
 جوشکاری کتابخانه مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران  -لیست کتب فنی و مهندسی  

 لیست کتب )فنی مهندسی(  کتابخانه  مرکز علمی کاربردی کلران

 نام مترجم نام نویسنده  نام کتاب  ردیف  

 کتب مرکز

1 General Catalogue ندارد ندارد 

2 
SKF bearing maintenance 

handbook 
 ندارد ندارد

3 
SKF bearing maintenance and 

Lubrication product 
 ندارد ندارد

 Steve Doty - Wayne اصول مدیریت انرزی حرارتی 4

C.Turner 

 -محمد جواد عامری 

 غباس هاشمی زاده

 ندارد دکتر محمد رضا عادل زاده اصول مهندسی حفاری 5

 ندارد محمدرضا سلطان دوست تله بخار 6

 تهویه مطبوع مدرن 7
انوشیروان -اردشیر فرشیدیان فر 

 فرشیدیان فر
 ندارد

 جیمز وسل راهنمای جامع مواد پیشرفته  8
حسن  -حجت اله عالی 

 ذکریا نائبی -غیاثوند 

  -علی شکوه فر  ار.دی.راولینگر  -اف.ال.ماتیوس  علم و مهندسی مواد مرکب  9

 قراردادهای طرح و ساخت 10
لیال  -علیرضا میالنی زاده 

 دادگری
 ندارد

 دکتر احمد ساعتچی مارس . ج . فونتانا مهندسی خوردگی 11

 کریستوفر ارلز برنن هیدرو دینامیک پمپ ها 12
دکتر محمد شهرخ 

 خانی

13 
برای رشته های علوم  09فرترن 

 مهندسی 

الری آر نلیهوف ، سنفورد سی 

 دکتر محمود صالح لیستما

 * مهندس حامد زین علیان Arenaشبیه سازی موردی با  14



15 
  پایش عیب یابی و نگهداری موتور

 دیزل

سید  -رضا توکلی مقدم 

 ابراهیم وحدت
 ندارد

 16 کتب مرکز
 * احمد متقی پور راهنما و تمرین-رسم فنی عمومی 

" 17 
گام به گام طراحی و ساخت  قالب های 

 برش
Paquin , J.R. 

 -عبدهللا ولی نزاد 

مهندس کیان جوادی 

 فخار

" 
18 

ENGINEERING MECHANICS 

DYNAMICS 
 * ال.جی.کرگ  -جی.ال.مریام   

" 
19 

 * محمد خواجه حسینی  رسم فنی تخصصی

" 
20 

جداول و استاندارد های طراحی و ماشین 

 سازی 

RUTLINGEN , ULRICH 

FISHER 
 عبد هللا ولی نژاد

" 
21 

 پاکنل واشراقیان VLSIاصول طراحی 
دکتر مرتضی صاحب 

 الزمانی

" 
22 

SSADM -4(  روش تحلیل و طراحی

 ( ساخت یافته سیستم ها
 شرکت همکاران سیستم فیلیپ.ال.ویور 

" 
23 

DESIGN METODOLOGY AND 

TECHNOLOGY BOOK 2 
SUSAN M.LANE * 

     

 مرکز علمی کاربردی کلرانلیست کتب )جوشکاری(  کتابخانه       

 نام مترجم نام نویسنده  نام کتاب  ردیف  

 کتب مرکز

 دکتر افسانه ربیعی * جوشکاری پالستیک ها 1

 * مهندس رحمان هدایت پناه لوله کشی صنعتی 2

 تکنیک جوشکاری 3
KLAUS . JURGEN 

MATTHES / HABIL . 

ERHARDT RICHTER 

مهندس محمد 

 نصیری نیا

 * دکتر امیر حسین کوکبی تکنولوژی جوشکاری 4

 مهندس امیر خاکزاد Sindo Kou مرجع کامل متالورژی جوشکاری 5



 عنوان  32  : کتب فنی مهندسی  

 عنوان 5  :کتب جوشکاری   
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