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 )تومان( قیمت عنوان ردیف

 100,000 =پروژه تحلیل خطر نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان)فاز دوم(69ایبوک  1

 EERA-Deepsoil-Opensees 65,000بندی خاک در مشخصات لرزه ای در سطح زمین با استفاده از :ارزیابی تاثیر الیه 68ایبوک 2

 Fortran 60,000:تحلیل سازه ها با استفاده از المان شش وجهی )سه بعدی( زبان برنامه نویسی 77ایبوک  3

 Opensees-Matlab 60,000ها به همراه کد های : پروژه تحلیل غیرخطی سازه67ایبوک  4

 50,000 (SAP): کنترل سازه )طراحی انواع میراگرها به همراه کلیه فایل نرم افزاری  61ایبوک  5

 44,000 جدید  OPENSEESدر  IDA: تحلیل دینامیکی افزایشی 83ایبوک  6

7 
وهمچنین نقشه  Ecxel-Safe-Etabsی :بهسازی ساختمان صنعتی ) سوله( به همراه فایل اکسل معیارهای پذیرش)به همراه فایل ها76ایبوک

 های طرح تقویت(
30,000 

 30,000 :پروژه مهندسی زلزله)ترسیم طیف مقیاس شده,آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی و نمودار تقاضای شکل پذیری سازه(70ایبوک 8

9 
همراه با فایل های کد  Openseesتوسط نرم افزار  (BRBFو قاب مهاربندی شده کمانش تاب )EBF (: مدلسازی قابل واگرا )79ایبوک شماره 

 اپنسیس و اکسل
30,000 

 30,000 دو جلد() 2013ETABS:طراحی و محاسبه ساختمان های بتن آرمه در  60 ایبوک 10

 25,000 )اولین کتاب آموزشی نرم افزار اپنسیسن به زبان فارسی( OpenSeesآموزش پیشرفته  11

 25,000 ( ویژه آزمون92:حل تست مباحث دهم و ششم )ویرایش57ایبوک 12

13 
دار تحت بار فشاری درون صفحه و بررسی و تحلیل کمانش دار و ترک: تحلیل حساسیت سنجی کمانش االستیک صفحات سوراخ71ایبوک 

 تحت نیروی محوری فشاریصفحات مرکب سوراخ دار 
25,000 

 25,000 سازی سازه بنایی به روش شاتکریت همراه با فایل اکسل : پروژه مقاوم65ایبوک  14

 20,000 اتصاالت سازه های فوالدی و بادبند هاراهنمای گام به گام طراحی  15

 20,000 اولین کتاب سازه های فضاکار-آموزش پیشرفته طراحی محاسبات سازه های فضاکار 16

 20,000 آموزشی آباکوس )قسمت سوم:بررسی سرعت زاویه ای(:پروژه مثال های 75ایبوک 17

 20,000 :مدل سازی خاک با استفاده از از مدل مخروطی74ایبوک 18

 NERA 20,000و  EERAافزار اج زلزله در نرم: بررسی اثرات ساختگاه بر امو66ایبوک  19

 2013ETABS  20,000: طراحی انواع دیوار برشی در نرم افزار  63ایبوک  20
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 15,000 آنالیز پایداری سازه های فوالدیروش آنالیز مستقیم در  21

 15,000 راهنمای گام به گام طراحی پروژه های سازه های فوالدی و بتنی 22

 15,000 های آموزشی آباکوس ) قسمت دوم: سطح تماس بین دیوار بنایی و تیر(: پروژه های مثال 73ایبوک 23

 15,000 : محاسبه بار بحرانی قاب ها به روش جدید با استفاده از تحلیل غیر خطی78ایبوک  24

 15,000 : پروژه بهسازی )به همراه فایل های ایتبس و سیف( 64ایبوک  25

 14,000 حل تست درس سازه های فوالدی)حالت حدی( ویژه آزمون ورود به حرفه 26

 10,000 (93: )ویژه بهار و تابستان  5نگاه عمران شماره  27

 10,000 راهنمای طراحی سازه های خاص )جلد اول( همراه با مثال 28

 10,000 های آموزشی آباکوس ) قسمت اول: از تحلیل ایجاد موج االستیک بر اثر نیروی متمرکز بر روی یک صفحه فلزی(: پروژه های مثال 72ایبوک 29

 10,000 : راهنمای طراحی سازه های خاص )جلد دوم( 55ایبوک 30

 7,000 : تکنیک های بهسازی لرزه ای سازه ها54ایبوک  31

 5,000 92پاییز و زمستان  -4مجله شماره  32

 4,000 بهسازی ساختمان های بنایی )کامالً مصور(: مقاوم سازی و  56ایبوک  33

 3,500 بدانیم . . .!( LSFهر آنچه که باید درباره سازه های LSF ):ساختمانهای 59ایبوک 34

 3,500 : مهار گودبرداری ؛ شیروانی و حفر تونل )کامالً مصور(58ایبوک  35

 1,000 جدید  : بررسی اثرات بهره گیری از جداسازهای لرزه ای در بهسازی ساختمان های بتنی 81ایبوک 36

 1,000 جدید  : سیستم سازه ای ساختمان های بلند80ایبوک 37

 1,000 جدید  : آنالیز لرزه ای ساختمان ها  82ایبوک  38
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