
کتابخانه مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران   ،  فیزیکلیست کتب 

 )الکترونیکی و غیر الکترونیکی (

 

 (  کتابخانه  مرکز علمی کاربردی کلرانفیزیک -پایه لیست کتب )

 نام مترجم نام نویسنده  نام کتاب  ردیف  

 مرکز فیزیککتب 

1 

 رابرت رزنیک -دیوید هالیدی  حرارت  -امواج  -شاره ها  -جلد دوم  -فیزیک 

نعمت هللا 

 -گلستانیان 

 محمودبهار

2 

 جی.ال .میریام دینامیک ذرات 
مهندس علی 

 سینایی

3 
 دکتر کارل ماکس فوگیل (1فرمول های فیزیک )

 -صفا برهانی 

 مازیار کاظمی

4 
 * لطفیاصغر  مجموعه آزمون فیزیک 13

5 
 1فیزیک دانشگاهی 

اف.دبلیو.سیرز  

 ام.دبلیو.زیمانسکی
دکترفضل هللا 

 فروتن

6 
 Jan.J.Toma مرور سریع فیزیک و مکانیک

مهندس علی اکبر 

 قاری نیت

7 
 * استاد رضا خانی خالصه درس و تست جامع فیزیک و مکانیک 

8 
 * محمد مهدی سلطان بیگی آموزش و آزمون فیزیک

" 
9 

المسائل الکتریسیته عمومی ) الکترو  حل

 الکترومغناطیس( -الکتریسیته جاری -استاتیک 
 * مهندس حسن گیوی

" 

11 
 * فیزیک الکتریسیته-الکتریسیته و مغناطیس 

محمد مهدی 

 سلطان بیگی

" 
11 

 محمود بهار درینگ -رزنیک هالیدی  2حل المسائل انتخابی فیزیک 

" 
12 

 * * دانشگاهیحل المسائل فیزیک 

" 

13 

حل المسائل کامل بخش الکتریسیته فیزیک 

 جلد سوم-هالیدی 
 * مجید تحسینی -جواد مختاری 



" 
14 

 * دکتر محمود حسابی دیدگانی فیزیکی 

" 

15 

 الکتریسیته
-هیبت هللا خاکزاد -خداد القابی 

پرویز کشت -کاووس قصبه یی 

 حسن گیوی -بد 
* 

" 
16 

 منیژه شیبانی فیت هیل  -رابرت استولبرگ  نو )مکانیک ( مبانی فیزیک و مرزهای

" 

17 

موج و  -راهنمای حل المسائل فیزیک) مکانیک 

 الکتریسیته ( -حرارت 
 رزنیک هالیدی

حمید رضا پور 

جعفر  -حقگو 

 مزیدی

" 

18 

 3مجموعه طبقه بندی شده آموزش فیزیک

 )کانون قلم چی (

فرید  -پریناز رادمهر 

 رادمهر
* 

" 
19 

 * دکتر محمد سپهری راد ریاضی فیزیک ( -) نظری 4فیزیک 

- فیزیک کتب

 الکترونیکی

 هریس بنسون 2فیزیک پایه  1
محمدابراهیم 

 ابوکاظمی

 - روح اهلل خلیلی بروجنی کتاب کار فیزیک و آزمایشگاه 2

 - - 1دستورکا آزمایشگاه فیزیک پایه  3
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 عنوان  91کتب مرکز   : 

 عنوان  4الکترونیکی  : 
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