون
ترجمة علی اکبر اکرامی

چاپ اول 1375
284 صفحه

20000 ريال

 فرايندهای فلزكاری
تألیف پ. پلوخین

ترجمة خسرو نادران طحان
چاپ اول 1367
چاپ دوم 1369

504 صفحه
26000 ريال

 فنون استخراج مس
ويراست دوم

تألیف بیسواس، داونپورت
ترجمة حسین فرجی

چاپ اول 1371
444 صفحه

25000 ريال

 كاربرد و عمليات حرارتی فوالدها 
تألیف ای. کامنیچنی

ترجمة مسعود رضا شاکردی
چاپ اول 1366

چاپ دوم 1372، )با فصلهای اضافی(
372 صفحه

63000 ريال
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 كوره های سراميک
تألیف کی میو کیوتانی

ترجمة علی نمازی
چاپ اول 1372

152 صفحه
17000 ريال

 مبانی جوشكاری
ويراست پنجم

تألیف جی. اف. النكاستر
ترجمة محّمدرضا افضلی

چاپ اول 1379
476 صفحه

48000 ريال

 متالورژی پودر
تألیف گوردون داوسون

ترجمة علی حائريان اردکانی
چاپ اول 1372

136 صفحه
16000 ريال

 متالورژی مكانيكی
تألیف ورج ای. ديتر

ترجمة شهره شهیدی
چاپ اول 1382

ويرايش جديد 1397
936 صفحه

530000 ريال

 هيدرولوژي كاربردي
تألیف ون ته چاو، 
ديويد آر. میدمنت، 

الري دبلیو. میز
ترجمة فائزه فروزنده

چاپ اول 1387
696 صفحه

140000 ريال

ژي
ور

تال
م

  روشهاي پيشرفتة ريخته گري
تألیف ايوب حلوائي، 

 با همكاري محّمد پیماندار
محّمدرضا درون پرور

چاپ اول 1394
392 صفحه

 270000 ريال 
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 تفجوشی سراميكها
تألیف محّمد ان. رحمان

ترجمة مهدی قاسمی کاکرودی
چاپ اول 1391

510 صفحه
149000 ريال
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 ايستايی
تألیف جیمز ل. مريام،

 ل. ج. کريگ 
ترجمة مجید بديعی

چاپ اول 1360
چاپ شانزدهم 1394

536 صفحه
200000 ريال

 ايستايی
تألیف جیمز ل. مريام،

 ل. ج. کريگ 
ترجمة علي کافي
چاپ اول 1378

648 صفحه
109000 ريال

 ايمنی در پروژه های 
ساختمانی  

تألیف جیمی هینزه
ترجمة محّمدتقی بانكی،

 بهزاد اسماعیلی
چاپ اول 1389

520 صفحه
160000 ريال

 برنامه ريزی شبكه ای  
تألیف روبرت ب. هريس
ترجمة محّمدتقی بانكی

چاپ اول 1367
چاپ دوم 1372

540 صفحه
34000 ريال

 تحليل سازه ها
ترجمة و تدوين علی کاوه

چاپ اول 1360
چاپ دوازدهم 1393

616 صفحه
220000 ريال

 تحليل كامپيوتری سازه ها
تألیف و. ر. اسپیلرس

ترجمة علی کاوه
چاپ سوم 1369

14000 ريال
216 صفحه

ناياب
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  راهسازی  
طرح هندسی راه

تألیف حمید بهبهانی
چاپ اول 1361

چاپ بیست و يكم 1394
368 صفحه

160000 ريال

 روسازی راه 
تألیف امیر محّمد طباطبائی

بیست  و  نهم 1397 چاپ 
500 صفحه

 300000 ريال

 روش اجزای محدود
جلد اول

تألیف الگیرد سسیل زينكیويچ،
 ار. ال. تیلر

ترجمة هادی افشار
چاپ اول1381

700 صفحه
49000 ريال

ناياب

  روش اجزاي محدود
 جلد دوم

تألیف الگیرد سسیل زينكیويچ،
 ار. ال. تیلر

ترجمة  محّمدهادي افشار
چاپ اول 1388

912 صفحه
140000 ريال

 طراحی سازه های 
  بتن مسلح پيشرفته
تألیف ان. کريشنا راجو

ترجمة ابوالفضل عرب زاده
چاپ اول 1380
چاپ دوم 1396

512 صفحه
240000 ريال

 تحليل و طراحی 
سيستمهای مهندسی عمران

تألیف آلن اي. اسمیت،
ارنست هینتون،  رولند دبلیو لويس

ترجمة محّمدتقی بانكی
چاپ اول 1388
چاپ دوم 1387

568 صفحه
90000 ريال
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 طراحی سازه های ضدزلزله
تألیف جیمز آندرسن، 

کريستوفر آرنولد و ديگران
ويراستار مؤلف: فرزاد نعیم

ترجمة علی شريفی، 
رسول میرقادری
چاپ اول 1380

چاپ چهارم 1394
512 صفحه

280000 ريال

 طرح هندسی راه
تألیف رابین تی. آندروود

ترجمة جلیل شاهی،
جديد اقبالی زارچ

چاپ اول1383
528 صفحه

70000 ريال

 مهندسی ترافيک
تألیف جلیل شاهی

چاپ اول 236
چاپ دوازدهم 1393

236 صفحه
80000 ريال

 مهندسی فاضالب 
جلد دوم

شرکت مهندسی متكاف و ادی
ترجمة احمد ابريشم چی،

 عباس افشار،  بهشید جمشید
چاپ اول 1385

چاپ چهارم 1393
972 صفحه

330000 ريال

 هيدرولوژی و هيدروليک
 آبهای زيرزمينی

تألیف ديويد بی. مك ورتر،
 دانیل کی. سونادا

ترجمة محمود شريعتمدار طالقاني
چاپ اول 1384

 چاپ دوم 1394
300 صفحه

130000 ريال

 مهندسی فاضالب 
جلد اول

شرکت مهندسی متكاف و ادی
ترجمة احمد ابريشم چی،

 عباس افشار، بهشید جمشید
چاپ اول 1374

چاپ هشتم 1397
632 صفحه

370000 ريال
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 سيستمهای اطالعات مكانی
از ديدگاه محاسباتی

تألیف مايكل وربويز، مت داکم
ترجمة رحیم علي عباسپور،

 مینا خالصیان
چاپ دوم 1395

624 صفحه
310000 ريال

 روسازی راه 
)راهنمای دانشجويان(

تألیف محمود عامری، 
 محّمدحسین محّمدی

چاپ اول 1396
82 صفحه

 65000 ريال


