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0 
 اصول مهندسی مخازن هیدروکربوری 

 (0)طارق احمد
 060 000 العسکری، معصومیان قاسم

 550 000 العسکری قاسممعصومیان،  (8اصول مهندسی بهره برداری )طارق احمد  8

 000 000 العسکری قاسم (3های مخازن )طارق  ها و سنگ خواص سیال 3

8 
 تشریح مسائل کتاب  جامع مهندسی

 (هیدروکربوری )طارق احمد مخازن

  محمد منصورآبادی

 طالب اسفندیاری
000 520 

 350 000 زاده، پرتوآذر، رسولی نوروزی، مهدی برداری مهندسی بهره 6

9 
برداری مخازن هیدروکربوری  های بهره سیستم

 )اکونوماید(

اصغر آهن جان، غالمحسین 

 منتظری، بابک مرادی
000 550 

 550 000 زاده محمدرضا عادل برداری و تولید )جلد اول( اصول مهندسی بهره 7

 800 000 زاده محمدرضا عادل برداری و تولید )جلد دوم( اصول مهندسی بهره 2

 1 500 000 زاده محمدرضا عادل برداری و تولید )جلد سوم( اصول مهندسی بهره 6

 050 000 عباس خاکسار، حسین قبادی بر( برداری )قلم مهندسی بهره 01

 000 000 آبادی، علی صنعتی حجی برداری مخازن هیدروکربوری مهندسی بهره 00

 550 000 زاده غنیآبادی،  حجی برداری نفت و گاز طبیعی مهندسی بهره 08

03 
 ازن خفشار، حجم، دما و رفتار فازی سیاالت م

 (PVT)علی دانش 
 800 000 بابک مرادی، ایمان جعفری

08 
تشریح مسائل فشار، حجم، دما و رفتار فازی 

 (PVTسیاالت مخازن )علی دانش 

 بابک مرادی، ایمان جعفری،

 فرشاد جعفری 
000 320 

06 
 هیدروکربوریرفتار فازی سیاالت مخازن 

 (PVT Witson) 
 050 000 عباس خاکسار، علی دفتری

09 
 خواص سیاالت مخازن هدروکربوری

 (PVTکین  )مک 

 مجتبی پردل، مهدی امیری، 

 عظیم کالنتری اصل
000 110 1 

07 
تشریح مسائل خواص سیاالت مخازن 

 (PVTکین  هیدروکربوری )مک

 اشکان اکبری، 

 احسان حسنی و ایمان حسنی
000 500 

 --- امیری و ... مهندسی مخازن پیشرفته )طارق احمد( 02

 --- محمد منصورآبادی و ... تشریح مسائل مخازن پیشرفته )طارق احمد( 06

 820 000 سیدعطاءاهلل سید علی حسینی و اصول مدیریت مخازن هیدروکربوری 81
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 800 000 اصغری علی کالهدوز و خیراله اصول مطالعه یکپارچه مخازن هیدروکربوری 80

 2 000 000 اکبری و میری طرح تکمیل چاه 88

 300 000 عباسی کللی، مقدسی مبانی تکمیل چاه 83

 500 000 اشکان اکبری های نفتی و گازی اسیدکاری در چاه 88

 2 000 000 عبدالحمید معمارضیاء دانشنامه واژگان ژئوفیزیک )دوره دو جلدی( 86

  --- حجت، رنجبر کاربردی اصول ژئوالکتریک 82

 220 000 رحیمی بهار، پورصیامی  های الکتریکی اصول رخساره 86

 600 000 العکسری محمد کمال قاسم نگاری پیشرفته چاه 31

 830 000 العسکری محمدکمال قاسم اصول پتروفیزیک 30

 600 000 العسکری محمدکمال قاسم پیمایی اصول چاه 38

33 
 افزارهای  آزمایی با آموزش نرم چاهعملیات 

 Pan system & FAST Weel Test( CD)با 
 600 000 وحید سبزواری

 560 000 امیری، احمدی و زرگر (برداروتآزمایی ) چاه 38

 چاه آزمایی )جانلی( 36
قاسم زرگر، مجتبی آسوده، 

 احمدی، مهدی امیری اله روح
000 620 

 500 000 سیدی، امیری و جمشیدی حاجی )ویرایش جدید( آزمایی اصول چاه 39

 550 000 زاده، رضایی نوروزی، مهدی آزمایی کاربردی  چاه 37

32 
 ( CDآزمایی )با  مبانی چاه

 های درون چاهی( گیری )با رویکردی بر اندازه
 550 000 دوست حیاوی، حسینی تبعه

 000 000 حیاوی و زرگر تبعه چاه آزمایی پیشرفته )بردت( 36

81 
 افزایش تولید چاه محور 

 ها( یابی و ارائه راه حل )مشکالت تولید، علت

 محور های چاه کارشناسان پژوهش

 نفت  صنعت  پژوهشگاه
000 500 

80 
 سازی  سازی و شبیه اصول مدل

 مخازن هیدروکربوری
 350 000 محسن مسیحی

88 
سازی مخازن هیدروکربوری  اصول شبیه

 )ابوکاظم(
 --- خاکسار منشاد، علی دفتری

83 
 سازی مخازن نفت و گاز اصول شبیه

 )عزیز و ستاری( 
 880 000 خاکسار، نوروزی، نجیمی
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88 
 ای بر مهندسی مخازن نفت )زولوتوخین(  مقدمه

 )جلد اول(
 500 000 زاده، جهانبانی غنی

86 
 ای بر مهندسی  تشریح مسائل مقدمه

 مخازن نفت
 200 000 حامد نامدار

 580 000 خاکسار منشاد، نوروزی (0اصول مهندسی مخزن ) 89

 600 000 عاشوری، خاکسار منشاد (8اصول مهندسی مخزن ) 87

 350 000 خاکسار منشاد، محمدی مخازن گاز میعانی -(8اصول مهندسی مخزن ) 82

 ---- خاکسار منشاد و ... مخازن شکافدار -(6اصول مهندسی مخزن ) 86

 530 000 محسن مسیحی اصول مهندسی مخازن شکافدار 61

 250 000 سلیمی، زارع دار اصول طراحی مخازن همزن 60

68 
  -مبانی مهندسی مخازن نفت و گاز

 ()با رویکرد ارزیابی و توسعه
 360 000 محسن مسیحی

63 
سازی  مبانی، مدیریت و شبیه -مهندسی مخزن

 در مخازن متعارف و نامتعارف )جلد اول(

 اتبار فیروزجائی، مرادی،  محسن

 محوالتی حامد
000 310 

 500 000 ارباب و اصالحاتی مفاهیم مخازن شیل گازی 68

 520 000 زاده سیدعلی غنی راهنمای کاربردی مهندسی مخزن  66

 550 000 ریاض خراط آسفالتین و واکس 69

 550 000 مطوریان، مالیری آسفالتین در صنعت نفت 67

62 
رفتار ترمودینامیکی و دینامیکی رسوب 

 آسفالتین در مخازن هیدروکربوری
 --- عباس خاکسار، سیاوش عاشوری

 650 000 راد حسن نفیسی در ایران و جهان offshoreصد سال با صنعت  66

 500 000 گودرزی، مرتضوی پور دریایی  خطوط لوله 91

 550 000 حمدیرضا شریف پناه های قدرت زیردریایی کابل 90

 220 000 شبانی، رسولی خودآموز سریع مهندسی خطوط لوله 98

 220 000 متشکر، شبانی خودآموز سریع جوشکاری و بازرسی جوش 93

98 
خواص سنگ و جریان سیال در مخازن 

 هیدروکربوری )طارق احمد(

زاده، طالب اسفندیاری،  هاللی

 محمدمنصور آبادی
000 520 

 350 000 حاجی سیدی، امیری، گرامی هیدروکربوریخواص سنگ مخازن  96
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 620 000 مهدی محمد صالحی خواص سنگ مخازن نفت و گاز 99

 200 000 احد و مسعود فریدونی، رضایی آزمایشگاه خواص سنگ و سیال مخزن 97

92 
 خواص سنگ و سیال مخازن هیدروکربوری 

 )ترجمه دندکار(
 560 000 زاده مهدوی آرا و هاللی

 320 000 نظری و بختیاری راد ژئوفیزیک میدانی )جان میلسوم( 96

 350 000 آزاده حجت مسائل کاربردی در ژئوفیزیک اکتشافی 71

70 
 های ژئوفیزیکی در  تفسیر داده

 مهندسی نفت و گاز
 580 000 ریاحی و احمدی

 1 000 000 چی علیرضا قم ای/ جلد اول )اییلماز( های لرزه آنالیز داده 78

73 
اکتشاف هیدروکربن با استفاده از تکنیک 

AVO با  های لرزه در داده( نگاریCD) 
 500 000 بهزاد نظری

78 
 های عصبی مصنوعی در  کاربرد شبکه

 علوم مهندسی

 انوری، سلطانی، فواد قاسمی، 

 احمد قاسمی
000 300 

 650 000 نظری و جمشیدی اصول مهندسی سیاالت حفاری 76

 360 000 ابادی احمد بهرامی عیسی کاربردیسیال حفاری  79

 320 000 ابادی احمد بهرامی عیسی گرمایی سیاالت حفاری زمین 77

72 
 مهندسی سیاالت حفاری 

 (Mudware Softwareافزار  )با آموزش نرم
 --- حسینی و ... 

76 
  petrelافزار  مرجع آموزش کاربردی نرم

 (CD)با 
 850 000 رنجبر، صباغ، بنگر

 300 000 و نشاط زرگر، رنجبر، سلطانی Petrelافزار  آموزش نرم 21

20 
( DVDافزار )با  مرجع آموزش نرم

Eclipse,PVTI,Flogrid & Office 
 800 000 حمیدرضا دشتی، حسن داروئی

28 
 افزار  سازی مخزن با استفاده از نرم شبیه

 Eclipse( DVD)با 
 520 000 اقدم، بابک مرادی کریم اکبری

23 
 افزار  مرجع آموزش نرم

 Saphier Topaze  با(CD) 

طالب اسفندیاری، 

 محمدمنصورابادی
000 820 

 350 000 لیال فضلی و حسن باقری Geologافزار  مرجع آموزش نرم 28
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 200 000 فرهاد مالئی (CD)با  Geologافزار  آموزش کاربردی نرم 26

 --- زاده حمید شری (CD)با  Swedgeافزار  آموزش کاربردی نرم 29

 830 000 چی، مهدیانی خامه (DVD)با  PROSPERافزار  مرجع آموزش نرم 27

 550 000 ذوالفقاری، احمدی ششده (CD)با  Log Plotافزار  آموزش کاربردی نرم 22

26 
در  MATLABافزار  نویسی با نرم برنامه

 (CDمهندسی نفت )با 
 520 000 مهدیانی، نوروزی

 (DVD)با  Drilling Officeافزار  نرمآموزش  61
 حمیدرضا دشتی، 

 حسن داروئی
000 560 

60 
 افزار  مرجع آموزش تصویری نرم

 Drilling Office  با(DVD) 

  عباس خاکسار،

 ابراهیمی میالد
000 100 1 

68 
  های تولید و هنمودارگیری نگار

 Emeraudeافزار  آموزش نرم

 تبعه حیاوی، 

 سلطانی سولگانی
000 620 

63 
)آماده سازی و  OpendTectافزار  آموزش نرم

 ای ژئوفیزیکی( های لرزه تفسیر داده
 550 000 علیرضا غضنفری بروجنی

68 
های رسی به روش طیف سنجی  شناسایی کانی

 (XRD)پراش پرتوایکس 
 320 000 گلناز جوزانی کهن

66 
مجموعه سواالت و نکات کلیدی اصول مهندسی 

 آمادگی کنکور کارشناسی ارشد(حفاری )مرجع 
 650 000 محمدرضا عادل زاده

69 

مجموعه سواالت و نکات کلیدی اصول مهندسی 

  تولید و  برداری بهره

 ارشد(  کارشناسی کنکور  آمادگی  )مرجع

 350 000 زاده محمدرضا عادل

67 
 مبانی چاه پیمایی 

 )مرجع آمادگی کنکور کارشناسی ارشد(

ایمان رضایی، احسان مهدوی و 

 علیرضا بحرینی
000 100 

62 

های مخازن نفت و گاز  خواص سنگ

 )پتروفیزیک( 

 )مرجع آمادگی کنکور کارشناسی ارشد(

 250 000 مهدی محمدصالحی

66 
 اطلس دروس اختصاصی کنکور مهندسی نفت 

 )مرجع آمادگی کنکور کارشناسی ارشد(

محسن غالمی، امین آزادبخت، 

 محمود همتی
000 550 
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011 
 خواص سیاالت مخازن نفت و گاز 

 )مرجع آمادگی کنکور کارشناسی ارشد(
 --- مهدی محمد صالحی

010 
تشریح مسائل ترمودینامیک )مهندسی شیمی( 

 به انضمام سواالت آزمون استخدامی

امین آزادبخت، محسن  غالمی و 

 مصطفی میرزایی
000 500 

 --- راد حسن نفیسی نفتاقتصاد ایران بدون  018

 500 000 حسینی و بهپور انگلیسی برای مهندسان نفت 013

018 English for Petroleum Engineering 

Students 
 520 000 یاری، علی صنعتی مجتبی اهلل

 --- شوری و آسوده دره شناسی مهندسی زمین 016

 550 000 و کاظمی العسکری قاسم و آشنایی با مهندسی نفت شناسی نفت زمین 019

 000 000 نیا بهرام حبیب (CDشناسی فیزیکی )عمومی( )با  زمین 017

 550 000 العسکری و امینی بهبهانی قاسم شناسی ساختمانی و زمین ساخت اصول زمین 012

 560 000 عباسقلی راکی شناسی عمومی زمین 016

 350 000 عباسقلی راکی شناسی ساختمانی زمین 001

 550 000 حامد نظری و مدنی شناسی و اکتشاف نفت )به زبان ساده( زمین 000

008 
 های زیرسطحی  های آنالیز رخساره اصول و روش

 (DVD)با 
 300 000 پور پرست، مهدی یزدان

 500 000 عالی نسب و سیدرضایی تجهیزات دکل حفاری 003

 360 000 زاده هاللیکاوه عباسی،  های اکتشافی تخمین مخازن در چاه 008

 500 000 زاده احمدی، سرابی، ابراهیم مهندسی حفاری در میادین نفتی )جلد اول( 006

 050 000 زاده محمدرضا عادل اصول مهندسی حفاری 009

 320 000 نژاد اله صفی ربیع ای بر مهندسی حفاری مقدمه 007

 550 000 محمدجواد سرباز حسینی های حفاری مهندسی مته 002

 1 150 000 محمدجواد سرباز حسینی حفاری انحرافی 006

 600 000 القلم حامد نظری، الدن سریع (Steve Deverux) تکنولوژی حفاری 081

 --- حامد نظری عملیات حفاری با رویکردی بر دستگاه حفاری  080

 سازی حفاری بهینه 088
 زاده، حسنی،  کیخان

 سرباز حسینی و آل کثیر
000 550 
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 300 000 نیا، کیوانی موحدی دار حفاری جهت 083

088 
 جلد دوم -مهندسی حفاری کاربردی

 (Applied Drilling Engineering) 

ابوالفضل کیانی، صاحب طواف 

 آرا حیدر بهمنی، عبداله ویسی
000 000 1 

 0 611 111 حاجیوند، حسینی مهندسی حفاری و ساخت چاه )حسین ربیعا( 086

 821 111 عباسی، جمشید مقدسی هکاو مهندسی حفاری آزمایشگاه 089

087 
در  Pulsed nd:yagکاربرد تکنولوژی لیزر 

 های نفت و گاز حفاری چاه
 821 111 کیانی، شیرودی

 --- حامد نظری و ... ایمنی در دستگاه حفاری 082

 681 111 نژاد محمدجواد درویش تکنولوژی حفاری  086

 971 111 زاده محمدرضا عادل دوفازی )ویرایش جدید(اصول جریان سیاالت  031

030 
 اصول جریان سیاالت چندفازی در 

 های متخلخل )مارله( محیط
 811 111 عباس خاکسار منشاد

038 
ها  سازی زمین آماری جریان سیال اصول مدل

 های متخلخل در محیط
 311 111 العسکری محمد کمال قاسم

 811 111 عباسی، حسینی، فتاحی مهربان جریان سیال در محیط متخلخل 033

 821 111 گر فیلبند مهرنیا، جلوه آمار در مدلسازی و توصیف مخازن کاربرد زمین 

 261 111 زرگر، مغانی، امیدوار، محمدی آمار کاربردی در توصیف مخازن زمین 038

 821 111 محمودرضا سیاوشی برداری معدنی نقشه 036

 881 111 فر جاللیحسین  مکانیک سنگ 039

 861 111 نژاد نیا، اصالن خاکسار، حبیب کاربرد مکانیک سنگ 037

032 
کنترل آبدهی با رویکرد مخروطی شدن آب در 

 مخازن هیدروکربوری
 311 111 پور، محمد پروازدوانی حامد همت

 981 111 زاده، جعفری نامجو، بختیاری مدیریت تولید آب در مخازن نفت و گاز 036

081 
 نگاری  اصول چاه

 پیمایی و نمودارگیری از چاه( )چاه
 811 111 بخش، باقرزاده و حاجی سیدی روح

 611 111 العسکری گنجی، قاسم وگاز های نفت نگاری و ارزیابی سازند در چاه اصول چاه 080

 361 111 نزاد احسان اسماعیل ها در مغارهای نمکی سازی هیدروکربن ذخیره 088

 پتروفیزیک )جبار تیاب( 083
رضایی، احد و مسعود فریدونی، 

 زاده هاللی
111 311 0 
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 (CRAIN)پتروفیزیک  088
 زهی،  زاده، هاشم مهدی

 مهندسی، اهری
111 311 

 --- سیاوش عاشوری، قربانی و ... کنترل فوران )نیل آدامز( 086

089 
ازدیاد برداشت مخازن هیدروکربوری 

 جلد اول -هایت( )ویل
 721 111 خراط، جعفری، مرادی

087 
ازدیاد برداشت مخازن هیدروکربوری 

 جلد دوم -هایت( )ویل
 0 111 111 خراط، جعفری

 --- بخش، آذری و صدائی روح ازدیاد برداشت حرارتی به روش احتراق درجا 082

086 
ازدیاد برداشت کاربردی نفت سنگین 

 علی( )فارق
 711 111 قاجار و شریعتی

061 
سنگین و  های ازدیاد برداشت نفت روش

 قیری های ماسه
 781 111 پور ایمان نبی

 961 111 نیا، فرامرزپور و ... حبیب (CDنگاری مخزن )با  توصیف چینه 060

 811 111 نیا، جمشیدیان یاحق، حبیب طراحی شکاف هیدرولیکی در مهندسی نفت 068

063 
های برجا و ژئومکانیک مخازن  تنش

 هیدروکربوری
 961 111 حقی، آصف، خراط

 ها های آن های سرچاهی و معادله کاهنده 068
 حمزه قربانی، 

 جمشید مقدسی
111 881 

066 
زدایی از آب و فرایندهای شیمیایی با  یون

 های تعویض یونی استفاده از رزین

نرگس اسماعیلی، فرهاد عبداله 

 فریدنی
111 691 

069 
کنترل آلودگی در واحدهای نفت، گاز و 

 پتروشیمی
 761 111 محبوبه مظهری

 081 111 نژاد، خاکسار حسینی گیری در صنعت نفت( گیری )مبانی مغزه مغزه 067

 661 111 گلپایگانی، یوسفی های نفت و گاز مدیریت بحران در فوران چاه 062

 821 111 اهوازی، خاکسارزاده  تقی های نفت و گاز کنترل فوران چاه 066

 881 111 زاده پایاب، محسن آشنایی با مهندسی شیمی 091

 881 111 مزمل، شوشتری، صادقی استخراج فلزات با فرایندهای هیدرومتالوژی 090

 021 111 چی قم دکتر بهرام عکاشه -شناسی گفتار پدر علم زلزله 098

 811 111 نژاد خلیلمرادی،  ترشوندگی سنگ مخزن )دونالدسون( 093



 های انتشارات ستایش در صنعت نفت فهرست کتاب
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 611 111 صباحی نمین و ... جوشی در فاز مایع تف 098

 211 111 زاده پایاب، محسن تکنولوژی احیاء مستقیم آهن 096

 921 111 شکاری فرد، دانشفر، کرمانیان (CBM)سنگ  متان الیه زغال 099

 کتاب جامع خوردگی در صنایع نفت و گاز 097
و رحیمی  امیری، مهردادیان

 حقیقی
111 261 

092 
های اکتشاف و  های شرکت مبانی و استراتژی

 تولید
 361 111 مصدق، معصومی و میرعباسی

 681 111 علی کالهدوز های اکتشاف و تولید جستاری در شرکت 096

 311 111 زاده محمدی، حسن کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت: بخش عددی 071

 331 111 چورن، مختاری حسینی ترک شیمیایی بسازیم های چگونه ماشین 070

 611 111 اسداهلل حسن خانی شیمی هتروسیکل 078

 361 111 فرامرزی، معصومی مهندسی عایق و فشار قوی 073

078 
 واژه پر کاربرد انگلیسی 0111

 )فرهنگ لغات النگمن( 

 مرکز آموزش زبان و کامپیوتر 

 شرکت ملی نفت ایران
111 061 

076 
 واژه پر کاربرد انگلیسی  0111

 series II)فرهنگ لغات النگمن( 

 مرکز آموزش زبان و کامپیوتر

 شرکت ملی نفت ایران
111 061 

 


