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 سال چاپ مولفان/ مترجمان عنوان کتاب

 1131 سید علی نیک جالل فرایند تولید آلومینیوم اولیه  1

 1131 عبدالعلی رضایی تحلیل ماهیت تکنولوژی  2

 1131 مجموعه مقاالت های الزم برای هدایت موثر منابع انسانیتوانمندی  1

 1131 منصور خانکی ترمودینامیک برای مهندسین  1

 1131 مرتضی رحمانی (1عمومی ) ریاضی  5

 1135 زاده، مهرداد رضاییپیام حنفی تجارت الکترونیکی )تعاریف، موانع و راهکارها(  6

 1135 حجت اله حاجی حسینی های نظام توسعه فناوریمطالعه و بررسی پیرامون مولفه  7

 1136 مختارانینادر مختارانی، محمدرضا علوی مقدم و بابک  مدیریت مواد زائد خطرناک  3

 1136 مجموعه مقاالت مباحث کاربردی در زمینه مهندسی مالی  9

 1137 گروه پژوهشی مهندسی صنایع طراحی انبار )استقرار کاال، تجهیزات و حمل و نقل(  11

 1137 علی فرقانی، مهدی شریف یزدی و علیرضا آخوندی یابی مراکز صنعتی و خدماتی با رویکرد کاربردیمکان  11

 1137 سید سپهر قاضی نوری و سید رضا قاضی نوری نوآوریبینش   12

11  
سازی سریع و های نمونهمروری بر مهندسی معکوس، روش

 ابزارسازی سریع
 1133 داود صفائیان

 طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد  11
علی فرقانی، علیرضا آخوندی، احسان الهی فرد و علی 

 دیوساالر
1133 

 1133 فرنوش باقری، مهدی عالالدینی و محمدمهدی علیزاده مدل تعالی مدیریت پروژه  15

 1139 مرتضی رحمانی های عددی در جبرخطیمباحثی از روش  16

 فناوری انجماد سریع  17
علی جزایری قره باغ، جواد مال، مهسا اصفهانی، بهزاد 

بینش، مهدی کیانی، سیما میرزایی، حمید ارونی 
 حصاری، رضا بختیاری و سروش پرویزی

1191 

 1191 آبادیکاوه منگلی کهتویی و مصطفی بهمن سازی موتورهای جستجوتجارت الکترونیک از طریق بهینه  13

19  
-جلد اول: طراحی سنجه -گیری و کنترل کیفیت کاربردیاندازه

 های )فرامین( اندازه گیری و کنترل ابعادی
سید محمد طباطبایی، سید حسن کمالی و سید حسین 

 استقامت
1191 

 1191 مرتضی رحمانی محاسبات عددی  21

 یهای زمانیش بینی سریپکاربرد نظریه آشوب و فراکتال در   21
مرتضی رحمانی، فهیمه صائبی بیدگلی و نرجس علی 

 بخشی
1191 



 مدیریت لجستیک زنجیره تامین  22
علی فرقانی، مسعود نارنجی و علی پورابراهیم گیل 

 کالیه
1191 

 1191 محمدسعید محصصی یک بررسی تاریخی / تحلیلی –سینمای مستند صنعتی ایران   21

 1191 گروه پژوهشی مهندسی متالورژی اصول خوردگی  21

 1191 جواد کاظم زاده خویی و اعظم سادات نوری سماندهای داروییپدستورالعمل امحا   25

26  
یابی و طراحی چیدمان در واحدهای صنعتی به کمک نرم مکان
 VIP PLAN OPTافزار 

برقی، ابوالفضل قرایی، سمیرا سادات مهدی سیف 
 احمدیان، نیلوفر شاکری و سارا روحانی

1191 

 1192 محمد رضوانی، جواد کاظم زاده خویی و محمود علیزاده ای بر بیوتکنولوژی محیط زیستمقدمه  27

 1191 امین پاداش اقتصاد محیط زیست )مبانی، اصول و کاربردها(  23

 1191 الهام فهام و احمد رضوانفر ها(آموزش عالی )مبانی و رهیافتآموزش برای توسعه پایدار در   29

 1191 امین پاداش، داریوش جرس و مینا شهیدی شکیب راهنمای کابردی ارزیابی استراتژیک محیط زیست  11

 1196 مرتضی رحمانی معادالت دیفرانسیل و کاربردهای آن  11

 1197 حمیدرضا قمی، مرتضی رحمانی و مرتضی خاکزار عالیها و نشانگرهای عملکردی خرد در آموزش ابعاد، شاخص  12

 هاخواص مکانیکی سرامیک  11
مرجان شیری، مهدی خدایی، خانعلی نکوئی و حسن 

 غیاثی
1197 

 1197 سید عبدالرضا ترابی پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از سطوح ناهموار  11

 1197 عبدالرضا ترابیسید  تحلیل و طراحی -های رادیومتری مایکروویویسیستم  15

16  
مهندسییی آکوسییتیک )و کاربردهای آن در مهندسییی سییاختمان، 

 آهن(معماری و راه
 1197 دوست و عماد پناهیداود یونسیان، سامان فرهنگ

 1197 محسن مردانی و شادان مظفری های تجهیزات دوارآزمون  17

 1193 سجاد شفیعی فرسید عبدالرضا ترابی و  مدیریت داده ها: از تئوری تا کاربرد  13

 1193 علی کمندی و زهرا فرحی DMBOKپیکره دانش مدیریت داده   19

 1193 علی کمندی و مهدیه دهقانی زنجیره بلوکی  11

 1199 نرگس جوهری و سید حمیدرضا مداح حسینی چاپ زیستی تزریقی داربست برای کاربردهای مهندسی بافت  11

 1199 اسماعیلیمهدی  متالورژی برای غیرمتالورژها  12

 - 11توسعه تکنولوژی صنعتی تا شماره  ترویجی -فصلنامه علمی   11
 1132از سال 

 تاکنون

 


