


پیشگفتار

توانمندســازی پایه هــای علمی دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشــور از وظایف اصلی 

سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران می باشد. این مهم، ضمن 

افزایش اقتدار علمی کشور در عرصه های بین المللی؛ زمینه ساز استقالل اقتصادی با محوریت 

یافته های فن آورانه و دانش بنیان می گردد که خود از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می آید. 

همچنین واضح است که در کنار دو عنصر تعهد و تخصص، دسترسی به اطالعات روز علمی و 

تکنولوژی های مدرن؛ نیاز اولیه برای توانمندسازی پایه های علمی به شمار  می رود.

بــر این اســاس جهادگــران جهاددانشــگاهی واحــد صنعتــی امیرکبیر بــا مدیریت 

جهــادی خود عالوه بــر فعالیت های فرهنگــی، پژوهش هــای فن آورانه و نیــز آموزش های 

تخصصــی فــن آور و اشــتغال محور، بــا چــاپ کتــب و مجــالت علمــی متخصصان و 

 دانشــگاهیان فرهیختــه کشــــور و همچنیــن ترجمه آثار فاخـــــر و به روز دنیا توســـط 

 “انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر »پلی تکنیک تهران«” 
که یکی از معتبرترین انتشــارات دانشگاهی در حوزه علوم پایه و مهندسی می باشد؛ به وظیفه 

انقالبی و اعتقادی خویش جـامه عمل پوشانده و امیدوار است بتواند نیازهای علمی پژوهشگران، 

دانشجویان و پویندگان راه علم را در تحقق آرمان های اصیل انقالب فراهم سازد. 

امید است دانشگاهیان و فعالین عرصه های علم و فناوری کشور، پوینده راه این شهیدان 

واال مقام همچون شهدای جهاد علمی، در محیط مقدس و انسان ساز دانشگاه باشند. از همه 

عزیزان محقق و دانش پژوه تقاضا می شــود این انتشارات را از نظرات تخصصی و پیشنهادات 

راهگشــای خود در جهت ارتقاء سطح علمی کتب منتشره و  همچنین گسترش زمینه های 

علمی آن ها، بهره مند سازند.

“هماره در پرتو الطاف الهی پیروز و سربلند باشید”

انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
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فروشگاه اینترنتی )خرید آنالین( و ارسال به سراسر ایران

انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر 4

مهندسی نساجی

ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

حجت رجب زادهمبانی علمی و عملی رنگ های پودری الکترواستاتیک1
 سینا چنگیزیان

160/000

 منصوره قنبرافجهروش های عملی در رنگرزی منسوجات2
 نیلوفر اصالحی

180/000

صنعت فاســتونی )نگاهی کامل به صنعت فاستونی و 3
روش های تبدیل الیاف به نخ و پارچه های فاستونی(

105/000 مهدی ورسه ای

 مهدی ورسه ایمنسوجات صنعتی4
ریحانه میرخانی

حمیدرضا علی بابایی
حسینی شکرابی

145/000

روح اله سمنانی رهبرچمن مصنوعی5
رضا قاسمی-سعید ترکاشوند

190/000

آزمون های ورودی کارشناســی ارشد شیمی نساجی و 6
علوم الیاف

250/000روح اله سمنانی رهبر

55/000روح اله سمنانی رهبرالیاف مصنوعی پلی آمید و ...7

750/000روح اله سمنانی رهبرمشخصه یابی و آزمون پیشرفته منسوجات8

رویکردهای محیط زیستی در مدیریت صنایع9
)با مثال های کاربردی در صنایع چرم و نساجی(

175/000فاطمه داداشیان

45/000فاطمه داداشیان-گودرزیطیف سنجی مادون قرمز و کاربرد آن در مهندسی پلیمر10

23/000فاطمه داداشیان-گودرزیآزمون های فیزیکی پارچه11

35/000مرآتیتولید ساختار و خواص نخ های ریسندگی12

55/000سیداصفهانی-میرهادی تکمیل کاالی نساجی )جلد 1(13

45/000سیداصفهانی-شمس ناتریتکمیل کاالی نساجی )جلد 2(14

30/000سیداصفهانی-میرهادیتکمیل کاالی نساجی )جلد 3(15

90/000میررضا طاهری اطاقسرااصول طراحی و محاسبه بافت پارچه16
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ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

ریسندگی الیاف کوتاه )جلد 1( 17
تکنولوژی ریسندگی الیاف کوتاه

30/000میررضا طاهری اطاقسرا

ریسندگی الیاف کوتاه )جلد 2(18
 حالجی و کاردینگ

150/000میررضا طاهری اطاقسرا

ریسندگی الیاف کوتاه )جلد 3(19
 ماشین های شانه زنی و نیم تاب

25/000میررضا طاهری اطاقسرا

80/000میررضا طاهری اطاقسراریسندگی الیاف کوتاه و مخلوط ها در سیستم پنبه ای20

75/000حسین نجفی کوتنائیتکنیک های چاپ در شیمی نساجی21

60/000حسین نجفی کوتنائیتکنیک های صنعتی در شیمی نساجی22

روش های شناســایی الیاف و مواد کمکی در شیمی 23
نساجی

65/000حسین نجفی کوتنائی

ساختمان شــیمیایی الیاف پشــم، چاپ رنگرزی با 24
رنگزاهای نساجی

50/000حسین نجفی کوتنائی

45/000حسین نجفی کوتنائیرنگرزی الیاف مصنوعی و مخلوط25

35/000حسین نجفی کوتنائیفرآیندهای شیمیایی و رنگرزی پوست و چرم26

حسین نجفی کوتنائیآزمایشگاه ها در شیمی نساجی27
 سیما حبیبی-مهراد حاجیالری

اعظم طالبیان

250/000

50/000خسروی-قرنجیگرنگرزی الیاف مصنوعی و استات سلولز28

16/000خسروی-قرنجیک-فرخ چیپیشرفت هایی در شیمی آلی و تکنولوژی مواد رنگزای آلی29

135/000هادی دبیریان-هادی خیرآبادیمدیریت و تکنولوژی تولید پوشاک30

150/000ملک نیاکاربرد تکنولوژی پالسما در صنعت نساجی31

15/000علی صدیقیاصول تکنولوژی ماشین های کاردینگ32

25/000علی شمس ناتریخصوصیات الیاف نساجی )ابریشم(33

120/000ناهید انصاری-وجیهه ملکیاصول و نظریات آزمایش های فیزیکی الیاف، نخ و پارچه34

20/000علی اکبر قره آغاجیتئوری و تکنولوژی تولید طناب35
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مهندسی کامپیوتر

ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

کاربرد کامپیوتر در معدن1
)اکتشاف، استخراج، زمین شناسی و نقشه برداری(

 مهیار یوسفی
 رضا خالو کاکائی

185/000

اردشیر هزارخانیموجک ها در هوش محاسباتی2
بشیر شکوه سلجوقی

230/000

مباحث پیشرفته طراحی، ساخت و تولید 3

PROENGINEER WELDFIRE

65/000نیما جمشیدی

90/000سلیمانی سه دهیمرجع کامل توابع اکسل4

5AVR 40/000مهرداد کمالیآموزش مباحث میکروکنترلرهای

مسعود یقینیالگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری6
 اخوان کاظم زاده

210/000

28/000رضا کمالیریاضیات و برنامه نویسی در مطلب7

70/000قلیزاده انصاری #C را ساده بیاموزیم8

9FLAC فرشید خدابنده لو نرم افزار
داود بهادربیگی

165/000

10 Surfer 8 18/000روزبهانی-بنی هاشمینگاهی بر
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مهندسی عمران

ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

علیرضا نیکبخت شهبازی داود هیدرولوژی1
خدادادی دهکردی 

اصالن اگدرنژاد

300/000

علی قنبریاصول مهندسی گودبرداری2
محمد جواد شعبانی

390/000

علی اکبر رمضانیان پورخوردگی آرماتورها در بتن3
مصطفی جالل

240/000

1/350/000پژمان تیموریراهنمای جامع تولید سنگدانه ی بتن و آسفالت4

دســتورالعمل طراحی ایمن پل ها  انجمن بزرگراه ها و 5
)AASHTO( حمل ونقل آمریکا

150/000غالمرضا هوائی

270/000غالمرضا هوائیطراحی پیشرفته سازه ها با کمک میراگرهای غیرفعال6

مهدی مهدی خانیکاربرد طراحی آزمایش ها در مهندسی عمران7
مهران عظیمی نژاد

145/000

مهندسی شیروانی های سنگی 8
برای پروژه های عمرانی و معدنی )ویرایش 4(

370/000مهدی امینی

مهدی امینیتحلیل پایداری شیروانی ها9
رضا نصیرزاده

220/000

روشــی نوین برای ارزیابی مخاطرات ناشی از عملیات 10
تونلسازی بر سازه های مجاور

125/000آرمین راست بود

320/000محسن هدایتی فرروش های نوین در زیرسازی و روسازی خطوط ریـلی11

390/000محسن هدایتی فرتکنیک های بهسازی در زیرسازی و روسازی جاده12

13TBM 390/000محسن هدایتی فراصول انتخاب و کار با دستگاه

150/000محسن هدایتی فرانواع روش ها، تجربیات اجرایی و نوآوری در بندرسازی14

160/000محسن هدایتی فرانواع روش ها و مستند سازی تجربیات اجرایی در سد سازی15
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ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

تکنیک های حفاری و ســاخت و ساز فضاهای زیرزمینی در 16
مناطق شهری

320/000محسن هدایتی فر

روش های طراحی، ساخت و ساز، بازرسی، نگهداری و ایمنی 17
در تونل های جاده ای

390/000محسن هدایتی فر

روش های پیش تحکیم و بهره گیری از تجهیـزات مکانیزه برای 18
اجرای تونل در زمین های سست

460/000محسن هدایتی فر

490/000محسن هدایتی فرارائه انواع سیستم های نوین و بهسازی در پل سازی19

اخوان لیل آبادیتحلیل سازه ها )روش کالسیک و ماتریسی(20
شاپور طاحونی

  980/000

60000امیر اقبالیراهنمای حل مسائل تحلیل سازه ها )2(21

65/000مجید احتیاطمروری بر تحلیل سازه های )1( )حل المسائل(22

300/000شاپور طاحونی-مجید احتیاطبارگذاری و سیستم های باربر سازه ای23

 علی اکبر رمضانیان پورتکنولوژی بتن24
پیدایش

1/600/000

25)HEC-RAS( سعید جبلی فردسیستم تحلیل رودخانه
حسن احمدی

350/000

سعید جبلی فردهیدرولیک سدها و مخازن26
حسن احمدی

250/000

50/000سعید جبلی فردتحلیل و طراحی تیرهای بتنی دارای بازشدگی27

سعید جبلی فرددینامیک سیاالت کاربردی28
رهگذر-امیدوار

30/000

280/000بهزاد عطایی آشتیانیمکانیک امواج آب29

بهزاد عطایی آشتیانیمهندسی سواحل )هیدرودینامیک سواحل(30
عطااله نجفی جیالنی

350/000

طراحی ساختمان های مقاوم در برابر انفجار در مجموعه های 31
صنعتی

35/000عطااله نجفی جیالنی
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ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

32TEKLA STRUCTURES 22/000عطااله نجفی جیالنیراهنمای نرم افزار

عبداله سمیعی بیرقعناصر نادر خاکی )کلیات، استحصال و بازار(33
محمد مشکینی-علی برزین

450/000

محمد مشکینی-مینا رضائی برکه های تثبیت فاضالب34
عبداله سمیعی بیرق  

155/000

محمدمشکینیراهنمای برآورد هزینه تجهیزات تصفیه آب35
عبداله سمیعی بیرق

110/000

185/000عبداهلل اردشیر-مهران امیریمدیریت ایمنی در کارگاه های ساختمانی36

تکنیک های زمان بندی شبکه ای و کنترل پروژه برای 37
پروژه های عمرانی

عبداهلل اردشیر-یعقوب علیپوری 
 هادی اردشیر

110/000

مدیریت ریســک در پروژه هــای عمرانــی )همراه با 38
مثال های کاربردی(

عبداهلل اردشیر
حسن ملکی تبار

250/000

محمودی مهریزیمهارهای مکانیکی خاک از طراحی تا اجرا39
جاللی مقدم

210/000

130/000فرزاد حاتمی-علی قمریدیوارهای برشی فوالدی و مرکب40

170/000شهره محمدیمکانیک خاک غیر اشباع41

 میرمحمد حسینیرفتار لرزه ای خاک ها )دینامیک خاک(42
 حسن سقایی

195/000

380/000سید امیر امامیانتقال رسوب43

معرفی و کاربرد زئولیت های طبیعی44
)معدن، کشاورزی و محیط زیست(

مجید غالمحسینی
اردشیر هزارخانی
 سعید قنادپور 

محمدحسین داوودی

150/000

اصول تئوری مجموعه های فــازی و کاربردهای آن در 45
مدل سازی مسایل مهندسی آب

155/000امین کوره پزان دزفولی

40/000امیررضا زراتیآزمایشگاه مکانیک سیاالت و هیدرولیک46



فروشگاه اینترنتی )خرید آنالین( و ارسال به سراسر ایران

انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر 10

ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

روش های طراحی و اجرای ســازه های حفاظت موقت 47
ایستگاه های مترو

45/000  آرزو وطن پور-ستوده 

راهنمای حل مسائل هیدرولیک کانال های باز48
)همراه با خالصه درس(

 ابراهیم صالح آبادی
مهرداد هدایتی

120/000

مسعود منوری مدیریت و طراحی جمع آوری پسماندهای شهری49
فرهام امین شرعی

165/000

یوسف عباس پرویناستهالک انرژی در سازه های هیدرولیکی50
غالم عباس بارانی

40/000

امیرمحمد امامی رادآلودگی های زیست محیطی و راهکارهای کنترل آنها51
نسرین چوبکار-شیوا حسینی

200/000

80/000اسماعیل افالکیمبانی نظری و استانداردهای آزمایش های مکانیک خاک52

150/000امیدرضا محبیراهنمای کاربردی اجرای دیوارهای آب بند دیافراگمی53

مجموعه سواالت و پاسخ های تشریحی آزمون ورودی 54
رشته مدیریت سوانح طبیعی

200/000جعفر مهدوی نیا

عطا جعفری شالکوهیفرهنگ مهندسی ژئوتکنیک )انگلیسی-فارسی(55
محمدکاظم حجتی طالمی

300/000

45/000قرارگاه سازندگی کربالاستحصال زمین از دریا56

روش های تثبیت شــن های روان بــا نگاهی به طرح 57
تثبیت شن و بیابان زدایی استان خوزستان

80/000قرارگاه سازندگی کربال

450/000سید مجدالدین میر محمد حسینیپی سازی در زمین های تورم پذیر58

 حمید علی الهیمبانی نظری و کاربردی دینامیک خاک59
مریم رحیمی

1/600/000

 حمید علی الهیروش های بهسازی خاک-طراحی و اجرا60
شایان محجوبی

580/000

راهنمای طراحــی، تولید و اجرای شــمع های بتنی 61
)ACI 543R-12(

شایان محجوبی
حامد دشتارا

460/000
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ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

محصوالت بتنی پیش ساخته ی پیش تنیده62
JIS A 5373: 2016

حامد دشتارا
شایان محجوبی

310/000

طیبه مصباح زادهمهندسی پیشرفته محیط های بادی63
 فرشاد سلیمانی ساردو

 زهرا ایازی

450/000

قراردادهــای بین المللــی ســاخت کتــاب راهنمای 64

قراردادهای بین المللی ســاخت با تفسیری بر فرم های 

FIDIC طراحی-ساخت

460/000نیما امانی-کیوان صفرزاده

65HSE محمدجواد کاظمینیاصول مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
مهدی بغدادی

950/000

شبیه سازی کامپیوتری با Aimsun به همراه مثال های 66

کاربردی )مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل ونقل(

امیررضا ممدوحی
 محمدحسین عباسی

800/000

190/000مهدی یزدان پرستکاربرد روش های عددی در مطالعه آتش سوزی تونل ها67

ژئومکانیــک رس های در معرض حــرارت با تأکید بر 68
پسماندهای هسته ای

امیر حمیدی
 امیرحسین کریمی

600/000

تصفیه پســاب های صنعتــی با فناوری کالســیک 69
واکسایش پیشرفته

380/000 عارف شکری

مصطفی شریف زادهمهندسی مکانیک سنگ )مبانی و کاربردها( )جلد 1(70
سید احمد مهری شال

580/000



فروشگاه اینترنتی )خرید آنالین( و ارسال به سراسر ایران

انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر 12

مهندسی معدن و متالورژی مواد

ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

 مهدی امینیتحلیل پایداری شیروانی ها1
رضا نصیرزاده

220/000

تکنولوژی پرینت ســه بعدی از نمونه ســازی سریع تا 2
ساخت قطعات نهایی

290/000 فرشید ریخته گر

180/000محسن کارشناسجوشکاری و کنترل اعوجاج3

میالد جورشعبانیمبانی خوردگی فلزات و آلیاژها4
مهدیه راضی اسرمی

زهرا شریعتی نیا

195/000

125/000محسن هدایتی فرروش نوین برای ارزیابی مخاطرات ناشی از عملیات تونلسازی5

6 ASTM بازرســی پوشــش های حفاظتی بر اســاس
D3276

 زهرا رنجبر
فربد میرشاهی
 مجید محسنی

370/000

 مهرناز قراگوزلوفناوری شیمی سبز برای سنتز نانو رنگدانه های معدنی7
محمودی هاشمی

180/000

160/000 رحمت ا... استوارآتش کاری در معادن )جلد 1(8

160/000رحمت ا... استوارآتش کاری در معادن )جلد 2( 9

85/000رحمت ا... استوارآتش کاری در معادن )جلد 3(10

380/000رحمت ا... استوارنقشه برداری معدن11

200/000حسن مدنیمبانی اکتشاف مواد معدنی جلد اول 12

350/000حسن مدنیمبانی اکتشاف مواد معدنی 2  13

160/000حسن مدنیاصول استخراج در معادن )جلد 1(14

220/000حسن مدنیاصول استخراج در معادن )جلد 2(15

180/000 بهرام رضاییپدیده های اندرکنش در فرآوری مواد معدنی 16

300/000 بهرام رضاییشناسایی و خواص سنجی در فرآوری مواد معدنی17

265/000 بهرام رضاییتکنولوژی خردایش )جلد 1(18
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ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

240/000 بهرام رضاییتکنولوژی خردایش )جلد 2(19

260/000 بهرام رضاییپیش تغلیظ و پرعیارسازی فیزیکی در فرآوری مواد معدنی20

150/000 بهرام رضاییمدل سازی و شبیه سازی در سیستم های فرآوری معدنی21

65/000عطایی-حسینیعملیات و تحلیل های اقتصادی در معادن روباز 22

65/000عطایی-حسینیطراحی محدوده و برنامه ریزی تولید در معادن روباز23

28/000منوچهر اولیازادهماشین های فلوتاسیون 24

25Roclab 8/000سیاوش تقی پورراهنمای استفاده از نرم افزارهای

سیاوش تقی پورطبقه بندی توده سنگ ها26
مهدی رخشنده

240/000

مکانیک سنگ رفتار برشی درزه ای سنگ27
)پایداری و تغییر شکل پذیری(

امیر شاه کرمی
سیاوش تقی پور

180/000

120/000نادر قاسم پور-بهنام پناه برتجزیه و تحلیل مسائل استخراج معادن سطحی28

نادر قاسم پور-بهنام پناه برمسائل مکانیک سنگ 29
محمد مهدی فرهادی

220/000

تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی با استفاده از نرم افزار 30

FLAC 3D

160/000نادر قاسم پور-بهنام پناه بر

100/000ابراهیم الهیاصول طراحی معادن روباز31

150/000ابراهیم الهیاصول طراحی تهویه در معادن32

65/000حسین حسنیزمین شناسی ساختمانی و تفسیر نقشه ها33

30/000حسین حسنیروش های نوین مدیریت ترانشه ها در راه و راه آهن34

145/000مصطفی شریف زادهتونلسازی مکانیزه سپری35

32/000مصطفی شریف زادهتقویت توده های سنگ با دوغاب های پایه سیمانی36

اردشیر هزارخانیموجک ها در هوش محاسباتی )جلد 1(37
 بشیر شکوه سلجوقی

230/000

معرفی و کاربرد زئولیت های طبیعی38
)معدن، کشاورزی و محیط زیست(

مجید غالمحسینی
اردشیر هزارخانی

150/000

40/000حمیدراشدی-سمیه اسکندریتجهیزات ذخیره سازی زیرزمینی گاز طراحی و اجراء39



فروشگاه اینترنتی )خرید آنالین( و ارسال به سراسر ایران
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ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

50/000سعید جبلی فردتحلیل و طراحی تیرهای بتنی دارای بازشدگی 40

260/000اسکندر کشاورز علمداریترمودینامیک جامدات  41

45/000ابراهیم فرخقطعات بتنی پیش ساخته42

45/000محمد یزدیزغال سنگ43

80/000رحمانیواژگان حفاری و آتش باری44

80/000محمود عبداللهیشیمی فلوتاسیون45

مدیریــت ریســک و تصمیم گیری در سیســتم های 46
)Decision Tools اقتصادی )بسته نرم افزاری

135/000مهیار یوسفی-رئوف غالمی

80/000کوروش بهلولیبازرسی و نگهداری جرثقیل متحرک47

49/000  مهیار یوسفی-روحانیاصول و روش های مدل سازی پتانسیل معدنی 48

160/000مصطفی آصفی-مالئی کشکیرویکرد نرم افزاری در مدلسازی منابع معدنی49

فرزاد محبوبیراهنمای علمی فناوری روکش کاری50
میالد شمس الدین

150/000

جمشید آقازاده مهندسیتشریح مسائل: رفتار مکانیکی مواد )ویرایش دوم(51
محسن رضایی شهمیرزادی

170/000

290/000محسن هدایتی فرتکنیک های نوین در طراحی و ساخت و ساز تونل52

185/000مهیار یوسفی-رضا خالو کاکائیکاربرد کامپیوتر در معدن53

54FLAC فرشید خدابنده لونرم افزار
داود بهادربیگی

165/000

فرشید خدابنده لواقتصاد و استراتژی های معدن کاری55
فراز سلطانی

750/000

650/000مرتضی اصانلوتکنولوژی و مهندسی زغال سنگ56

190/000مهدی یزدان پرستکاربرد روش های عددی در مطالعه آتش سوزی تونل ها57

210/000محمدرضا شاهوردیلومقدمه ای بر تنِش برجا در مکانیک سنگ58
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مهندسی پزشکی

ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

سیامک نجاریانتجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد )جلد 1(1
پوریا جعفری مقدم

  830/000

380/000سیامک نجاریانتجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد )جلد 2(2

سیامک نجاریانوسایل پزشکی، کاربرد و ایمنی )جلد 1(3
بصیرنیا-ضیایی

200/000

سیامک نجاریانوسایل پزشکی، کاربرد و ایمنی )جلد 2(4
بصیرنیا-ضیایی

200/000

سیامک نجاریان مقدمه ای بر فن آوری تجهیزات پزشکی )جلد 1(5
صنم سجادی-فریما فاضلی

180/000

سیامک نجاریان مقدمه ای بر فن آوری تجهیزات پزشکی )جلد 2(6
صنم سجادی-فریما فاضلی

195/000

380/000سیامک نجاریانمقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی7

40/000سیامک نجاریانفرهنگ جامع تجهیزات پزشکی )انگلیسی به انگلیسی(8

45/000  سیامک نجاریانمقدمه ای بر مهندسی پزشکی )التین( 9

50/000سیامک نجاریانمبانی انتقال حرارت و جرم در سیستم های حیاتی10

سیامک نجاریانمهندسی پزشکی و ابزار دقیق11
مرادی-امیری

28/000

سیامک نجاریانانگلیسی عمومی برای دانشجویان مهندسی پزشکی12
مهناز کارگر سهمی

کیانوش امیری

190/000

360/000سیامک نجاریان-قاسمی کیانیاستاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی13

27/000سیامک نجاریان-قاسمی کیانیبیومکانیک حرکت انسان14

380/000حمید کشوریآناتومی در مهندسی پزشکی15

1/100/000حمید کشوری-شیوا اسبریفیزیولوژی در مهندسی پزشکی16

100/000محمود اعظمی مهندسی استخوان و غضروف18
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ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

35/000نفیسه بحیرایی-مهدی هدایتینانوذرات آنتی باکتریال نقره در صنعت و بهداشت19

تصویربرداری هسته ای پت20
)مقطع نگاری گسیل پوزیترون(

مهدی کفائی-زهرا اسالمی راد 
الدن شهشهانی
مجتبی حسنی

195/000

سیگنال های زیستی21
)فیزیولوژی، ثبت، آزمایش، پردازش و تحلیل(

فاطمه داوری نیا-افروز ارزه گر
محمد راوری-صالح لشکری

185/000

155/000افرا حاجی زاده-اسما رستمینانو ذرات فلزی پالسمونی در کاربردهای زیست پزشکی22

مهندسی و کاربرد مواد زیستی در پزشکی23
)به همراه نگرشی بر کاربرد فناوری نانو(

حسین امینی مشهدی
سمیرا نوخاسته

امیر مهدی مولوی
اکرم صالحی

300/000

زبان تخصصی مهندسی پزشکی24
)برای دانشجویان مهندسی پزشکی(

حامد آقاپناه رودسری
سید رضا آل نبی

320/000

حسن اصالحینانوذرات مغناطیسی و بررسی کاربردهای آن ها25
 محسن اسماعیل پور
 علیرضا سرداریان

320/000

میدیا خادمی-علی نیکوفناوری چاپگرهای زیستی سه بعدی26
حامد کیوانپور ایرانی

480/000

مرجع کامل نرم افــزار تخصصی طراحــی بیولوژیک 27
3-matic

میدیا خادمی
 پری ناز انتظام-حمید امامی

560/000

میدیا خادمیآموزش کاربردی نرم افزار کتیا در مهندسی پزشکی28
هومن سعادتمند

پارسا شیخ االسالمی

420/000

580/000عادله قلی پور کنعانیاصول ترمیم زخم و پانسمان های پیشرفته29

سامانه های نوین در الکتروریسی نانوالیاف برای کاربرد در 30
مهندسی پزشکی

زهره دارائی نژاد
 افرا حاجی زاده

320/000
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مهندسی برق

ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

240/000 مهرداد عابدیمبانی ماشین های الکتریکی1

280/000مهرداد عابدیاصول و مبانی مدارهای الکتریکی2

850/000سیروس شیرزادیتئوری و روش های محاسبه راکتور هسته )جلد 1(3

40/000سیروس شیرزادیتئوری و روش های محاسبه راکتور هسته )جلد 2(4

5AVR 40/000مهرداد کمالیآموزش مباحث میکروکنترلرهای

6PIC 30/000مهرداد کمالی-محسن بطحائیطراحی حرفه ای با میکروکنترلرهای

140/000سجاد بیات-سهیل امامیاناصول دانش و فناوری تراهرتز7

65/000 مسلم صالحیمبانی کاربرد دانش هسته ای8

55/000علیرضا رضاییکنترل اتوماتیک  9

25/000مهرداد قنواتیراهنمای مدارهای الکترونیکی10

13/000نازیال بنی هاشمیساختار باتری های سرب اسیدی تر و خشک 11

90/000ناصر شمس قارنه-فهیمه کیانیمروری بر صنعت برق ایران و جایگاه آن در بورس انرژی12

مقدمه ای بر مهندسی سیستم های نوری13
Introduction to Engineering Optical Systems

علی رستمی
حسن غفوری فرد

140/000

70/000احمد داورزنیمسائل عملی بهره برداری  راکتورهای هسته ای14

200/000ابوالفضل ملکیتئوری و کاربردهای مکانیک مدار ماهواره15

180/000ابوالفضل ملکیمکانیک مدار ماهواره16

حسن اصالحینانوذرات مغناطیسی و بررسی کاربردهای آن ها17
 محسن اسماعیل پور
 علیرضا سرداریان

320/000

مصطفی اسماعیلی شایاناصول طراحی و کاربرد سامانه های خورشیدی18
 غالمحسن نجفی

شیوا گرجیان

580/000

حسن غفوری فرداستـالراتـور19
شروین گودرزی

 ابوالفضل مازندرانی

210/000
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شیمی و مهندسی شیمی 

ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

دستورالعمل آزمایشات عمومی و تخصصی ویژه رشته 1
مهندسی شیمی

زارع کاظم آبادی
میر نظامی

250/000

30/000سیامک جعفریمقدمه ای بر کاربرد اکسل در مهندسی شیمی2

یاسین خانی-زهرا شریعتی نیا کنترل دستگاهی: مفاهیم و کاربردها3
مسعود مقدم-فرزاد بهادران

155/000

فرزانه وهاب زاده-محمد حجار اصول بنیادی در طراحی بیوراکتور4
الهام جلیل نژاد

110/000

350/000منصور کلباسیترمودینامیک مهندسی شیمی )جلد 1(5

130/000منصور کلباسیترمودینامیک مهندسی شیمی )جلد 2(6

50/000منصور کلباسی-احمدپورآشنایی با مهندسی شیمی7

راهنمای حل مسائل ترمودینامیک مولکولی تعادالت 8
فازی

25/000منصور کلباسی

600/000مرتضی سهرابیطراحی راکتورهای شیمیایی 9

سه هزار و شصت روش ساخت مواد نانو و فرآورده های 10
صنایع شیمیایی

430/000محمد ادریسی

22/000محمد ادریسیروش  تحقیق تجربی11

85/000محمد ادریسیالکتروشیمی صنعتی12

25/000محمد ادریسیگسترش شیمی از آزمایشگاه در صنعت13

90/000محمد ادریسی-روح اللهیکنترل دستگاهی با اندازه گیری های دما و فشار14

 محمد ادریسی-میثم سلیمانیطراحی آزمایشات با استفاده از روش های آماری15
علی ادریسی

110/000

 محمد ادریسی-میثم سلیمانیساخت و کاربرد مواد نانو16
علی ادریسی

80/000

85/000سیروس شیرزادیتئوری و روش های محاسبه ی راکتورهای هسته ای17
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ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

تئوری و روش های محاســبه ی راکتورهای هسته ای 18
)راکتورهای توان( )جلد 2(

40/000سیروس شیرزادی

20/000خسروشاهیبنزین از منشاء تا بازار19

20  )II( 120/000مجید عبدوسشیمی فیزیک

حسن علیجانی-مجید عبدوس شیمی صنعتی )جلد 1(21
یوسف فضلی

140/000

حسن علیجانی-مجید عبدوسشیمی صنعتی )جلد 2(22
مهدی جوالیی

105/000

70/000احمد داورزنیمسایل عملی بهره برداری راکتورهای هسته ای23

120/000 فریبرز رشیدیمهندسی مخازن گاز طبیعی24

30/000احمدرضا ربانیسولفید هیدروژن و مخازن نفت و گاز ترش25

100/000ترابی انگجی-مخاطباصول انتخاب و طراحی تبخیرکننده های صنعتی  26

85/000خانم پازوکیآموزش جامع کنکور کارشناسی ارشد شیمی فیزیک27

22/000افشین خوشدلراهنمای کاربردی برای مهندسین شیمی28

70/000بهبودی املشیسینتیک شیمیایی و مکانیسم ها29

350/000محمدحسین پادشیمی آلی 1 و 2 و 303

150/000میترا دادورمکانیک سیاالت در مهندسی شیمی31

80/000حسین معیریروش های تصفیه آب و پس آب صنعتی32

سید جواد ساداتی نژاد ایزوتوپ ها و کاربردها33
 محمد میرزاوند

400/000
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مهندسی مکانیک

ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

63/000علیزادهآزمایش های مقاومت مصالح1

210/000رضائی-باصریکاربرد سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک 2

50/000سیدمهدی رضائیتکنولوژی سنگ زنی 3

70/000رفیعی زادهمهندسی خالء4

30/000رضا حسینیخالقیت در طراحی مهندسی5

مباحث پیشرفته طراحی ساخت و تولید6
 PROENGINEER WELDFIRE   

65/000نیما جمشیدی

60/000حسن رحیم زادهمقدمه ای بر روش های اندازه گیری سرعت، دما، فشار7

120/000اصغر نصر-محمدیاصول و مبانی سیستم های ترمز در وسائط نقلیه ریلی8

35/000اکبر حسن پورارتعاش در ماشین آالت هم محوری 9

محمدرضا سلطانیمکانیک مدار ماهواره10
 ابوالفضل ملکی

180/000

11PIPING 50/000مازیار پازوکیراهنمای طراحی

آزمایشگاه مجازی دینامیک سیاالت محاسباتی با 12
ANSYS Fluent

نیما جمشیدی-حسین 
احمدی کیا  ایمان برجی

190/000

13Water, Power Plant, Development  110/000حسن رحیم زاده-حامد سرکردهآب، نیروگاه، توسعه

یونس علیزاده-وحید فرتاش وند طراحی اجزاء ماشین )جلد 1(14
جواد تیموری

260/000

یونس علیزادهاستاتیک15
عبدالحمید عزیزی

185/000

490/000عزیزه جوادی- سعید مولودیاستاتیک16

80/000محمود قبادیفرآیندهای ماشین کاری چرخ دنده17

210/000محمودی مهریزی-جاللی مقدممهارهای مکانیکی خاک از طراحی تا اجرا18

200/000ابوالفضل ملکیتئوری و کاربردهای مکانیک مدار ماهواره19

محمدرضا رازفراصول ماشین کاری و ماشین های ابزار20
محسن خواجه زاده

350/000
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مهندسی صنایع و مدیریت

ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

روح اله توالییفنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت1
مهرداد محمدزاده علمداری

180/000

بهروز کریمی-شیخ سجادیهمدل تعالی لجستیک و زنجیره تامین2
سلیمانی سدهی-نازنین فروزش

250/000

افشین فیروزیدانش مالی برای مهندسان )جلد 1(3

مهدی سلطانی-نریمان ضیایی

295/000

افشین فیروزیدانش مالی برای مهندسان )جلد 2(4

مهدی سلطانی

440/000

250/000فتاحی-دوکوهکی-مقدماقتصاد مهندسی نظریه ها و کاربردها5

پرشنگ دوکوهکیراهنمای جامع اقتصاد مهندسی6
امیر افشین فتاحی
مسعود کاظمی

230/000

150/000حمید داودپورمدیریت عملیات )مفاهیم و روش ها(7

35/000حمید داودپورمدیریت نگهداری و تعمیرات مفاهیم و روش ها8

80/000علیرضا علی نژادتکنیک های نوین در تصمیم گیری های چندشاخصه )جلد 1( 9

100/000علیرضا علی نژادتکنیک های نوین در تصمیم های چندشاخصه )جلد 2(10

105/000علیرضا علی نژادتکنیک های نوین در تصمیم  های چند شاخصه )جلد 3(11

مقدمه ای بر تصمیم گیری های چندمعیاره، 12
تحلیل پوششی داده ها و ارتباط آنها

135/000علیرضا علی نژاد

120/000ابوالفضل کاظمی-علی نژادراهنمای حل مسائل کنترل کیفیت آماری دکتر نقندریان13

220/000ابوالفضل کاظمی-مهدی قمیکاربرد اکسل در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات14

60/000ابوالفضل کاظمی-مجیدیانکاربرد گوگل و کتابخانه دیجیتال در مهندسی صنایع15

50/000سیدکاظم اورعیبهره وری در صنایع 16

65/000سیدکاظم اورعیمدیریت صنعتی، تصمیم گیری17

12/000مرتضی خجسته پورERP و ماژول های آن )جلد 1(18
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ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

70/000مرتضی خجسته پورERP و ماژول های آن )جلد 2( 19

ناصر شمس قارنهیک راهنمای علمی برای روش تحقیق20
سعید نجفی زنگنه

125/000

100/000ناصر شمس قارنه-ذوالقدرهدایت سازمانی21

180/000امین نیری-قاسمی یقینیاحتماالت نظریه ها و کاربردها 22

25/000مهدی زند-بشیریاصول مدیریت زنجیره عرضه23

20/000مهین شاکریفرهنگ فنی لغات و اصطالحات مهندسی صنایع24

25Expert choice معرفی نرم افزار
)AHP به همراه خالصه ای بر مطالب(

180/000علی نیک مردان

سـازمـان هـــای  بـرتـــر از شناخت تا دریافت جایزه 26
سرآمد )EFQM با الگوی اجرایی(

نعمت اله قاسمی 
امان ا... زارع وکیل آباد

145/000

80/000واحد عبداللهیاناصول کاربردی کارآفرینی و مهارت های کسب و کار27

مهندسی صنایع )گزیده ای از سواالت کارشناسی ارشد 28
همراه با نکات کلیدی حل مسائل(

سعید عباسی پاریزی
الدن حضرتی آشتیانی

250/000

تکنیک های زمان بندی شبکه ای و کنترل پروژه برای 29
پروژه های عمرانی

عبداهلل اردشیر-یعقوب علیپوری 
هادی اردشیر

110/000

920/000بهروز کریمی-مسعود جنابیبرنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها30

علیرضا فروزانگهر-علی قدیانی تکنیک های عارضه یابی مدیریت زنجیره تأمین31
محسن شیخ سجادیه

120/000

145/000فیروز داوودیاقتصاد مقاومتی از نظریه تا عمل32

125/000محمدرضا نباتچیانپایایی و خطای انسانی در سیستم های حمل و نقل33

120/000نادر سلیمانی-محمود صفریروش تحقیق کمی در علوم تربیتی )پرایمر(34

الهام ثابتی صالحنظریه سبد سرمایه گذاری و تحلیـل های مـالی35
علی محمد کیمیاگری

170/000

متــون زبان تخصصی برای رشــته ی  آمــوزش ابتدایی و 36
پیش دبستانی

فرزانه دهقان
خدیجه یحیی زاده

علی شیروانی شیری

190/000

کیارش فرتاشمقدمه ای بر سطوح آمادگی فناوری37
فاضل حاجی زاده ابراهیمی

 محمدصادق خیاطیان یزدی

280/000



http://jdamirkabir.ac.ir/shop

www.jdamirkabir.ac.ir23

مهندسی متالورژی

ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

علی اکبر رمضانیان پورخوردگی آرماتورها در بتن1
مصطفی جالل

240/000

میالد جورشعبانیمبانی خوردگی فلزات و آلیاژها2
زهرا شریعتی نیا 

مهدیه راضی اسرمی

195/000

معرفی و کاربرد زئولیت های طبیعی3
)معدن، کشاورزی و محیط زیست(

مجید غالمحسینی
اردشیر هزارخانی-سعید قنادپور 

محمد حسین داوودی

150/000

حجت رجب زاده مبانی علمی و عملی رنگ های پودری الکترواستاتیک4
 سینا چنگیزیان

160/000

180/000محسن کارشناسجوشکاری و کنترل اعوجاج5

135/000محمد بابائیسوپر آلیاژها6

 عباس هنربخش رئوفمبانی متالورژی فیزیکی و علم مواد 7
 شهسواری-زارع

250/000

35/000سیدعلی صدوق ونینیعملیات حرارتی فلزات و آلیاژها 8

80/000پرویز فیروزی نژادفناوری تولید کک 9

65/000فقیهی-منفردشیشه فلزات حجمی10

170/000آقازادهحل تشریح رفتار مکانیکی مواد11

8/000فرج زاده-ذژمآنودایزینگ و رنگ آلومینیوم 12

150/000فرزاد محبوبیراهنمای علمی فناوری روکش کاری13

220/000حمید ابراهیم پورفناوری منیزیم14

260/000اسکندر کشاورز علمداریترمودینامیک جامدات15
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مهندسی پلیمر

ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

270/000 احمدرضا رئیسیغشاهای پلیمری و فرایندهای غشائی1

 مهرناز قراگوزلوفناوری شیمی سبز برای سنتز نانو رنگدانه های معدنی2
هانیه محمودی هاشمی

180/000

علیرضا زاهدینانوکامپوزیت های پلیمری )روش های تولید(3
کاوه رحیمی ممقانی

180/000

ســلول های خورشیدی حساس شــده به مواد رنگزا: 4
معرفی، مواد و چشم انداز

220/000کمال الدین قرنجیگ

ســنتز، شناســایی و کاربرد نانومــواد در زمینه های 5
مختلف علوم و فناوری

185/000زهرا شریعتی نیا

سعید باستانیپوشش های تابش پز: شیمی و فناوری6
مرتضی ابراهیمی-پونه کاردر

160/000

مجموعه استانداردهای بازرسی پوشش های حفاظتی 7
ASTM D3276 بر اساس

 رنجبر-میرشاهی
 مجید محسنی

370/000

 مهرناز قراگوزلوفناوری شیمی سبز برای سنتز نانو رنگدانه های معدنی8
هانیه محمودی هاشمی

180/000

50/000آیت اللهی-غفوری آهنگرفرآیند تزریق پالستیک  )جلد 1( 9

140/000آیت اللهی-غفوری آهنگرفرآیند تزریق پالستیک  )جلد 2(10

110/000آیت اللهی-غفوری آهنگرفرآیند تزریق پالستیک  )جلد 3( 11

150/000مجید عبدوس اصول سنتز ترکیبات آلی 12

30/000مجید عبدوس-حسین جوانبختنقش پذیری مولکولی از اصول و مبانی تا کاربردها 13

مجید عبدوسنگرشی بر پیل های سوختی اکسید جامد14
محمد محمدی اصل زاده

160/000

مقدمه ای بر پوشش های پلی یورتانی و نانوکامپوزیت های 15
پلی یورتانی

مجید عبدوس
محمد محمدی اصل زاده

85/000

45/000مجید عبدوس-عزیزی نژادآزمایشگاه شیمی پلیمر16

250/000حسین افشاریفیزیولوژی پس از برداشت در علوم باغبانی17
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ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

اندازه گیری خواّص مکانیکی پـالستیک ها و کامپوزیت ها  18
)تئوری و عملی( شرح و تفسیر ده آزمایش اساسی بر مبنای 

ASTM روش آزمون های استاندارد

170/000سعید نعمتی

80/000قاسم نادری-شکوهیرئولوژی19

20/000شاهین کاظمیکارخانجات تولید پلی استر-اصول فرآیند و تکنولوژی تولید20

35/000علی پور-حسینیاصول طیف سنجی21

70/000محمد گل محمدیروش های شکل دهی پالستیک ها22

60/000علی اصغر صباغ الوانیفرایندها و تجهیزات سالن رنگ خودروسازی23

120/000پتری ادواردهندبوک چسب24

680/000علیرضا بنکدارسورفکتانت های غیریونی 25

مهندسی نفت

ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

دانش الزامات و فرآیند طراحی مهندسی خطوط انتقال 1
با رویکرد اجرایی

140/000ابراهیم رشیدی

120/000رشیدی-خامه چیمهندسی گاز طبیعی2

350/000عباس خانیطراحی و مدیریت اجرا در خطوط انتقال گاز3

40/000حمید راشدیتجهیزات و ذخیره سازی زیرزمینی گاز4

20/000بهروز روزبهانیبنزین از منشا تا بازار5

30/000احمد رضا ربانیسولفید هیدروژن6

طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها در صنایع نفت، 7
گاز و پتروشیمی

140/000محمد مهدی امیری
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مهندسی ریاضیات

ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

190/000اعظم قلعه آقاباباییمباحثی در گراف اول و شناسایی گروه ها توسط آن1

150/000بهمن مهریمحاسبات عددی2

20/000بهمن مهریروش های مدل سازی ریاضی در فیزیک و مهندسی 3

22/000بهمن مهریدرآمدی بر نظریه تقریب توابع4

55/000بهمن مهری جبر خطی 5

22/000بهمن مهری-روئینمبانی آنالیز ریاضی 6

راهنمای حل مســائل آمار و احتماالت کاربردی کتاب 7
نیکوکار

35/000مسعود امتی

15/000بهزاد نجفیچگونه در ریاضیات عمومی موفق باشیم 8

حســابداری عملی کاربردی )پایه( حسابداری عمومی  9
)مقدماتی( )جلد 1(

180/000سیداسماعیل طاهری اطاقسرا

90/000سیداسماعیل طاهری اطاقسراحسابداری علمی کاربردی-عمومی تکمیلی )جلد 2(10

110/000سیداسماعیل طاهری اطاقسراحسابرسی  11

250/000سیداسماعیل طاهری اطاقسراحسابداری شرکت ها12

180/000ایرج جعفری گاوزنمعادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی13

30/000سیامک جعفریمثلث خیام هندسه فرکتال14

مقدمه ای بر ریاضیات مهندسی و روش های محاسبات 15
عددی 

40/000سیامک نجاریان

45/000فرنوش حاجتیریاضی عمومی 2 16



http://jdamirkabir.ac.ir/shop

www.jdamirkabir.ac.ir27

مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد

ف
دی

قیمت مؤلف/ مترجمنام کتابر
)ریال(

45/000محسن لطف زمانآمادگی آزمون کارشناسی ارشد ریاضی عمومی )جلد 1(1

40/000محسن لطف زمانآمادگی آزمون کارشناسی ارشد معادالت دیفرانسیل2

50/000محسن لطف زمانآمادگی آزمون کارشناسی ارشد استاتیک3

55/000محسن لطف زمانآمادگی آزمون کارشناسی ارشد مقاومت مصالح 4

55/000محسن لطف زمانآمادگی آزمون کارشناسی ارشد کنترل5

55/000محسن لطف زمانآمادگی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک )جلد 2( 6

85/000نسیم پازوکیآموزش جامع کنکور کارشناسی ارشد شیمی فیزیک7

35/000رضا برونمجموعه پرسش های چهارگزینه ای مکانیک خاک8

آمادگی آزمون  کارشناســی ارشــد مهندسی شیمی  9
مخازن و هیدروکربوی

55/000 علی سیدمختاری



فروشگاه اینترنتی )خرید آنالین( و ارسال به سراسر ایران
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ASM HANDBOOK تعدادی از سری کتاب های

ف
دی

قیمت نام کتابر
)ریال(

1Volume )2(  Propertis & Selectionچاپ تمام

2Volume )4( Ht triatingچاپ تمام

3Volume )5( Surface Cleaning55/000

4Volume )6( Weldingچاپ تمام

5Volume )8( Mechanical testing150/000

6Volume )9( Mertalligraphy and Microstructures120/000

7Volume )10( Material Characterization140/000

8Volume )13( Corrosionچاپ تمام

9 Volume )14( Forning and Forgingچاپ تمام

10Volume )15( Casting90/000

11Volume )16( Machining130/000

12Volume )17( Non destractive Evaluationچاپ تمام

13Volume )20( چاپ تمام




