
 
 
 
 

 

 
 
 

فروشی کتاب واحد در موجود هاي کتاب اسامی فهرست  
 

 عنوان کتاب ردیف

 مباحث مقررات ملی ساختمان

 تعاریف -مبحث اول 1

 نظامات اداري -مبحث دوم 2

 حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق-مبحث سوم  3

 الزامات عمومی ساختمان -مبحث چهارم 4

 مصالح و فراورده هاي ساختمانی -مبحث پنجم 5

 بارهاي وارد بر ساختمان -مبحث ششم 6

 ژئوتکنیک و مهندسی پی -مبحث هفتم 7

 طرح و اجراي ساختمان ها با مصالح بنایی -مبحث هشتم 8

 بتن آرمه -مبحث نهم 9

 طرح و اجراي ساختمان هاي فوالدي -مبحث دهم 10

 طرح و اجراي صنعتی ساختمان-مبحث یازدهم  11

 ایمنی و حفاظت در حین اجرا -مبحث دوازدهم 12

 طرح و اجراي تاسیسات برقی -مبحث سیزدهم 13

 تاسیسات مکانیکی -مبحث چهاردهم 14

 آسانسور و پلکان برقی  -مبحث پانزدهم 15

 تاسیسات بهداشتی -مبحث شانزدهم 16

 لوله کشی گاز طبیعی -مبحث هفدهم 17

 عایق بندي و تنظیم صدا -مبحث هجدهم 18

 صرفه جویی در مصرف انرژي  -مبحث نوزدهم 19



 
 
 
 

 عالئم و تابلوها -مبحث بیستم 20

 پدافند غیر عامل -یکممبحث بیست و  21

 مراقبت و نگهداري از ساختمان ها  -مبحث بیست و دوم 22

 ویرایش چهارم 2800آئین نامه  23

 ویرایش چهارم 2800پیوست ششم آئین نامه  24

 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 25

 کتاب هاي مرتبط با منابع آزمون هاي نظام مهندسی

 راهنماي جوش و اتصاالت  26

 راهنماي جوش و اتصاالت + کلید واژه 27

 راهنماي مبحث سیزده تاسیسات برقی ساختمان 28

 مقررات قوانین و ضوابط حقوقی انتظامی 29

 قوانین صنعت بیمه و مالیات 30

 مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزي و کنترل پروژه 31

 قانون کار 32

 معماريمبانی طراحی  33

 روشها و جزئیات اجرایی ساختمان 34

 گودبرداري و سازه هاي نگهبان 35

 قراردادها و شرایط عمومی خصوصی  36

 ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولین 37

 مجموعه آزمون هاي نظام مهندسی ساختمان  

 نظارت -آزمون هاي نظام مهندسی معماري اجرا  38

 نظارت -نظام مهندسی عمران اجرا  آزمون هاي 39

 طراحی -آزمون هاي نظام مهندسی تاسیسات برقی نظارت  40

 اجرا -طراحی  -آزمون هاي نظام مهندسی تاسیسات مکانیک نظارت  41

 آزمون هاي نظام مهندسی شهرسازي 42

 آزمون هاي نظام مهندسی نقشه برداري 43



 
 
 
 

 کلید واژه ها 

 ترافیککلید واژه طالیی  44

 کلید واژه طالیی عمران محاسبات 45

 کلید واژه طالیی معماري اجرا 46

 کلید واژه جامع کلیه رشته ها 47

 کارشناس رسمی دادگستري و قوه قضائیه 

48 
درسنامه و تشریح سواالت برگزیده آزمونهاي کارشناس رسمی تاسیسات ساختمانی 

 مکانیک -برق 

 کارشناس رسمی دادگستري و قوه قضائیه راه و ساختماندرسنامه آزمون هاي  49

50 
کاملترین و جامع ترین مجموعه آزمون هاي کارشناس رسمی راه و ساختمان 

 دادگستري و قوه قضائیه

 راهنماي نشریات

 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیک ساختمان + کلید واژه 128راهنما نشریه  51

 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیک + کلید واژه 172و  128راهنما نشریه  52

 مشخصات فنی عمومی تاسیسات برقی ساختمان +کلید واژه 110راهنما نشریه  53

 مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی 55راهنما نشریه  54

 کتاب هاي آموزشی
 آموزش جامع نقشه خوانی ساختمان 55

 تحویلفوت و فن ساختمان سازي از تخریب تا  56

 همراه ناظر ساختمان ویژه کلیه رشته هاي ساختمانی 57
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