
   مکانیک دانشکده مهندسی

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشکده
 مکانیکمهندسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی                          13

 

 

 

 ینام کتاب: اتوماسیون و فرآيند ها

 ساخت

 ظهور ی: دکتر مهدمؤلف

 تومان 10333: قیمت

 ص 850صفحات:  تعداد

 ويرايش: دوم

 چاپ: اول نوبت

 3131چاپ:  خيتار

 138کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-833-7087-33-1: شابک

 

 

 

 

 فناوری و روش های تولیدنام کتاب: 

 ظهور ی: دکتر مهدمؤلف

 تومان 11333  :متیق

 ص 553صفحات:  تعداد

 چهارم: شيرايو

 چاپ: اول نوبت

 3131چاپ:  خيتار

 130کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-833-7087-33-3شابک: 
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 هیدروکدها انفجار، مکانیکنام کتاب: 

 (1جلد)عددی تحلیل و

 مهندس زمانی، جمال دکتر: مؤلف

 موسوی محمدوهاب

 تومان 38333: متیق

 ص 313صفحات:  تعداد

 چاپ: اول نوبت

 3131چاپ:  خيتار

 100کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-833-7087-33-3شابک: 

 

 

 

 

 فلزات ینام کتاب: شکل ده

 ظهور ی: دکتر مهدمؤلف

 تومان 33333: متیق

 ص 110صفحات:  تعداد

 ويرايش: سوم

 : اولچاپ نوبت

 3131چاپ:  خيتار

 103کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-833-8101-35-0شابک: 
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 کیاستات یمهندس کینام کتاب: مکان

 یلی: دکتر محمد رضا خلمؤلف

 تومان 15333: متیق

 ص 053صفحات:  تعداد

 : دومشيرايو

 چاپ: اول نوبت

 3131چاپ:  خيتار

 185کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-833-8101-71-1شابک: 

 

 

 

 

 

و  یسنت یهايکار نینام کتاب: ماش

  شرفتهیپ

 یشيقر دی: دکتر مجمؤلف

 تومان 30333: متیق

 ص 373صفحات:  تعداد

 چاپ: اول نوبت

 3131چاپ:  خيتار

 153کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-833-8101-71-8شابک: 
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 یها ستمیبر س ینام کتاب: مقدمه ا

 ور موت تيريمد

 ،یشامخ نیرحسی: دکتر امنیمؤلف

 یفراهان یعباس واشقان

 تومان 3333: متیق

 ص 338صفحات:  تعداد

 چاپ: اول نوبت

 3133چاپ:  خيتار

 113کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-833-8101-81-7شابک: 

 

 

 

 

 یبرا شرفتهیپ کینامينام کتاب: ترمود

  نیمهندس

 نتربونيو ،ی.ای: دمؤلف

 یکتر رضا کاظم: دنیمترجم

 تومان 35333: متیق

 ص 313صفحات:  تعداد

 چاپ: اول نوبت

 3131چاپ:  خيتار

 115کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-833-8101-53-3شابک: 
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تحلیل پیشرفته ارتعاشات نام کتاب:

 مؤلف: دکتر رضا کاظمی

 تومان 33333قیمت: 

 ص 355تعداد صفحات: 

 نوبت چاپ: اول 

 3133تاريخ چاپ: 

 117کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 370-833-8101-53-1شابک: 

 

 

 

 

انتقال حرارت در موتورهای  نام کتاب:

احتراق داخلی

، علی  یان اورزول ش ک  ی ل مؤلفین: دکتر ع

 مقدم قاسمیان

 تومان 38333قیمت: 

 ص 185تعداد صفحات: 

 نوبت چاپ: اول 

 3133تاريخ چاپ: 

 118کد کتاب: 

 زيریقطع کتاب: و

 370-833-8101-53-7شابک: 
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نويسی شیءگرا به زبان  برنامه نام کتاب:

++C  و مسايل حل شده و مثالهای

کاربردی

 مؤلف: دکتر فرشاد ترابی

 تومان 37333قیمت: 

 ص 137تعداد صفحات: 

 نوبت چاپ: اول 

 3133تاريخ چاپ: 

 115کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 370-833-8101-13-3شابک: 

 

 

 

مکانیک انفجار، امواج و  نام کتاب:

برخی کاربردها

سیدمسعود   مؤلفین: دکتر جمال زمانی،

 باقری

 تومان 30333قیمت: 

 ص 151تعداد صفحات: 

 نوبت چاپ: اول 

 3133تاريخ چاپ: 

 111کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 370-833-8101-10-1شابک: 
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نام کتاب: االستیسیته ، تئوری و کاربرد

اهلل قاجار ، حسام  مؤلفین: دکتر رحمت

 بیگی قورچی

 تومان 37333قیمت: 

 ص 151تعداد صفحات: 

  دومنوبت چاپ: 

 3131تاريخ چاپ: 

 113کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 370-833-8101-15-1شابک: 

 

 

 

 

 

اندازه گیری  مکانیک انفجار نام کتاب:

پارامترهای انفجار و سنسورهای فشار

 ر جمال زمانیمؤلفین: دکت

 تومان 35333قیمت: 

 ص 118تعداد صفحات: 

 نوبت چاپ: اول 

 3133تاريخ چاپ: 

 111کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 370-833-8101-11-8شابک: 
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نام کتاب: فرآيندهای 

دهی، متالورژی  گری، شکل تولید)ريخته

پودر(

 مؤلف: دکتر مجیدقريشی

 تومان 33533قیمت: 

 ص 353تعداد صفحات: 

  دومنوبت چاپ: 

 3131تاريخ چاپ: 

 137کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 370-833-8101-13-5شابک: 

 

 

 

 

گرا به زبان  نويسی شی نام کتاب: برنامه

++ C

 مؤلف: دکتر فرشاد ترابی

 تومان 33533قیمت: 

 ص 173تعداد صفحات: 

 نوبت چاپ: اول 

 3133تاريخ چاپ: 

 131کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 370-833-8101-17-0شابک: 
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نام کتاب: مقدمه ای بر مکانیک انفجار

 جمال زمانی مؤلف: دکتر

 تومان 33333قیمت: 

 ص 358تعداد صفحات: 

 نوبت چاپ: اول 

 3133تاريخ چاپ: 

 133کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 370-833-8101-15-1شابک: 

 

 

 

 

 

 

 نام کتاب: برنامه ريزی منابع سازمان از

ERPانديشه تا کاربرد 

دکتر  ،یکازرون نیمؤلف: دکتر افش

 یمهرداد کازرون

 تومان 35333قیمت: 

 ص 131تعداد صفحات: 

 نوبت چاپ: اول 

 3133تاريخ چاپ: 

 130کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 370-833-8101-13-1شابک: 
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نام کتاب: بويلرهای صنعتی

 روبرت هورتون دگان،يوي: دنیمؤلف

 ی: دکتر محمدرضا شاه نظرنیممترج

 تومان 30333: قیمت

 ص 103صفحات:  تعداد

 چاپ: اول نوبت

 3133چاپ:  خيتار

 133کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-833-8101-38-3: شابک

 

 

 

 

 

نام کتاب: ماشین های ابزار

 یشيقر دیمؤلف: دکتر مج

 تومان 33333: قیمت

 ص 351صفحات:  تعداد

 چاپ: اول نوبت

 3133چاپ:  خيتار

 133کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-833-8101-31-0: شابک
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نام کتاب: مجموعه ابزارهای شبیه 

سازی سیستم های سرمازا

 ان،ینینائ یموسو یمؤلف: دکتر مجتب

 یماف یمصطف

 تومان 5533: قیمت

 ص 315صفحات:  تعداد

 چاپ: اول نوبت

 3133چاپ:  خيتار

 130کتاب:  کد

 یاب: رحلکت قطع

 370-833-8101-33-1: شابک

 

 

 

 

نام کتاب: طراحی سردخانه ها سیستم 

های تبريد

 انینینائ یموسو یمؤلف: دکتر مجتب

 تومان 7533: قیمت

 ص 110صفحات:  تعداد

 چاپ: اول نوبت

 3133چاپ:  خيتار

 137کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-833-8101-33-7: شابک

 

 

 



   مکانیک دانشکده مهندسی

 

11

 

 

ختاری نگرشی نام کتاب: تئوری سا

نوين در طراحی و مهندسی

 یمرتض دپور،یعم دی: دکتر مجنیمؤلف

 مهرگو

 تومان 8333: قیمت

 ص 330صفحات:  تعداد

 چاپ: اول نوبت

 3133چاپ:  خيتار

 138کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-833-8101-33-3: شابک

 

 

 

 

نام کتاب: کاربرد بهینه سازی در 

مسائل مهندسی

احسان  دپور،یعم دیج: دکتر منیمؤلف

 یمهدو ثمیم ،یمهدو

 تومان 31333: قیمت

 333صفحات:  تعداد

 دومچاپ:  نوبت

 3131چاپ:  خيتار

 133کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-833-8101-38-1: شابک
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نام کتاب: نگرشی جامع برگاز طبیعی 

LNGمايع 

 دیسع ،یريجزا یدعلی: دکتر سنیمؤلف

 انيدیحم

 تومان 0333: قیمت

 ص 301صفحات:  تعداد

 چاپ: دوم نوبت

  3133چاپ:  خيتار

 133کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-833-8101-35-8: شابک

 

 

 

 

نام کتاب: انتگراسیون هیدروژن در 

 پااليشگاه های نفت

پور، دکتر  دیعم دی: دکتر مجنیمؤلف

 نصر یمحمدرضا جعفر

 تومان 1333: قیمت

 ص 333صفحات:  تعداد

 چاپ: اول نوبت

 3133چاپ:  خيتار

 333کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-833-8101-35-7: شابک
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 نام کتاب: فرآيندهای ماشین کاری

 یشيقر دیمؤلف: دکتر مج

 تومان 1333: قیمت

 ص 313صفحات:  تعداد

 چاپ: اول نوبت

 3133چاپ:  خيتار

 371کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-381-0731-00-7: شابک

 

 

 

 

 

 

نام کتاب: مقدمه ای بر کاربرد رياضیات 

 در مهندسی

 زاده، یاشرف ی: دکتر علنیمؤلف

 یمعدن نیرحسیام

 تومان 8133: قیمت

 ص 133صفحات:  تعداد

 چاپ: اول نوبت

 3103چاپ:  خيتار

 373کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-381-0731-05-8: شابک
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ريکی کاری تخلیه الکت نام کتاب: ماشین

 )اسپارک(

 یشيقر دیمؤلف: دکتر مج

 تومان 3833: قیمت

 ص 353صفحات:  تعداد

 چاپ: اول نوبت

 3103چاپ:  خيتار

 373کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-381-0731-01-3: شابک

 

 

 

 

 

 3ج  الیبر توان س ینام کتاب: مقدمه ا

 یمجتب ،یريجزا ی: دکتر علمؤلف

 یمیابراه

 تومان 3533: قیمت

 ص 351صفحات:  دتعدا

 چاپ: اول نوبت

 3103چاپ:  خيتار

 383کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-381-0731-01-3: شابک
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 3ج  الیبر توان س ینام کتاب: مقدمه ا

 . جانسونمزالی: جمؤلف

 یمجتب ،یريجزا ی: دکتر علنیمترجم

 یمیابراه

 تومان 8133: قیمت

 ص 113صفحات:  تعداد

 چاپ: اول نوبت

 3103چاپ:  خيرتا

 388کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-381-0731-03-3: شابک

 

 

 

 

 یکیمکان یسازه ها لینام کتاب: تحل

 رهیچند متغ یتحت خستگ

اهلل قاجار، محسن  : دکتر رحمتنیمؤلف

 قاجار

 تومان 5533: قیمت

 ص 133صفحات:  تعداد

 چاپ: اول نوبت

 3103چاپ:  خيتار

 383کتاب:  کد

 یريوزکتاب:  قطع

 370-381-0731-71-3: شابک
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ها و بازوان  زمیمکان ینام کتاب: طراح

 کیربات

 انيموسو اکبر ی: دکتر علمؤلف

 تومان 38333: قیمت

 ص 110صفحات:  تعداد

 دومچاپ:  نوبت

 3133چاپ:  خيتار

 353کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-381-0731-71-1: شابک

 

 

 

 

 

احتراق  یاموتوره ینام کتاب: مبان

 یداخل

 وودیه نیبنجام : جانمؤلف

 ،یشامخ نی: دکترامیرحسنیمترجم

 یشمدان نیرحسیام زاده، بیخط ماین

 تومان 38333: قیمت

 ص 831صفحات:  تعداد

 چاپ: دوم نوبت

 3133چاپ:  خيتار

 350کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-381-0731-73-8: شابک
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 یحمحاسبات و طرا ینام کتاب: مبان

 یدر سیکل ترکیب یمفهوم

 ابشرحق،ی: دکتر مسعود ضنیمؤلف

 ریام ،ینظر دکتر محمدرضا شاه

 رجبلو نيبرز ،یکاش یوهاب

 تومان 1333: قیمت

 ص 331صفحات:  تعداد

 چاپ: اول نوبت

 3100چاپ:  خيتار

 353کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-381-0731-85-0: شابک

 

 

 

ل سازه و تحلی ینام کتاب: اصول طراح

 و بدنه خودرو

 اتی: دکتر محمد شرعمؤلف

 تومان 1753: قیمت

 ص 135صفحات:  تعداد

 چاپ: اول نوبت

 3100چاپ:  خيتار

 311کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-381-0731-57-1: شابک
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سريع  ینمونه ساز ینام کتاب: فن آور

 کیمکان یدر مهندس

 ی: دکتر جمال زمانمؤلف

 مانتو 1353: قیمت

 ص 351صفحات:  تعداد

 چاپ: اول نوبت

 3100چاپ:  خيتار

 318کتاب:  کد

 یريکتاب: وز قطع

 370-381-0731-53-1: شابک

 

 

 

 ینام کتاب: مکانیک شکست و خستگ

 : دکتر رحمت اهلل قاجارمؤلف

 تومان 30333: قیمت

 ص 103صفحات:  تعداد

 سومچاپ:  نوبت

 3131چاپ:  خيتار

 315کتاب:  کد

 یريوز کتاب: قطع

 370-381-0731-13-0: شابک

 00773377فروشگاه:  شماره
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 نام کتاب: اکسرژی

 مؤلف: دکتر مجید عمیدپور

 تومان 3533قیمت: 

 ص 370تعداد صفحات: 

 نوبت چاپ: اول 

 3107تاريخ چاپ: 

 311کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 370-381-0731-17-1شابک: 

 

 

 

 

 

 

 شرفته نام کتاب: رياضیات مهندسی پی

 مؤلف: دکتر امیررضا شاهانی

 تومان 37333قیمت: 

 ص 133تعداد صفحات: 

 چهارمنوبت چاپ: 

 3133تاريخ چاپ: 

 333کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 370-381-0731-11-8شابک: 
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  نام کتاب: دينامیک ماشین ها

 مؤلف: دکتر علی اکبر موسويان

 تومان 31333قیمت: 

 ص 173تعداد صفحات: 

 يرايش: دومو

 چهارمنوبت چاپ: 

 3131تاريخ چاپ: 

 331کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 370-381-0731-10-3شابک: 

 

 

 

نام کتاب: مکانیک مواد )مقاومت 

 مصالح()جلددوم(

 آر. سی هیبلر مؤلف:

 مترجم: دکتر سید محمد رضا خلیلی

 تومان 33333قیمت: 

 ص 533تعداد صفحات: 

 نوبت چاپ: دوم

 3133 تاريخ چاپ:

 331کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 370-381-0731-17-5شابک: 
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  ام کتاب: ماشینکاری پیشرفته ن

 مؤلف: حسن الحافی

مترجمین: دکتر مجید قريشی، 

 مهندس سعید عصارزاده

 تومان 30333قیمت: 

 ص 133تعداد صفحات: 

 سومنوبت چاپ: 

 3131تاريخ چاپ: 

 333کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 370-381-0731-18-0ابک: ش

 

 

 

 

 نام کتاب: انتقال حرارت کاربردی

تر مجید قاسمی، دکتر علی کمؤلفین: د

 کشاورز، مهندس الهام امینی

 تومان 8333قیمت: 

 831تعداد صفحات: 

 نوبت چاپ: اول

 3108تاريخ چاپ: 

 330کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 370-381-0731-13-3شابک: 
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ل طراحی حرارتی و نام کتاب: اصو

  های هوايی  رولیکی مبدلدهی

مؤلفین: مهندس مجید سلطانی، الهام 

 امینی

 تومان 5333قیمت: 

 ص  183تعداد صفحات: 

 نوبت چاپ: اول 

 3105تاريخ چاپ: 

  333کد کتاب: 

 قطع کتاب: رحلی

 381-0731-33-1شابک: 

 

 

 

 

نام کتاب: ترمودينامیک مهندسی)جلد 

 دوم(

ید مجتبی موسوی مؤلف: دکتر س

 نائینیان 

 تومان 1333قیمت: 

 ص 137تعداد صفحات: 

 نوبت چاپ: اول 

 3105تاريخ چاپ: 

 330کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 381-0731-33-3شابک: 
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نام کتاب: مکانیک مواد )مقاومت 

 مصالح()جلد اول(

 آر. سی هیبلر نو مؤلف:

 مترجم: دکتر سید محمد رضا خلیلی

 تومان  31333قیمت: 

 ص 730تعداد صفحات: 

 نوبت چاپ: سوم

 3133تاريخ چاپ: 

 331کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 370-381-0731-31-3شابک: 

 

 

 

 

نام کتاب: ترمودينامیک 

 مهندسی)جداول و نمودارها(

مؤلف: دکتر سید مجتبی موسوی 

 نائینیان

 تومان 3333قیمت: 

 ص 33تعداد صفحات: 

 نوبت چاپ: اول 

 3101خ چاپ: تاري

 330کد کتاب: 

 قطع کتاب: رحلی

 381-0731-35-3شابک: 
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نام کتاب: ترمودينامیک مهندسی)جلد 

 اول(

مؤلف: دکتر سید مجتبی موسوی 

 نائینیان

 تومان 1333قیمت: 

 ص 181تعداد صفحات: 

 نوبت چاپ: اول 

 3101تاريخ چاپ: 

 337کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 381-0731-31-1شابک: 

 

 

 

 

نام کتاب: کنترل و سیستمهای 

 دينامیک 

مؤلفین: دکتر علی غفاری، عادل 

 مقصودپور، علیرضا پورممتاز

 تومان 31333قیمت: 

 ص 183تعداد صفحات: 

 ششم نوبت چاپ:

 3131تاريخ چاپ: 

 300کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 381-31030-1-0شابک: 
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 نام کتاب: تفکر فازی )با تجديد نظر(

 مؤلف: بارت کاسکو

مترجمین: دکتر علی غفاری، عادل 

 مقصودپور، علیرضا پورممتاز

 تومان 1833قیمت: 

 ص 113تعداد صفحات: 

 نوبت چاپ: پنجم 

 3103تاريخ چاپ: 

 373کد کتاب: 

 قطع کتاب: وزيری

 370-381-0731-35-1شابک: 
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آدرس و مرکز پخش و فروش: 

، باالتر از ميدان ونک، تقاطع خيابان وليعصر)عج(

 ميرداماد، روبروی ساختمان اسکان 

 

 170-77887788: تلفن

 

 نمایندگی های فروش در ميدان انقالب

 44601477   فرهمند: 

 44641666   سيمای دانش: 

 4473810   عصر دانش: 

 44647706   دانشيران: 

 44600083   نوپردازان: 

 44600444   سروش دانش: 

 


