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 Network +صفر تا صد

محمدیون  ،علی

۱۳۹۴

۲

اجرای احکام کیفری به ضمیمهی مباحث و مقررات مربوط به دیات...

مدنی کرمانی  ،عارفه

۱۳۹۴

۳

اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی

حیاتی  ،علی عباس

۱۳۹۴

۴

ادلهی اثبات دعوا حقوق ماهوی و شکلی

شمس  ،عبدالله

۵

از انرژی های نو چه می دانید؟ انرژی بادی

۱۳۹۵
139

۶

از انرژی های نو چه می دانید؟ انرژی خورشیدی

139

۷

از انرژی های نو چه میدانید؟ انرژی زیست توده

139

۸

استانداردهای فوالد و چدن

۹

استخدام و اخراج

۱۰

بینش  ،مسعود

۱۳۹۴
۱۳۹۴

اصول طراحی حرفهای روشنایی راهها همراه با آموزش نرمافزارهای  dialuxوcalculux
اقتصاد برق

تیغ تیز ،لیلیا

۱۳۹۳

حیدری  ،کیومرث

۱۳۹۴

۱۲

اقتصاد سنجی پانل دیتا

اشرف زاده ،حمیدرضا

۱۳۹۲

۱۱
۱۳

اقتصاد سنجی همراه با کاربرد  Eviews8و Stata12

سوری  ،علی

۱۳۹۴

۱۴

اقتصادسنجی سری های زمانی  Eviewsبا(تئوری و کاربرد)
اگر می توانید حرف بزنید پس حتما می توانید بنویسید

محمدی  ،حسین

۱۳۹۳

سالتسمن  ،جوئل

۱۳۹۲

۱۶

ایجاد انگیزه در کارکنان

۱۵

۱۳۹۳

۱۷
۱۸

آشنایی با خط گرم ()Hot Line
آمار و نمودارهای انرژی ایران و جهان ()۲۰۱۳-۱۳۹۲

رجایی زاده ،محمدرضا

۱۳۸۸
۱۳۹۲

۱۹

آموزش سریع و کاربردی Joomla Artisteer

پارسا ،شاهین

۱۳۹۲

۲۰

آموزش کاربردی SQL Server 2016

شبر ،ضحی

۱۳۹۵

۲۱

آموزش و کاربرد نرمافزار Digsilent
آموزش ویراستاری و درست نویسی

بقالها ،مهدی

۱۳۹۲

ذوالفقاری  ،حسن

۱۳۹۴

۲۳

آنالیز ارتعاشات و باالنس سیستم های دوار

درویشی  ،ناصر

۱۳۹۲

۲۴

آیین دادرسی کار

۲۲

۱۳۹۲

۲۵

آیین دادرسی کیفری

خالقی  ،علی
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۲۶

برنامهنویسی به زبان C
تاثیرات تکنولوژی

جعفرنژاد قمی  ،عینالله

۱۳۸۷

۲۸

تاملی بر کیفیت خدمت در محیط کتابخانه

دالئی میالن  ،علی

۲۹

تبدیل بحرانها به فرصت

۳۰

۲۷

۱۳۹۲
۱۳۹۴
۱۳۹۴

تحلیل و امکان سنجی طرح های اقتصادی با  Comfarمهندس یار
جرایم علیه اشخاص

خسروی  ،رضا

۱۳۹۵

میرمحمد صادقی  ،حسین

۱۳۹۴

۳۲

جرایم علیه اموال و مالکیت

میرمحمد صادقی  ،حسین

۱۳۹۴

۳۳

چطور با هرجور آدمی ارتباط برقرار کنیم؟

الوندز ،لیل

۱۳۹۴

۳۴

حفاظت کاربردی سیستمهای الکتریکی

۳۱

۱۳۹۴

۳۵

حقوق اداری

موسی زاده ،ابراهیم

۱۳۹۳

۳۶

حقوق جزای اختصاصی ( )۳جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (با نگرش تطبیقی)

میرمحمد صادقی  ،حسین

۱۳۹۴
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۳۷

حقوق جزای عمومی

اردبیلی  ،محمدعلی

۱۳۹۴

۳۸

حقوق مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد

بابائی  ،ایرج

۳۹

دادیار اظهارنظر در تشکیالت دادسرا

زمانی جباری ،افسانه- ۱۳۵۵ ،

۱۳۹۴
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۴۰

دیدگاههای نظری دفاع غیرعامل

فردرو ،محسن

۱۳۸۸

۴۱

ذهن کارآفرینان

جانسون  ،کوین دی

۱۳۹۴

۴۲

ذهن هولوتراپیک

گروف  ،استانیسالو

۱۳۹۴

۴۳

راهکارهای تسهیل و توسعه تجارت خارجی

ملک زاده ،محمدشریف

۱۳۹۴

۴۴

راهکارهای عبور موفق از داوری در مجالت علمی

علیجانی  ،رحیم

۱۳۹۱

۴۵

راهنمای اجرا و بهرهبرداری از شبکههای توزیع نیروی برق

شومیکر ،تامس ام.

۱۳۹۵

۴۶

راهنمای یافتن اطالعات با کیفیت در اینترنت

کوک  ،آلیسون

۱۳۸۵

کدیور ،پروین

۱۳۹۳

۴۷

روان شناسی یادگیری

۴۸

رهبری با ارائهی الگو

۱۳۹۰

۴۹

زمین شناسی حوضه جنوب خزر از نگاهی دیگر

بحرینی  ،سیدرمضان

۱۳۹۴

۵۰

سازمان ها و سازماندهی (دیدگاه سیستم های عقالیی ،طبیعی و باز)

اسکات  ،دبلیو .ریچارد

۱۳۹۴

۵۱

سند شناخت شرکت برق منطقهای تهران

۵۲

سیستم اطالعات مکانی (جی آی اس) و کاربردهای آن در علم اطالعات و دانش شناسی

پورنقی ،رویا

۱۳۹۴

۵۳

سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

سالم  ،عبدالحی

۱۳۹۵

۵۴

شرح مبسوط قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲قصاص عضو

امامی  ،مسعود

۱۳۹۳

یغمایی مقدم  ،محمدحسین

۱۳۹۴

۱۳۸۹

۵۵

شهرهای هوشمند

۵۶

طراحی استراتژی کار

۵۷

طراحی سیستم مدیریت محتوا با  PHPو jQuery
فوالدسازی

۵۹

قانون امور گمرکی مصوب۲۲/۰۸/۱۳۹۰

۱۳۹۰

۶۰

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مشتمل بر

۱۳۹۴

۶۱

قانون آیین دادرسی کیفری با اصالحات و الحاقات مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۹۴به انضمام

۱۳۹۵

۶۲

قانون آیین دادرسی کیفری مشتمل بر قانون آیین دادرسی ...

۱۳۹۴

۶۳

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲در پرتو نظرات شورای نگهبان

۱۳۹۳

۶۴

قانون تجارت به همراه آراء دیوان عالی کشور و نظرات اداره حقوقی

۱۳۹۵

۶۵

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۱۳۹۴

۶۶

قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران به انضمام آیین نامهها ،اصالحیهها  ،اساسنامه و تصویبنامه

۱۳۹۵

۵۸

۱۳۹۴
ورنس  ،کی

۱۳۹۳

بینش  ،مسعود

۱۳۹۳

۶۷

قانون شوراهای حل اختالف

۶۸

قانون کار و تامین اجتماعی

مهاجری  ،محمد

۱۳۹۵

۶۹

قانون مالیات های مستقیم به همراه قانون مالیات بر ارزش افزوده .....

موسوی  ،سیدرضا

۱۳۹۵

۷۰

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲بااصالحات و الحاقات مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۴
به انضمام
قانون مجازات اسالمی مشتمل بر قانون مجازات اسالمی مصوب... ۰۱/۰۲/۱۳۹۲

۱۳۹۵

۷۲

قانون مجازات اسالمی و مقررات مرتبط

۱۳۹۵

۷۳

قانون مدنی مشتمل بر قانون مدنی با اصالحات ...

۱۳۹۴

۷۴

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۱۳۹۵

۷۵

قانون نظارت بر رفتار قضات

۱۳۹۴

۷۶

قانون نظام صنفی کشور و قانون اصالح نظام صنفی کشور

۱۳۹۴

۷۷

قوانین آیین دادرسی کیفری ،جرایم نیروهای مسلح و الکترونیکی و مقررات مرتبط

۱۳۹۵

۷۱

۱۳۹۴

۱۳۹۴
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۷۸

قوانین و مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی به همراه آرا ،دیوان عالی
کشور و نظرات اداره حقوقی
قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده

قرهداغلی  ،علی

۸۰

کاربرد نرم افزار شازم در اقتصاد سنجی و اقتصاد مالی

مهرگان ،نادر

۸۱

کتابخانه زیرساخت فناوری اطالعات ITIL
کتابخانه مرکزی برای یادگیری

ناپلیان  ،کامران

۱۳۹۲

هارلند  ،پامال کولبرن

۱۳۹۴

۸۳

گام های عملیاتی مدیریت دانش

اخوان  ،پیمان

۱۳۹۳

۸۴

گفتمان شناسی رایج و انتقادی

یارمحمدی  ،لطفالله

۱۳۹۳

۸۵

گوگل چگونه کار می کند

اشمیت  ،اریک

۱۳۹۴

۸۶

مبانی دانش اداره دولت و حکومت

پورعزت  ،علیاصغر

۱۳۸۹

مقیمی ،سیدمحمد

۱۳۹۴

۷۹

۸۲

مسیحی ،مهرزاد

۱۳۹۵
۱۳۹۴
۱۳۹۴

۸۷

مبانی سازمان و مدیریت

۸۸

مجموعه اهداف  ،سیاست ها و برنامههای اقتصاد مقاومتی مصوبات شورای اقتصاد

۱۳۹۳

۸۹

مجموعه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مشتمل بر

۱۳۹۵

۹۰

مجموعه قانون تجارت

۱۳۹۴

۹۱

مجموعه قانون تجارت مشتمل بر قانون تجارت ؛ الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت...

۱۳۹۴

۹۲

مجموعه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مشتمل بر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
...
مجموعه قانون شوراهای حل اختالف

۱۳۹۵
۱۳۹۴

۹۴

مجموعه قانون کار مشتمل بر قانون کار با اصالحات و الحاقات بعدی...

۱۳۹۴

۹۵

مجموعه قانون کار مشتمل بر قانون کار با اصالحات و الحاقات بعدی...

۱۳۹۴

۹۶

مجموعه قوانین مالیاتی

۱۳۹۵

۹۷

مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری مشتمل بر قوانین و مقررات مرتبط با دیوان عدالت
اداری...
مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوق عمومی

۱۳۹۳
۱۳۹۵

۹۹

مجموعه قوانین ومقررات کار و تامین اجتماعی

۱۳۹۵

۱۰۰

مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران

۱۳۹۴

۱۰۱

مدل سازی و تحلیل پیشرفته با استفاده از ANSYS
مدیریت تعارض

۱۰۳

مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

۱۰۴

مدیریت تغییر

۹۳

۹۸

۱۰۲

ریحانی یامی ،احمد

۱۳۹۴
۱۳۹۴

رضائیان  ،علی

۱۳۹۳

۱۰۵

مدیریت دانش

پروبست  ،گیلبرت

۱۳۹۰
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۱۰۶

اخوان  ،پیمان

۱۳۹۴

مدیریت دانش اکتساب دانش
مدیریت دانش ایده تا عمل

اخوان  ،پیمان

۱۳۹۴

۱۰۸

مدیریت منابع انسانی (مفاهیم ،تئوریها و کاربردها)

قلی پور ،آرین

۱۳۹۳

۱۰۹

مدیریت نتیجه گرا

۱۰۷

۱۳۹۳

۱۱۰

مدیریت واگذاری ها در حوزه سالمت

ملک زاده ،محمدشریف

۱۳۹۴

۱۱۱

مدیریت همایش های علمی و حرفهای

فتاحی  ،رحمتالله

۱۳۸۷

۱۱۲

مذاکرات برد -برد

گلدویچ  ،دیوید

۱۳۹۵

۱۱۳

مرجع کاربردی  HTML & CSSبرای طراحی وب سایت

گرانل  ،کریگ

۱۳۹۵

۱۱۴

مرجع کاربردی برنامهنویسان Android

اسمیت  ،دیو

۱۳۹۴

۱۱۵

مرجع کاربردی برنامهنویسان iOS

نهاوندی پور ،ونداد

۱۳۹۳

۱۱۶

مرجع کامل Linux
مروری بر  ۲۶سال آمار انرژی کشور () ۱۳۶۷-۹۲

نگوس  ،کریس

۱۳۹۴

۱۱۸

مطالعه خط مشی عمومی

۱۱۷

۱۳۹۴
هاولت  ،مایکل

۱۳۹۴

کتابخانه تخصصی توانیر
۱۱۹
۱۲۰

مقابله با طوفان
مؤسسات حسابرسی ؛ نقش آفرینان تازه وارد دنیای کسب و کار

۱۳۹۴
۱۳۹۴

۱۲۱

نخستین درسهای ترجمه

فرح زاد ،فرزانه

۱۳۹۵

۱۲۲

نظریه بازیها و کاربردهای آن (بازیهای اطالعات ناقص ،تکاملی و همکارانه)

عبدلی ،قهرمان

۱۳۹۳

۱۲۳

نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری

خالقی ،علی

۱۳۹۵

۱۲۴

نیروگاه های مولد برق

عباس پور ،مجید

۱۳۹۲

۱۲۵

واکاوی تجربیات شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی در زلزله ارسباران  ۲۱مرداد... ۱۳۹۱

سرافراز ،یوسف- ۱۳۴۰ ،

۱۳۹۳

دوبلی  ،رولف

۱۳۹۴

۱۲۶

هنر شفاف اندیشیدن

۱۲۷

یادگیری را هرگز متوقف نکنید

۱۲۸

یافتن جوهر درون

۱۳۹۴
رابینسون  ،کن

۱۳۹۳

کتابخانه تخصصی توانیر

کتاب های التین خریداری شده از بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران
 ردي
ف


1

3


6


9
1
11
1
13
1
1
16
1
1
19

1

3


6


Date of
pub

Title

Author

Knowledge management

Hobohm, Hans-Christoph

Library Web sites

2004

consultants Knowledge organization by information technology

.A. Paula ,Wilson
Lai, Ling-Ling

Small wind turbines

Wood , David

2011

technologies Renewable energy sources and emerging

Kothari,D.P

2011

Big data

.Schmarzo, Bill

2013

Advances in water desalination

Lior, Noam

2013

Project development in the solar industry

Fong, Albert
Petrecca, Giovanni

2013
2014

Smart Metering Design and Applications

.Boillot, Marc
Weranga, K.S.K

edition Electric power distribution handbook, second

Short,Thomas Allen

2014

Microgrids

2014

Shaping knowledge

Hatziargyriou, Nikos
.O'Brien, Jamie

From knowledge abstraction to management

.Suman, Aparajita

2014

Lubricants

2014

smart grid Energy management of internet data centers in

.Torbacke, Marika
Jiang, Tao

Big - Data analytics and Cloud Computing

Marcello ,Trovati

2015

Econometrics of risk

2015

Road lighting

Kreinovich, Vladik
van Bommel,Wout

Light sources

.Kitsinelis, Spiros

2015

Wind energy essentials

Walker, Richard P,1957-,author

2015

Energy storage

Huggins, Robert

2016

Energy performance of buildings

Boemi,Sofia-Natalia

2016

Harmonics in offshore wind power plants

Glasdam , Jakob Braeholm

2016

Smart grids from a global perspective

Anne , Beaulieu
Japkowicz , Nathalie

2016

Energy conversion and management
operators Advanced smartgrids for distribution system

Big data analysis

2004
2004

2014
2014

2014

2015

2015

2016

کتابخانه تخصصی توانیر

لیست نرم افزارهای خریداری شده از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب
ردیف

نام انتشارات

توضیحات

نام نرم افزار

1

گروهگردو

آموزشويندوز10

آموزشی



گروهگردو

مجموعهطرحهایفتوشاپ

)psd collection(6 dvd

3

گروهگردو

آموزشفتوشاپ

photoshop cc 2015



گروهگردو

پکگردو2016

مجموعهنرمافزارهایکاربردی(20دیویدی)



گروهگردو

آموزشیدانشمند3

مجموعهآموزشی36نرمافزار(19دیویدی)

6

نشرنرمافزارینیاز

مجموعهنرمافزاریلرد2016

مجموعهنرمافزارهایکاربردی(24دیویدی)



انتشاراتپرند

مجموعهنرمافزاریپرند(کینگ2016)44

مجموعهنرمافزارهایکاربردیوآموزشی(20دیویدی)



انتشاراتپرند

آموزشاکسل2016

دورهکاملبههمراهنسخهنهايیآفیس2016

9

انتشاراتپرند

مینیکینگپرند2016

مجموعهجديدتريننرمافزارهایکاربردیدر2دیویدی

1

انتشاراتپرند

مجموعهتصاويرپرند

تصاويرباکیفیتباال(2دیویدی)

11

انتشاراتبهکامان

آموزشورد2013

مقدماتیتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار(64.32بیتی)

1

انتشاراتبهکامان

آموزشورد2016

مقدماتیتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار(64.32بیتی)

13

انتشاراتبهکامان

آموزشاکسل2013

مقدماتیتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار(64.32بیتی)

1

انتشاراتبهکامان

آموزشاکسل2016

مقدماتیتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار(64.32بیتی)

1

انتشاراتبهکامان

آموزشپاورپوينت2016

مقدماتیتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار(64.32بیتی)

16

انتشاراتبهکامان

آموزشاکسس2016

مقدماتیتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار(64.32بیتی)

1

انتشاراتبهکامان

مجموعهآموزشیويزيو،واننت،اوتلوک

مقدماتیتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار(64.32بیتی)

1

انتشاراتبهکامان

آموزشمتلبوسیمولینک

مقدماتیتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار(64.32بیتی)

19

انتشاراتبهکامان

آموزشجامعحسابداری

مقدماتیتاپیشرفته



انتشاراتبهکامان

آموزشاتوکد2بعدیو3بعدی2016

مقدماتیتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار(64.32بیتی)

1

انتشاراتبهکامان

آموزشاکشناسکريپتدرفلش

ازپايهتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار



انتشاراتبهکامان

آموزشپريماورا(مهندسیصنايع)

ازپايهتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار

آموزشبرنامهنويسیتوربوسی،برلندسیپالس
3

انتشاراتبهکامان

پالس

ازپايهتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار



انتشاراتبهکامان

آموزشاستتیستیکا(رياضیوآمار)

ازپايهتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار



انتشاراتبهکامان

آموزشجامع(sasرياضیوآمار)

ازپايهتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار

کتابخانه تخصصی توانیر
6

انتشاراتبهکامان

آموزشاکسل2010

ازپايهتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار



انتشاراتبهکامان

آموزشسیشارپ(کدنويسی)

ازپايهتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار



انتشاراتبهکامان

آموزشورد2010

ازپايهتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار

9

انتشاراتبهکامان

آموزشاسپالس(رياضیوآمار)

ازپايهتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار

3

انتشاراتبهکامان

آموزشمینیتب(رياضیوآمار)

ازپايهتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار

31

انتشاراتبهکامان

آموزشويژوالبیسیکمرجعکامل

ازپايهتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار

3

انتشاراتبهکامان

آموزشلبويو(مهندسیبرق)

ازپايهتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار

33

انتشاراتبهکامان

آموزشارکد(مهندسیبرق)

ازپايهتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار

3

انتشاراتبهکامان

آموزشمایاسکیوالبهطورجامع

ازپايهتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار

3

انتشاراتبهکامان

آموزشايکسامال،يوامال

ازپايهتاپیشرفتهبههمراهنرمافزار

36

مرکزنرمافزاریپارسیان

نسخهکاملنرمافزارآرکجیآیاس10.3.1

آموزشنرمافزارآرکجیآیاس

3

مرکزنرمافزاریپارسیان

مجموعهنرمافزارهایمهندسیبرق

بههمرامهمجموعهایازآموزشهاوکتابهایالکترونیک

3

مرکزنرمافزاریپارسیان

لغتنامهدهخدانسخهجديد

فعالسازیازطريقاينترنت(3مرتبه)

39

مرکزنرمافزاریپارسیان

فرهنگلغاتنارسیس

فارسیبهانگلیسی،انگلیسیبهفارسی،نصبروی4کامپیوتر



مرکزنرمافزاریپارسیان

فرهنگلغاتنارسیس

فارسیبهانگلیسی،انگلیسیبهفارسی،نصبروی4کامپیوتر

1

مرکزنرمافزاریپارسیان

يادگیریزبانانگلیسی

آموزش1100واژهموردنیاززبانانگلیسی

کتابخانه تخصصی توانیر
لیست پایگاه های خریداری شده از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب

ردیف

نام ناشر

نام پایگاه

1

2

گروه فناوری تالش و توسعه

پایگاه یابش

پایگاه اطالعات نشریات کشور

پایگاه مقاالت مگیران

3
انتشارات بوم سازه

پایگاه سیویلیکا

توضیحات

استانداردهای بین المللی بیش از  60پایگاه و مقاالت IEEE

کلیه نشریات تخصصی و دانشگاهی

کلیه مقاالت کنفرانس ها داخلی و مقاالت SCIENE DIRECT

کتابخانه تخصصی توانیر

