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دادکشنه
فیزیک

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدر1307ش.باپایهگذاری
»مدرسهپستوتلگراف«بهعنوانمرکزیتخصصیدرتاریخفنی
ومهندسیآموزشعالیکشورپدیدارشدهاست.بهاستنادمدارک
رسمیملیموجوددرسازمانهاییهمچونمرکزپژوهش،سنجش
واسنادریاستجمهوری،مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی
ونیزکتابخانه،موزهومرکزاسنادمجلسشورایاسالمیمراحل
»آموزشگاه روند با زمان طول در را خویش سازمانی بالندگی
اختصاصیوزارتپستوتلکرافوتلفن«در1318ش.؛»مؤسسه
آموزشعالیارتباطات«ونیزبهاعتباراسنادپژوهشیموجوددر
اسالمی جمهوری کتابخانه و اسناد سازمان چون سازمانهایی
ایران،سازمانسنجشآموزشکشورودفترگسترشآموزشعالی
...در1349ش.با ا.ایرانو وزارتعلوم،تحقیفاتوفناوریج.
باعنوان ارتباطات«،در1357ش. عنوان»مؤسسهآموزشعالی
»مجتمع عنوان با در1359ش. مخابرات«، مهندسی »دانشکده
دانشگاهیفنیومهندسی«،در1362ش.باعنوان»دانشگاهفنی
 ومهندسی«وسرانجامدرآبان1367ش.بانام»دانشگاه صنعتی
صنعتی »دانشگاه  است. شده پایدار طوسی« نصیرالدین   خواجه 
در تأسیسی صنعتی دانشگاه نخستین نصیرالدین طوسی« خواجه 
سازمان چندین ادغام از که است ایران اسالمی جمهوری کشور
است گرفته سازمان )... و عالی مدرسه عالی)دانشگاه، آموزش
بانامپراقتداروباافتخار»دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی«
هماکنون11دانشکدهمهندسیبرق،مهندسیکامپیوتر،مهندسی
هوافضا مهندسی مواد، علم و مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک،
و فیزیک،شیمی ریاضی، نقشهبرداری، مهندسی عمران، مهندسی
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نیزمرکزآموزشهایعمومی،فعالیتآموزشیوپژوهشیخودرادر
زمینههایکوناکونتخصصیبهایرانوبرخیکشورهایجهانارائه
ایندانشگاه، میدهند.مجموعهفعالیتهایآموزشیوپژوهشی
حکایتازپویاییوپایاییاینسازمانمهمآموزشعایدرعرصههای
از پارهای در که کونهای به دارد، کشور وصنعتی علمی مختلف
زمینههایتخصصی،تنهانیروهایمتخصصکشوردانشآموختهاین
دانشگاههستند»ادارهانتشاراتدانشگاه«افتخارداردتامجموعهای
ارزندهازآثارترجمهوتألیفاستادانمحترموپژوهشگرانارجمند
راانتشاروچاپنمایدوبهجامعهدانشگاهیوصنعتیکشورتقدیم
کندتادرراهاعتالیدانشودانشمندودانشگاهگاهیبرداشتهشود.
ماباورداریمبالندگیانسانهاوسازندگیکشورهاجزازمسیردانایی
وآکاهیپیمودهنخواهدشدو»کتاب«واالتریننشانآگاهیاست
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نام کتاب: مبانی فتونیک جلد دوم
 مؤلّف: دکتر محمدصادق ابریشمیان

قیمت : 157000 تومان
تعداد صفحات: 686 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1398

کد کتاب: 480
قطع کتاب: وزیری

شابک: 8-37-6655-622-978

 نام کتاب: نام کتاب: مبانی فتونیک
جلد اول

 مؤلّف: دکتر محمدصادق ابریشمیان
قیمت : 157000 تومان

تعداد صفحات: 686 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1398
کد کتاب: 479

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786226655354
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 نام کتاب: مقدمه ای بر اخالق
 پژوهشی و اخالق مهندسی بایدها،

نبایدها و آسیب ها
مؤلّف: دکتر علی خاکی صدیق

قیمت: 20000 تومان
تعداد صفحات: 156 ص

 ویراست: سوم
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1397
کد کتاب: 465

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786226029308

 نام کتاب: مقدمه اي بر کنترل مدرن
مؤلف: دکتر حمیدرضا تقي راد

قیمت: 56000 تومان
تعداد صفحات: 529 ص

ویرایش: چهارم
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1396
کد کتاب: 442

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786007867563
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نام کتاب: روش هاي محاسبات عددي
مؤلف: مهندس رسول دلیرروي فرد

قیمت: 50000 تومان
تعداد صفحات: 664 ص

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1397

کد کتاب: 438
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786007867525

 نام کتاب: روش ها و فنون مدیریت
 پژوهش

مؤلّف: دکتر امیرمسعود سوداگر
قیمت: 43000 تومان

تعداد صفحات: 113 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1399
کد کتاب: 431

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786007867457
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 نام کتاب: توابع ویژه در ریاضیات

مهندسی
مؤلف: دکتر سید عبدااهلل میرطاهري

قیمت: 60000 تومان
تعداد صفحات: 319 ص

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1399

کد کتاب: 408
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786007867228

 نام کتاب: مکانیک کوانتوم برای
 مهندسین برق

مؤلف: دنیس میکاییل سالیوان
 مترجمان: محمدصادق ابریشمیان،

حمید سیروانی
قیمت: 45000 تومان

تعداد صفحات: 407 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1395
کد کتاب: 414

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786007867280
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نام کتاب: مدارهای الکتریکی
 ،مؤلفان: محمود نحوی

ج وزف  ا. ادم ی ن ی س ت ر
مترجم: دکتر محمدصادق ابریشمیان

قیمت: 50000 تومان
تعداد صفحات: 614 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1394

کد کتاب: 405
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786007867198

 نام کتاب: کاربرد پردازش سیگنال در
مهندسی و علوم

مؤلف: دکترکمال محامدپور
قیمت: 35000 تومان

تعداد صفحات: 335 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1394
کد کتاب: 401

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786007867150
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 نام کتاب: درآمدی بر
 میکروتکنولوژی نیمه هادی ها

مدارهای مجتمع
مؤلف: مورگان، بورد

مترجم: دکتر علیرضا صالحی
قیمت: 35000 تومان

تعداد صفحات: 271 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1394
کد کتاب: 397

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786007867112

 نام کتاب: سیستم ها و کنترل
کننده هاي مرتبه کسري

 مؤلفان: دکتر محمدصالح تواضعي،
دکتر مهسان توکلي کاخکي

قیمت: 38000 تومان
تعداد صفحات: 270 ص

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1396

کد کتاب: 392
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786007867068

 شایسته
 تقدیر در دوره 34 کتاب
سال ج. ا. ایران 1395
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 نام کتاب: شبکه هاي عصبي و کنترل
 کننده هاي عصبي پیشرفته با رویکرد

شبکه های عصبی راف
 مؤلّف: دکتر محمد تشنه لب، پوریا

جعفری
قیمت: 48000 تومان

تعداد صفحات: 388 ص
نوبت چاپ: سوم

تاریخ چاپ: 1397
کد کتاب: 391

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786007867051

نام کتاب: آنتن های میکرواستریپ
  مترجم: دکتر رمضانعلی صادق زاده و

مهندس محمدرضا سهیلی فر
قیمت: 40000 تومان

تعداد صفحات: 486 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1396
کد کتاب: 385

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786006383996
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 نام کتاب: افزاره هاي تار)فیبر( نوري

 جلد اول: تقویت کننده هاي تار)فیبر(
نوري آالییده به اربیوم و رامان

 مؤلف: دکتر نصرت اله گرانپایه، دکتر
 نجمه نزهت، مهندس نیلوفر پاکزاد

افشار
قیمت: 27000 تومان

تعداد صفحات: 191 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1394
کد کتاب: 382

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786006383965

 نام کتاب: افزاره هاي تار)فیبر( نوري
 جلد دوم: لیزرهاي  تار)فیبر( نوري

 »آالییده به عنصرهاي کمیاب خاك«
و رامان

  مؤلف: دکتر نصرت اله گرانپایه و
مهندس نیلوفر پاکزاد

قیمت: 35000 تومان
تعداد صفحات: 283 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1394

کد کتاب: 383
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383972



دااگشنه صنعتی خواهج نصیرالدین طوسی

دااگشنه صنعتی خواهج نصیرالدین طوسی

18

 نام کتاب: الکترومغناطیس شامل
351 مسئله حل شده

 مؤلفان: دکتر محمدصادق ابریشمیان
و دکتر نصرت اله گرانپایه

قیمت: 30000 تومان
تعداد صفحات: 578 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1394

کد کتاب: 380
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383941

 نام کتاب: منابع تولید انرژی
الکتریکی در قرن بیست و یکم

 مؤلف: دکتر سیدمسعود
مقدس تفرشی

قیمت: 40000 تومان
تعداد صفحات: 627 ص

نوبت چاپ: چهارم
تاریخ چاپ: 1393

کد کتاب: 370
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383842
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 نام کتاب: آنچه هر پژوهشگر در
رشته های فنی و مهندسی باید بداند

مؤلف: دکتر امیرمسعود سوداگر
قیمت: 36000 تومان

تعداد صفحات: 116 ص
ویرایش: دوم

نوبت چاپ: سوم
تاریخ چاپ: 1400

کد کتاب: 367
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383811

 نام کتاب: الکترونیک قدرت تحلیل و
طراحی

 مؤلّف: دکتر کریم عباس زاده و سام
روزبهانی

قیمت: 56000 تومان
تعداد صفحات: 801 ص

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1394

کد کتاب: 366
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383804
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نام کتاب: تاریخ مهندسی کنترل
مؤلف: دکتر علی خاکی صدیق

قیمت: 30000 تومان
تعداد صفحات: 226 ص

ویرایش: دوم
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1393
کد کتاب: 362

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786006383767

 نام کتاب: سیگنال ها و سیستم ها
شامل 571 مسئله حل شده
 مترجم: دکتر محمد صادق

ابریشمیان
قیمت: 50000 تومان

تعداد صفحات: 644 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1394
کد کتاب: 361

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786006383750
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نام کتاب: طراحی شبکه های رادیویی
 ترجمه و تألیف: دکتر رمضانعلی
صادق زاده، محمدرضا سهیلی فر

 قیمت:  - تومان
تعداد صفحات: 189 ص

نوبت چاپ: سوم در انتظار چاپ
تاریخ چاپ: 1394

کد کتاب: 356
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383705

 نام کتاب: تحلیل و طراحی
سیستم های کنترل خطی

مؤلف: دکتر علی خاکی صدیق
قیمت: 68000 تومان

تعداد صفحات: 366 ص
نوبت چاپ: سوم

تاریخ چاپ: 1396
کد کتاب: 353

قطع کتاب: رحلی
 شابک: 9786006383675
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 نام کتاب: چگونه تحقیق علمی انجام
دهیم روش تحقیق

مؤلف: دکتر علیرضا صالحی
قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 162 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1394
کد کتاب: 352

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786006383668

 H∞ نام کتاب: کنترل مقاوم 
 مؤلف: دکتر حمیدرضا تقی راد،

 مهندس محمد فتحی و مهندس
فرینا زمانی اسکویی
قیمت: 70000 تومان

تعداد صفحات: 550 ص
نوبت چاپ: چهارم
تاریخ چاپ: 1398

کد کتاب: 347
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383613
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 نام کتاب: چگونه یک مقاله علمی
بنویسیم

مؤلف: دکتر علیرضا صالحی
قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 86 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1394
کد کتاب: 346

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786006383606

نام کتاب: ادوات نیمه هادی
مؤلّف: دکتر علیرضا صالحی

قیمت: 48000 تومان
تعداد صفحات: 327 ص

ویرایش: دوم
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1396
کد کتاب: 344

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786006383583



دااگشنه صنعتی خواهج نصیرالدین طوسی

دااگشنه صنعتی خواهج نصیرالدین طوسی

24

 نام کتاب: کدهای کنترل و تصحیح
خطا در سامانه های مخابراتی

مؤلّف: دکتر محمود احمدیان عطاری
قیمت: 38000 تومان

تعداد صفحات: 401 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1392
کد کتاب: 342

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786006383569

 نام کتاب: روش های عددی در
الکترومغناطیس

 مترجمان:دکتر رمضانعلی صادق زاده،
محمدرضا سهیلی فر و محمد قیامی

قیمت: 68000 تومان
تعداد صفحات: 722 ص

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1394

کد کتاب: 341
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383552
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  نام کتاب: پردازش و تحلیل سیگنال
MATLAB رادار با استفاده از

مؤلّف: باسم ر محافضه 
 مترجمان: دکتر رمضانعلی

صادق زاده، محمدرضا سهیلی فر
قیمت: 118000 تومان

تعداد صفحات: 523 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1399
کد کتاب: 340

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786006383545

 نام کتاب: مبانی اندازه گیری در
سیستم های ابزار دقیق

مؤلف: دکتر حمیدرضا تقی راد
قیمت: 120000 تومان

تعداد صفحات: 398 ص
نوبت چاپ: سوم

تاریخ چاپ: 1400
کد کتاب: 328

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786006383422
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 نام کتاب: اصول مخابرات بی سیم و
سیار

مؤلف: دکتر کمال محامدپور
قیمت: 480000تومان

تعداد صفحات: 364 ص
ویرایش: دوم

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1395

کد کتاب: 314
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383286

نام کتاب: الکترومغناطیس پیشرفته
مؤلف: دکتر محمد صادق ابریشمیان

قیمت: 40000 تومان
تعداد صفحات: 525 ص

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1392

کد کتاب: 311
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383255
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 نام کتاب: تحلیل و طراحی
سیستم های کنترل چند متغیره
مؤلف: دکتر علی خاکی صدیق

قیمت: 70000 تومان
تعداد صفحات: 427 ص

  ویرایش: دوم
نوبت چاپ: ششم

تاریخ چاپ: 1399
کد کتاب: 288

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786006383026

 نام کتاب: تجدید ساختار و اصول
 کلی قیمت گذاری برق در محیط

رقابتی
 مؤلفان: الهه مشهور، دکتر

 سیدمسعود مقدس تفرشی، سجاد
رحیم زاده

قیمت: 25000 تومان
تعداد صفحات: 303 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1388

کد کتاب: 249
قطع کتاب: وزیری

 شایسته
 تقدیر در دوره 19 جایزه

 کتاب فصل ج. ا. ایران 1390
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 نام کتاب: مقدمه ای بر اتوماسیون و
 فرآیندهای کنترل صنعتی

مؤلف: دکتر حمیدرضا تقی راد
قیمت: 56000 تومان

تعداد صفحات: 507 ص
   ویرایش: دوم

نوبت چاپ: سوم
تاریخ چاپ: 1396

کد کتاب: 248
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9789648703627

 نام کتاب: تحلیل ماشین های
الکتریکی به روش اجزاء محدود

مؤلف: نیکال، نیانچی
مترجم: دکتر کریم عباس زاده

قیمت: 45000 تومان
تعداد صفحات: 375 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1387

کد کتاب: 228
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9789648703429
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نام کتاب: سیستم های کنترل فرآیند
مؤلف: دکتر علیرضا فاتحی

قیمت: 68000 تومان
تعداد صفحات: 282 ص

نوبت چاپ: چهارم
تاریخ چاپ: 1399

کد کتاب: 226
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9789648703405

 نام کتاب: طراحی و بهره برداری از
 سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

جلد دوم
مؤلف: دکتر مسعود علی اکبر گلکار
قیمت دوره دو جلدی: 60000 تومان

تعداد صفحات: 2ج 1007 ص
نوبت چاپ: چهارم
تاریخ چاپ: 1391

کد کتاب: 174
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9789648703269
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 نام کتاب: طراحی و بهره برداری از
 سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

 جلد اول
مؤلف: دکتر مسعود علی اکبر گلکار
قیمت دوره دو جلدی: 60000 تومان

تعداد صفحات: 2ج 1007 ص
نوبت چاپ: چهارم
تاریخ چاپ: 1391

کد کتاب: 173
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9789648703252

 نام کتاب: سیستم های فازی و کنترل
فازی

مؤلف: لی وانگ
 مترجمان: دکتر محمد تشنه لب، نیما

صفارپور، داریوش افیونی
قیمت: 79000 تومان

تعداد صفحات: 526 ص
نوبت چاپ: سیزدهم

تاریخ چاپ: 1399
کد کتاب: 158

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9789648703160
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نامکتاب:سیستمهاوشبکههای
چندرسانهایصداوتصویردراینترنت

مؤلف:دکترمحمدیوسفدرمانی
قیمت:70000تومان

تعدادصفحات:278ص
نوبتچاپ:اول

تاریخچاپ:1399
کدکتاب:492

قطعکتاب:وزیری
شابک:9786226655590

نامکتاب:مبانیتحلیلیشبکههای
کامپیوتری

مؤلف:دکترعبدالرسولقاسمی
قیمت:35000تومان

تعدادصفحات:355ص
نوبتچاپ:دوم

تاریخچاپ:1397
کدکتاب:373

قطعکتاب:وزیری
شابک:9786006383873



کانیک دادکشنه مهندسی م
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دادکشنه
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 نام کتاب: مبانی برنامه ریزی ریاضی و
بهینه سازی در مهندسی

 مؤلفان: دکتر حسین صیادی و
مهندس علی سوهانی
قیمت : 120000 تومان

تعداد صفحات: 442 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1400
کد کتاب: 510

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786226655903

 نام کتاب: انتقال حرارت در جریان
سیال فوق بحرانی

 مؤلفان: دکتر مهدی محسنی و دکتر
مجید بازارگان

قیمت دوره : 67000 تومان
تعداد صفحات: 148 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1400

کد کتاب: 509
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786226655897
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 نام کتاب: طراحی مکانیزم ها و بازوان
روباتیک

تألیف: دکتر علی اکبر موسویان
قیمت: 177000 تومان

تعداد صفحات: 458 ص
 ویراست: دوم

نوبت چاپ: اّول
تاریخ چاپ: 1400

کد کتاب: 505
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786226655804

 نام کتاب: مکانیک شکست و
خستگی

 تألیف و ترجمه: دکتر رحمت اهلل
 قاجار، مهندس محسن قاجار

قیمت: 137000 تومان
تعداد صفحات: 578 ص

 ویراست: دوم
نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1400
کد کتاب: 504

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786226655781
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 نام کتاب: آزمون های غیرمخرب
مبانی، روش ها و کاربردها

مؤلف: دکتر فرهنگ هنرور
قیمت: 66000 تومان

تعداد صفحات: 285 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1399
کد کتاب: 496

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786226655682

 نام کتاب: کنترل پیشرفته و
 سیستم های دینامیک

 مؤلفان: دکتر علی غفاری، دکتر
 علیرضا خدایاری و دکتر فرزاد

چراغ پورسماواتی
قیمت: 130000 تومان

تعداد صفحات: 656 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1398
کد کتاب: 488

قطع کتاب: خشتی
 شابک: 9786226655552

 شایسته
 تقدیر در دوره 38 کتاب

سال ج. ا. ایران 1399
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 نام کتاب: خودروهای سنگین:

تکنولوژی و عیب یابی
 مؤلّفان: دکتر جواد مرزبان راد،

 مهندس محّمد حافظیان و مهندس
مهدی مظّفری خواه

قیمت: 48000 تومان
تعداد صفحات: 523 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1397

کد کتاب: 464
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786226029285

نام کتاب: ارتعاشات مکانیکی
 مؤلفان: دکتر علی اصغر جعفری،

 مهندس حمید رحمانی و مهندس
محمدسعید جعفری
قیمت: 63000 تومان

تعداد صفحات: 281 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1398
کد کتاب: 470

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786226655262
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 نام کتاب: نیروگاه آبی از دیدگاه
مهندسی مکانیک

 مؤلفان: دکتر آزاده شهیدیان و
مهندس علی سوهانی

قیمت: 29000 تومان
تعداد صفحات: 367 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1396

کد کتاب: 443
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786007867570

 نام کتاب: مقدمه ای بر دینامیک
سیاالت محاسباتی

 مؤلّفان: جان. اف. ونت و دیگران
 مترجمان: دکتر محمدرضا شاه نظری،

مهندس سینا عزیزی ماچکپشتی
قیمت: 45000 تومان

تعداد صفحات: 443 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1396
کد کتاب: 433

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786007867471
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نام کتاب: روش لتیس بولتزمن
مؤلف: عبدالمجید محمد

 مترجمان: دکتر محمدرضا شاه نظری،
مهندس فاطمه نیکان
قیمت: 43000 تومان

تعداد صفحات: 203 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1399
کد کتاب: 428

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786007867426

 نام کتاب: تجزیه و تحلیل عددی در
مهندسی به روش المان محدود

مؤلف: دکتر مهدی ظهور
قیمت: 36000 تومان

تعداد صفحات: 458 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1397
کد کتاب: 422

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786007867365 
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 نام کتاب: استقرار جنبه های با
اهمیت از مراحل پیشین تا پسین

ERP 
 مؤلفان: دکتر مهرداد کازرونی، دکتر

.افشین کازرونی
قیمت: 30000 تومان

تعداد صفحات: 308 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1395
کد کتاب: 420

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786007867341

 نام کتاب: کاربرد فناوری اطالعات و
ERP  در سالمت الکترونیک

 مؤلفان: دکتر مهرداد کازرونی، دکتر
.افشین کازرونی

قیمت: 30000 تومان
تعداد صفحات: 340 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1395

کد کتاب: 421
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786007867358
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 نام کتاب: اتوماسیون و فرآیند های
ساخت

مؤلف: دکتر مهدی ظهور
قیمت: 60000 تومان

تعداد صفحات: 658 ص
ویرایش: دوم

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1394

کد کتاب: 406
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786007867204

نام کتاب: فناوری و روش های تولید
مؤلف: دکتر مهدی ظهور

قیمت:  60000 تومان
تعداد صفحات: 552 ص

ویرایش: چهارم
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1394
کد کتاب: 398

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786007867129
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نام کتاب: شکل دهی فلزات
مؤلف: دکتر مهدی ظهور

قیمت: 40000 تومان
تعداد صفحات: 348 ص

ویرایش: سوم
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1393
کد کتاب: 381

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786006383958

 نام کتاب: مکانیک انفجار،
 هیدروکدها و تحلیل عددي جلد

 جهارم
 مؤلفان: دکتر جمال زماني، مهندس

محمدوهاب موسوي
قیمت: 16000 تومان

تعداد صفحات: 232 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1394
کد کتاب: 388

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786007867020



کانیک دادکشنه مهندسی م

42 43

 نام کتاب: ماشین کاریهای سنتی و
پیشرفته

مؤلف: دکتر مجید قریشی
قیمت: 35000 تومان

تعداد صفحات: 272 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1393
کد کتاب: 359

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786006383736

 نام کتاب: مقدمه ای بر سیستم های
مدیریت موتور

 مؤلفان: دکتر امیرحسین شامخی،
عباس واشقانی فراهانی

قیمت: 28000 تومان
تعداد صفحات: 216 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1392

کد کتاب: 349
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383637
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 نام کتاب: ترمودینامیک پیشرفته
برای مهندسین

مؤلف: دی.ای، وینتربون
 مترجمان: دکتر حسین صیادی

 مجتبی باباالهی، بابک حقیقی، امین
  احمدی جنیدی

قیمت: 30000 تومان
تعداد صفحات: 240 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1393

قطع کتاب: وزیری کد کتاب: 345
 شابک: 9786006383590

نام کتاب: تحلیل پیشرفته ارتعاشات
مؤلف: دکتر رضا کاظمی

قیمت: 25000 تومان
تعداد صفحات: 255 ص

 نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1392

کد کتاب: 337
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383514
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 نام کتاب: انتقال حرارت در
موتورهای احتراق داخلی

 مؤلفان: دکتر ع ل ی  ک ش اورزول یان ،
علی قاسمیان مقدم

قیمت: 45000 تومان
تعداد صفحات: 365 ص

 نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1396

کد کتاب: 336
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383507

  نام کتاب: برنامه نویسی شیءگرا به
 و مسایل حل شده و ++C زبان

    مثالهای  کاربردی
مؤلف: دکتر فرشاد ترابی

قیمت: 70000 تومان
تعداد صفحات: 427 ص

 نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1398

کد کتاب: 335
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383491
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 نام کتاب: مکانیک انفجار، امواج و
برخی کاربردها

 مؤلفان: دکتر جمال زمانی، 
سیدمسعود باقری

قیمت: 35000 تومان
تعداد صفحات: 454 ص

 نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1392

کد کتاب: 334
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383484

 نام کتاب: االستیسیته، تئوری و
کاربرد

مؤلفان: دکتر رحمت اهلل قاجار و
حسام قورچی بیگی 
قیمت: 40000 تومان

تعداد صفحات: 454 ص
 نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1394
کد کتاب: 332

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786006383460
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 نام کتاب: مکانیک انفجار اندازه
 گیری پارامترهای انفجار و

سنسورهای فشار
مؤلف: دکتر جمال زمانی

قیمت: 38000 تومان
تعداد صفحات: 346 ص

 نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1392

کد کتاب: 330
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383446

 نام کتاب: فرآیندهای تولید
 ریخته گری، شکل دهی، متالورژی

پودر
مؤلف: دکتر مجیدقریشی

قیمت: 12500 تومان
تعداد صفحات: 250 ص

 نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1393

کد کتاب: 327
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383415
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      نام کتاب: برنامه نویسی شی گرا به
C++ زبان  

مؤلف: دکتر فرشاد ترابی
قیمت: ؟؟؟؟ تومان

تعداد صفحات: 372 ص
 نوبت چاپ: دوم در انتظار چاپ

تاریخ چاپ: 1401
کد کتاب: 323

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786006383378

 نام کتاب: مقدمه ای بر مکانیک
انفجار

مؤلف: دکتر جمال زمانی
قیمت: 30000 تومان

تعداد صفحات: 256 ص
 نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1391
کد کتاب: 321

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786006383354
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  نام کتاب: برنامه ریزی منابع سازمان
ERP از اندیشه تا کاربرد

 مؤلفان: دکتر افشین کازرونی، دکتر
مهرداد کازرونی

قیمت: 48000 تومان
تعداد صفحات: 393 ص

 نوبت چاپ: سوم
تاریخ چاپ: 1400

کد کتاب: 318
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383323

نام کتاب: بویلرهای صنعتی
مؤلفان: دیویدگان، روبرت هورتون

مترجمان: دکتر محمدرضا شاه نظری
قیمت: 38000 تومان

تعداد صفحات: 481 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1391
کد کتاب: 312

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786006383262
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نام کتاب: ماشین های ابزار
مؤلف: دکتر مجید قریشی

قیمت: 28000 تومان
تعداد صفحات: 254 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1391

کد کتاب: 310
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383248

 نام کتاب: مجموعه ابزارهای شبیه
سازی سیستم های سرمازا

 مؤلفان: دکتر مجتبی موسوی
نائینیان، مصطفی مافی

قیمت: 85000 تومان
تعداد صفحات: 145 ص

نوبت چاپ: سوم
تاریخ چاپ: 1399

کد کتاب: 308
قطع کتاب: رحلی

 شابک: 9786006383224



کانیک دادکشنه مهندسی م

50 51

 نام کتاب: طراحی سردخانه ها
سیستم های تبرید

مؤلف: دکتر مجتبی موسوی نائینیان
قیمت: 67000 تومان

تعداد صفحات: 338 ص
نوبت چاپ: سوم

تاریخ چاپ: 1399
کد کتاب: 307

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786006383217

 نام کتاب: تئوری ساختاری نگرشی
نوین در طراحی و مهندسی

 مؤلفان: دکتر مجید عمیدپور،
مرتضی مهرگو

قیمت: 28000 تومان
تعداد صفحات: 298 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1390

کد کتاب: 306
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383200
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 نام کتاب: کاربرد بهینه سازی در
مسائل مهندسی

 مؤلفان: دکتر مجید عمیدپور، احسان
مهدوی، میثم مهدوی

قیمت: 32000 تومان
تعداد صفحات: 209

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1393

کد کتاب: 302
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383163

 نام کتاب: نگرشی جامع برگاز طبیعی
LNG مایع

 مؤلفان: دکتر سیدعلی جزایری و
سعید حمیدیان

قیمت: 27000 تومان
 تعداد صفحات: 183ص

نوبت چاپ: دوم
 تاریخ چاپ: 1392

کد کتاب: 301
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383156
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 نام کتاب: انتگراسیون هیدروژن در
پاالیشگاه های نفت

 مؤلفان: دکتر مجید عمید پور، دکتر
محمدرضا جعفری نصر

قیمت: 13000 تومان
تعداد صفحات: 201 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1390

کد کتاب: 291
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383057

نام کتاب: فرآیندهای ماشین کاری
مؤلف: دکتر مجید قریشی

قیمت: 32000 تومان
تعداد صفحات: 232 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1390

کد کتاب: 274
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9789648703887
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 نام کتاب: ماشین کاری تخلیه
الکتریکی اسپارک

مؤلف: دکتر مجید قریشی
قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 152 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1389
کد کتاب: 270

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9789648703849

 نام کتاب: مقدمه ای بر کاربرد
ریاضیات در مهندسی

 مؤلفان: دکتر علی اشرفی زاده
امیرحسین معدنی

قیمت: 25000 تومان
تعداد صفحات: 400 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1389

کد کتاب: 271
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9789648703856
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 نام کتاب: مقدمه ای بر توان سیال
جلد دوم

مؤلف: جیمزال. جانسون
 مترجمان: دکتر علی جزایری و

مجتبی ابراهیمی 
قیمت: 10000 تومان

تعداد صفحات: 153 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1389
کد کتاب: 269

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9789648703832

 نام کتاب: مقدمه ای بر توان سیال
 جلد اول

مؤلف: جیمزال. جانسون
 مترجمان: دکتر علی جزایری و

مجتبی ابراهیمی 
قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 432 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1389
کد کتاب: 266

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9789648703801
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 نام کتاب: مبانی موتورهای احتراق
داخلی

مؤلف: جان بنجامین هیوود
 مترجمان: دکترامیرحسین شامخی،

نیما خطیب زاده، امیرحسین شمدانی
قیمت: 68000 تومان

تعداد صفحات: 623 ص
نوبت چاپ: سوم

تاریخ چاپ: 1396
کد کتاب: 258

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9789648703726

 نام کتاب: تحلیل سازه های مکانیکی
تحت خستگی چند متغیره

  مؤلفان: دکتر رحمت اهلل قاجار و
محسن قاجار

قیمت: 30000 تومان
تعداد صفحات: 322 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1389

کد کتاب: 260
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9789648703740
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 نام کتاب: مبانی محاسبات و طراحی
مفهومی در سیکل ترکیبی

 مؤلفین: دکتر مسعود ضیابشرحق
 و دکتر محمدرضا شاه نظری، امیر

وهابی کاشی، برزین رجبلو
قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 194 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1388
کد کتاب: 251

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9789648703658

 نام کتاب: اصول طراحی و تحلیل
سازه و بدنه خودرو

مؤلف: دکتر محمد شرعیات
قیمت: ؟؟؟؟ تومان

تعداد صفحات: 325 ص
نوبت چاپ: دوم در انتظار چاپ

تاریخ چاپ: 1401
کد کتاب: 243

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9789648703573
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نام کتاب: اکسرژی
مؤلف: دکتر مجید عمیدپور

قیمت: 25000 تومان
تعداد صفحات: 178 ص

 نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1387

کد کتاب: 233
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9789648703474

 نام کتاب: فن آوری نمونه سازی سریع
در مهندسی مکانیک

مؤلف: دکتر جمال زمانی
قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 253 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1388
کد کتاب: 236

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9789648703504
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 نام کتاب: ریاضیات مهندسی
 پیشرفته

مؤلف: دکتر امیررضا شاهانی
قیمت: 74000 تومان

تعداد صفحات: 412 ص
نوبت چاپ: ششم

تاریخ چاپ: 1398
کد کتاب: 229

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9789648703436

نام کتاب: دینامیک ماشین ها
مؤلف: دکتر علی اکبر موسویان

قیمت: 83000 تومان
تعداد صفحات: 470 ص

ویرایش: دوم
نوبت چاپ: پنجم

تاریخ چاپ: 1399
کد کتاب: 224

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9789648703382
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 نام کتاب: ماشین کاری پیشرفته

مؤلف: حسن الحافی
 مترجمان: دکتر مجید قریشی،

مهندس سعید عصارزاده
قیمت: 35000 تومان

تعداد صفحات: 309 ص
نوبت چاپ: سوم

تاریخ چاپ: 1394
کد کتاب: 222

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9789648703368

 نام کتاب: مکانیک مواد )مقاومت
مصالح( جلددوم

مؤلف: آر. سی هیبلر
مترجم: دکتر سید محمدرضا خلیلی

قیمت: 56000 تومان
تعداد صفحات: 599 ص

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1391

کد کتاب: 223
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9789648703375
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نام کتاب: انتقال حرارت کاربردی
 مؤلفان: دکتر مجید قاسمی، دکتر

علی کشاورز، مهندس الهام امینی
قیمت: 30000 تومان
تعداد صفحات: 603

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1386

کد کتاب: 218
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9789648703

 نام کتاب: مبانی نیروگاه های آبی
کوچک

 مؤلفان: دکتر مهرزاد شمس و
مهندس آرمان رئوفی

قیمت: 30000 تومان
 تعداد صفحات: 164

نوبت چاپ: اول چاپ تمام
تاریخ چاپ: 1385

کد کتاب: 214
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9789648703272
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 نام کتاب: مکانیک مواد )مقاومت

مصالح(جلد اول
مؤلف: آر. سی هیبلر

مترجم: دکتر سید محمد رضا خلیلی
 قیمت: - تومان

تعداد صفحات: 798 ص
نوبت چاپ: چهارم در انتظار چاپ

تاریخ چاپ: 1401
کد کتاب: 204

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9789648703

 نام کتاب: اصول طراحی حرارتی و
هیدرولیکی مبدل های هوایی

 مؤلفان: مهندس مجید سلطانی، الهام
امینی

قیمت: 30000 تومان
تعداد صفحات: 460  ص

 نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1385

 کد کتاب: 210
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9648703213
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 نام کتاب: کنترل و سیستم های
 دینامیک

 مؤلفان: دکتر علی غفاری، عادل
مقصودپور، علیرضا پورممتاز

قیمت: - تومان
تعداد صفحات: 460 ص

نوبت چاپ: هفتم در انتظار چاپ
تاریخ چاپ: 1401

کد کتاب: 188
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9649480838

)نام کتاب: تفکر فازی )با تجدید نظر
مؤلف: بارت کاسکو

 مترجمان: دکتر علی غفاری، عادل
مقصودپور، علیرضا پورممتاز

قیمت: 35000 تومان
تعداد صفحات: 440 ص

 نوبت چاپ: ششم
تاریخ چاپ: 1397

کد کتاب: 179
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9789648703153
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نام کتاب: مدیریت کیفیت جامع
 مؤلفان: دکتر مجتبی حاجیان

حیدری، عبداهلل آقائی
قیمت: 147000 تومان

تعداد صفحات: 562 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1400
کد کتاب: 506

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226655859

 نام کتاب: مدیریت ریسک مالی جلد
 دوم

 ترجمه و گردآوری: مهندس
 حمیدرضا قاسمی، مهندس مصطفی

گرگانی
قیمت: 105000 تومان

تعداد صفحات: 399 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1399
کد کتاب: 499

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226655712
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 نام کتاب: برنامه ریزی منابع سازمان
(ERP)

مؤلف: مری سامر
 مترجمان: دکتر رسول شفایی ، دکتر

نورالدین دبیری
قیمت: 56000 تومان

تعداد صفحات: 289 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1399
کد کتاب: 495

 قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226655675

 نام کتاب: تئوری و سیستم های صف
مبانی و حل مسائل

 مؤلفان: دکتر عبداهلل آقائی و
مهندس امیر اسحقی چالشتری

قیمت: 125000 تومان
تعداد صفحات: 462 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1399

کد کتاب: 493
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786226655606

 نامزد
 کتاب سال در دوره 39

 جایزه کتاب سال ج. ا. ایران
1400
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 نام کتاب: مقدمه ای بنیادین بر
ریاضیات مالی

 مؤلفان: ایگور اوستیگنیو، تورستان
هنس و کالس رینرشنک-هوپه

 مترجمان: دکتر مجید میرزایی، دکتر
محمدابراهیم آقابابائی

قیمت: 70000  تومان
تعداد صفحات: 236 ص

  نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1398

کد کتاب: 472
 قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786226655286

 نام کتاب: رهبري تیم هاي مجازي
اثربخش

مؤلف: نانسی م. ستل مور
قیمت: 27000 تومان

تعداد صفحات: 227 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1397
کد کتاب: 454

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226029117
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 نام کتاب: بهینه سازی فازی سبد
سرمایه گذاری؛ مدل ها و کاربردها
 مؤلفان: دکتر سیدبابک ابراهیمی،

 مهندس امیرسینا جیرفتی و مهندس
نگین محبی

قیمت: 27000 تومان
تعداد صفحات: 331 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1397

کد کتاب: 451
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786007867587

 نام کتاب: دروازه اي به اینترنت اشیاء
RFID

مؤلف: دکتر شهریار محمدي
قیمت: 40000 تومان

تعداد صفحات: 218 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1396
کد کتاب: 444

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786007867587
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  نام کتاب: وقتی خریدار نه می گوید...
 راهبردهای ضروری برای پیشبرد

فروش
مؤلفان: تام هاپکینز، بن کت

 مترجمان: دکتر رسول شفائی،
 مهندس محسن رفایی، مهندس

مهسا قاضی نژاد
قیمت: 40000 تومان

تعداد صفحات: 254 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1396
کد کتاب: 432

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786007867464

نام کتاب: مدیریت دانش
 مؤلفان: دکترعبداله آقائی، مهندس

زهرا لطفی
قیمت: 32000 تومان

تعداد صفحات: 198 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1396
کد کتاب: 415

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786007867297
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 نام کتاب: هزینه یابی دوره عمر
سیستم ها برای مهندسین

مؤلف: دیلون
 مترجمان: دکتر احمد اصل حداد،

دکتر محمدرضا نباتچیان
قیمت: 27000 تومان

تعداد صفحات: 268 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1395
کد کتاب: 412

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786007867266

 نام کتاب: مقدمه اي بر روش ها و
مفاهیم تراوش فناوري

 مؤلفان: دکتر همایون روحیان،
نجمه السادات امیري
قیمت: 12000 تومان

تعداد صفحات: 155 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1393
کد کتاب: 377

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383910

 نامزد
 کتاب سال در دوره 35

 جایزه کتاب سال ج. ا. ایران
1396
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 نام کتاب: کیفیت و پایایي کاربردي
مبانی، روش ها و راهکارها

 مترجمان: دکتر حمید شهریاری،
محمدرضا نباتچیان
قیمت: 30000 تومان

تعداد صفحات: 325 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1393
کد کتاب: 376

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383903

 نام کتاب: نظریه کدگذاری و
کدگشایی اطالعات

مؤلف: دکتر حجت اهلل حمیدی
قیمت: 25000 تومان

تعداد صفحات: 181 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1393
کد کتاب: 358

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383729
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 نام کتاب: هوش تجاری: رویکرد
مدیریتی

مؤلفان: توربن و همکاران
 مترجمین: دکتر شهریار محمدی،

هما زاهدپاشا، مهسا نجفی
قیمت: 85000 تومان

تعداد صفحات: 584 ص
نوبت چاپ: سوم

تاریخ چاپ: 1399
کد کتاب: 357

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383712

 نام کتاب: مدیریت ریسک مالی جلد
اول

 مترجمان: مصطفی گرگانی،
 حمیدرضا قاسمی، دکتر امیرعباس

نجفی
قیمت: 30000 تومان

تعداد صفحات: 347 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1393
کد کتاب: 355

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383699
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نام کتاب: تئوری محدودیت ها
مؤلف: دکتر مصطفی ستاک

قیمت: 25000 تومان
تعداد صفحات: 183 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1393

کد کتاب: 339
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383538

نام کتاب: مدیریت کیفیت جامع
مؤلفان: دیل اچ بسترفیلد...و دیگران

 مترجمان: دکتر عبداهلل آقائی،
احسان انعامی، حسین حاج بابایی

قیمت: 40000 تومان
تعداد صفحات: 476 ص

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1394

کد کتاب: 325
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383392
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 نام کتاب: هوش تجاری: نگرشی پویا
در عرصة کسب و کار

 مؤلفان: دکتر محمدجعفر تارخ،
حسین مهاجری

قیمت: 54000 تومان
تعداد صفحات: 400 ص

نوبت چاپ: سوم
تاریخ چاپ: 1398

کد کتاب: 319
شابک: 9786006383330

 نام کتاب: کسب وکار در عصر
اطالعات

 مؤلفان: دکتر شهریار محمدی،
علیرضا مقدسی

قیمت: 38000 تومان
تعداد صفحات: 365 ص

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1392

کد کتاب: 313
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383279
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 نام کتاب: داده کاوی و کشف دانش
Clementine گام به گام با نرم افزار  
 مؤلفان: دکتر سمیه علیزاده، سمیرا

ملک محمدی
قیمت: - تومان

تعداد صفحات: 367 ص
 نوبت چاپ: پنجم در انتظار چاپ

تاریخ چاپ: 1401
کد کتاب: 304

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383187

نام کتاب: سازمان و فرآیندها
مؤلف: دکتر شهریار محمدی

قیمت: 20000 تومان
تعداد صفحات: 205 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1390

کد کتاب: 300
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383149
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 نام کتاب: برنامه ریزی استراتژیک
فناوری اطالعات

 مؤلفان: دکتر شهریار محمدی، مونا
 جام پرازمی، محمدحسین شرکت،

اسماعیل صالحی پروین
قیمت: 25000 تومان

تعداد صفحات: 368 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1390
کد کتاب: 299

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383132

نام کتاب: مدیریت ارتباط با مشتری
 مؤلفان: دکتر محمدجعفر تارخ،

مصطفی یزدانی فرد
قیمت: 32000 تومان

تعداد صفحات: 250 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1392
کد کتاب: 297

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383118
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 نام کتاب: مقدمه ای بر برنامه ریزی و
کنترل سیستم های لجستیک
 مؤلفان: ج گیانی، ژ. الپورتا، ر.

 موسمانو
 مترجمان: دکتر مصطفی ستاک، علی

میرشفیعی
قیمت: 30000 تومان

تعداد صفحات: 429 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1390
کد کتاب: 292

 قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383064

 نام کتاب: اعداد تصادفی و مقادیر
تصادفی

 مؤلفان: دکتر عبداهلل آقائی، الهام
شادکام

قیمت: 10000 تومان
تعداد صفحات: 208 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1390

کد کتاب: 290
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383040



دادکشنه مهندسی صناعی

79

نام کتاب: هوش رقابتی
مؤلف: دکتر محمد جعفر تارخ

قیمت: 35000 تومان
تعداد صفحات: 325 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1390

کد کتاب: 287
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383019

 نام کتاب: صنایع شبکه ای و
اطالعاتی: رویکرد اقتصادی

 مؤلفان: دکتر محمد جعفر تارخ، علی
 حبیبی بدرآبادی، محبوبه حبیبی

بدر آبادی
قیمت: 24000 تومان

تعداد صفحات: 300 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1390
کد کتاب: 277

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9789648703917
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 نام کتاب: امنیت در بانکداری
اینترنتی

 مؤلفان: دکتر شهریار محمدی، زینب
زارع حسینی

قیمت: 35000 تومان
تعداد صفحات: 362 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1389

کد کتاب: 268
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9789648703825

نام کتاب: بانکداری الکترونیکی
 مؤلفان: دکتر شهریار محمدی، مهسا

نجفی
قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 195 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1389
کد کتاب: 267

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9789648703818
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 نام کتاب: هوش استراتژیک: هوش
تجاری، هوش رقابتی و مدیریت

مؤلف: جی. لیبوویتس
 مترجمان: دکتر محمد جعفر تارخ،

فردوس حاتمی لنکرانی
قیمت: 30000 تومان

تعداد صفحات: 225 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1393
کد کتاب: 263

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9789648703771

 نام کتاب: شبیه سازی کامپیوتری در
علم مدیریت و مهندسی صنایع

مؤلف: مایکل پید
مترجم: دکتر عبداهلل آقائی

قیمت: 48000 تومان
تعداد صفحات: 449 ص

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1394

کد کتاب: 257
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9789648703719
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 نام کتاب: مدیریت پروژه سیستم های
اطالعاتی

مؤلف: ژولیون هالوس
 مترجمان: دکتر شهریار محمدی

عاطفه رحیمی راد، نیما طالبی امیری
قیمت: 25000 تومان

تعداد صفحات: 291 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1388
کد کتاب: 240

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9789648703542



دادکشنه مهندسی و علم مواد
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نام کتاب: گرافن در دنیای نانوفناوری
 مؤلفان: دکتر سید محمد حسین

 سیادتی، دکتر سید نوید حسینی
  آب بندانک، دکتر حامد آقامحمدی،

 دکتر مرتضی آذربرمس و دکتر امین
 عبداله زاده

قیمت: 69000 تومان
تعداد صفحات: 185 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1400

کد کتاب: 508
 قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786226655880

 نام کتاب: تیتانیوم و آلیاژهای آن از
 معدن تا صنعت استخراج، فرآوری،

بازیافت، خواص و کاربرد
 مؤلفان: دکتر حمید خرسند و

مهندس اسماعیل گنجه
قیمت: 32000 تومان

تعداد صفحات: 157 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1396
کد کتاب: 441

 قطع کتاب: وزیری
شابک:  9786007867556
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 نام کتاب: روش هاي اندازه گیري و
برآورد خطا

مؤلف: دکتر مهرداد آقایي خفري
قیمت: 52000 تومان

تعداد صفحات: 234 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1398
کد کتاب: 437

 قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786007867518

 نام کتاب: مواد فرایندهاي ساخت
چرخدنده

 مؤلفان: دکتر حمید خرسند
مهندس مسعود طغرایی

قیمت: 30000 تومان
تعداد صفحات: 320 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1394

کد کتاب: 411
 قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786007867259
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 نام کتاب: رفتار مكانیكي و خستگي
قطعات متخلخل تف جوشي شده

 مؤلفان: دکتر حمید خرسند
دکتر حسن عبدوس
قیمت: 32000 تومان

تعداد صفحات: 174 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1397
کد کتاب: 403

 قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786007867174

نام کتاب: شكل پذیري فلزات
مؤلف: دکتر مهرداد آقائی خفری

قیمت: 40000 تومان
تعداد صفحات: 314 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1394

کد کتاب: 395
 قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786007867099
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 نام کتاب: فوم های فلزی نوین مبتنی
 بر روش های حالت جامد و متالورژی

پودر
 مؤلفان: دکتر حمید خرسند

مهندس مصطفی امیرجان
قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 171 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1393
کد کتاب: 384

 قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383989

 نام کتاب: علم و مهندسی مواد
 پیشرفته هوشمند و نانوساختار

جلد2: مواد هوشمند
 مؤلفان: دکتر علی شكوه فر، مهندس

 فاطمه کیانی شاهوندی، مهندس
 میالد سبزه پرور

قیمت: 48000 تومان
تعداد صفحات: 486 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1394

کد کتاب: 379
 قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383934



دااگشنه صنعتی خواهج نصیرالدین طوسی

88

 نام کتاب: علم و مهندسی مواد
 پیشرفته هوشمند و نانوساختار

جلد1: مواد نانوساختار
 مؤلفان: دکتر علی شكوه فر، مهندس

 مهندس میالد سبزه پرور، فاطمه
کیانی شاهوندی

قیمت: 32000 تومان
تعداد صفحات: 259 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1393

کد کتاب: 378
 قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383927

 کتاب: کاربرد نانوتكنولوژی و
نانوذرات در صنعت خودروسازی

 مؤلفان: دکتر حمید خرسند
مهندس مرتضی امرونی حسینی

قیمت: 35000 تومان
تعداد صفحات: 245 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1393

کد کتاب: 360
 قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383743
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 نام کتاب: شیمی فیزیک و
ترمودینامیک در مهندسی مواد

 مؤلفان: دکتر حمید خرسند
مهندس نسیم کیایی
قیمت: 56000 تومان

تعداد صفحات: 543 ص
 نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1392
کد کتاب: 333

 قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383477

 نام کتاب: آزمون و ارزیابی غیر
مخرب مواد

 مؤلفان: دکتر مهرداد آقائی خفری
مهندس مجتبی امین
قیمت: 25000 تومان

تعداد صفحات: 286 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1391
کد کتاب: 315

 قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383293
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 نام کتاب: آلیاژهای سبک و فوق
مستحكم

 مؤلفان: دکتر علی شكوه فر،  مهندس
آرش رضایی، مهندس شهرام احمدی

قیمت: - تومان
تعداد صفحات: 247 ص

نوبت چاپ: دوم در انتظار چاپ
تاریخ چاپ: 1401

کد کتاب: 244
 قطع کتاب: وزیری

شابک: 9789648703580

نام کتاب: اصول علم و مهندسی مواد
مؤلف: ویلیام دی کلیستر

مترجم: دکتر علی شكوه فر
قیمت: 108000 تومان

تعداد صفحات: 708 ص
ویرایش: پنجم

نوبت چاپ: هفتم
تاریخ چاپ: 1399

کد کتاب: 246
 قطع کتاب: وزیری

شابک: 9789648703603
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 نام کتاب: مقدمه ای بر مهندسی
هوافضا

 مؤلفان: دکتر عبدالمجید خوشنود
 مهندس علیرضا نادری آخورمه و

مهندس هومان مرادی مریم نگاری
قیمت: 56000 تومان

تعداد صفحات: 184 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1398
کد کتاب: 475

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786226655316

چند طراحی  بهینه سازی  کتاب:   نام 
 موضوعی

 مؤلفان: دکتر مسعود ابراهیمی و دکتر
جعفر دکتر  نظر  زیر  جدی    جهانگیر 

    روشنی یان
قیمت: 53000 تومان

تعداد صفحات: 202 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1398
کد کتاب: 478

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226655347
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 نام کتاب: مقدمه  ای بر طراحی
موشک

مؤلّف: و-ای-فئودوسف
 مترجمان: دکتر جعفر روشنی یان،
 دکتر حسن کریمی مزرعه شاهی،

دکتر مهران میرشمس
قیمت: 48000 تومان

تعداد صفحات: 516 ص
نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1397
کد کتاب: 450

قطع کتاب: وزیری

 نام کتاب: مهندسی کنترل در محیط
MATLAB

 مؤلفان: دینگ یوشو، یانگ جوان
چن، درک پی آترتون

 مترجمان: دکتر جعفر روشنی یان،
مهرداد محسنی

قیمت: 24500 تومان
تعداد صفحات: 480 ص

ویرایش: دوم
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1393
کد کتاب: 363    قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786006383774
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 نام کتاب: اصول تکنولوژی طراحی
موتورهای توربین گاز هوایی

مؤلف: دکتر محمد واعظی
قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 428 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1388
کد کتاب: 254

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9789648703689

 نام کتاب: هدایت و کنترل
سامانه های فضایی

مؤلفان: جرج ام. سیوریس
 مترجمان: دکتر حسین گودرزی پور،

 دکتر جالل نوری، دکتر علیرضا
نوین زاده

قیمت: 28500 تومان
تعداد صفحات: 653 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1390

کد کتاب: 295
قطع کتاب: رحلی

                           شابک: 9786006383095
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نام کتاب: تونل باد با سرعت پایین
مؤلف: دکتر محمدعلی اردکانی

قیمت: 15000 تومان
تعداد صفحات: 480 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1388

کد کتاب: 234
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9789648703481
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 نام کتاب: کابل و کاربرد آن در
سازه ها

 مؤلفان: دکتر نادر فنائی و مهندس
 محمد کشمیری مهندس محمد

یکرنگ نیا
قیمت: 65000 تومان

تعداد صفحات: 368 ص
  نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1401
کد کتاب: 512

قطع کتاب: وزیری
ققشابک: 9786226655927

 عنوان: مبانی و مدلسازی انتقال و
انتشار آالینده ها

 مؤلفان: دکتر محمدرضا صبور،
 مهندس مهسا شاهی و مهندس امیر

مصطفی حاتمی
قیمت: 137000 تومان

تعداد صفحات: 670 ص
ویرایش: دوم

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1400

کد کتاب: 503
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786226655774

 نامزد
 کتاب سال در دوره 39

 جایزه کتاب سال ج. ا. ایران
1400
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 نام کتاب: آزمایش های مکانیک خاک
 دستورالعمل گام به گام

مؤلف: دکتر محمودرضا عبدی
قیمت: 64000 تومان

تعداد صفحات: 205 ص
  نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1397
کد کتاب: 501

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226655750

عنوان: روسازی بتن متخلخل
 مؤلف: مهندس علیرضا جوشقانی

 و دکتر امیر گل رو هیئت علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: 43000 تومان
تعداد صفحات: 173 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1399

کد کتاب: 497
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786226655699
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 نام کتاب: بازیافت پسماندهای

عمرانی و ساختمانی
 مؤلفان: دکتر محمدرضا صبور،
 مهندس حسین ابوالقاسمی و

مهندس سحر فاطمی
قیمت: 95000 تومان

تعداد صفحات: 528 ص
  نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1398
کد کتاب: 485

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226655521

 نام کتاب: کاربرد شبکه های عصبی
مصنوعی در محیط زیست

 مؤلفان: دکتر محمدرضا
 صبور، مهندس سامان

 مفتخری عناصری موحد و مهندس
 وحید بکامیری

قیمت: 85000 تومان
تعداد صفحات: 344 ص

  نوبت چاپ: اّول
تاریخ چاپ: 1399

کد کتاب: 494
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786226655613
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 نام کتاب: اصول و کاربردها، روشهای
 طراحی آزمایشات در مهندسی

محیط زیست
 مؤلفان: دکتر محمدرضا صبور،

 مهندس قربانعلی دزواره و مهندس
مونا قربانی

قیمت: 53000 تومان
تعداد صفحات: 221 ص

  نوبت چاپ: اّول
تاریخ چاپ: 1398

کد کتاب: 476
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786226655323

 نام کتاب: ساختمان هاي مدرن و
انرژي تجدیدپذیر شمع هاي حرارتي

 مؤلفان: دکتر حسن قاسم زاده،
 مهندس افسانه علی وردی و مهندس

زهرا محمدی
قیمت: 55000 تومان

تعداد صفحات: 384 ص
  نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1399
کد کتاب: 473

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226655293
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 نام کتاب: اصول مهندسی تصفیه آب

 و طراحی تصفیه خانه های آب شرب
و صنعت

مؤلف: دکتر سید احمد میرباقری
قیمت: 13000 تومان

تعداد صفحات: 864 ص
  نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1398
کد کتاب: 468

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226655231

 نام کتاب: آلیاژهای حافظه دار شکلی
از تئوری تا کاربرد

 مؤلفان: دکتر نادر فنائی و مهندس
سید مهدی سیدان

قیمت: 270000 تومان
تعداد صفحات: 438  ص

  نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1400

کد کتاب: 469
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786226655255
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 نام کتاب: اصول مهندسی تصفّیة

 فاضالب و طراحی تصفیه خانه های
  فاضالب های شهری و صنعتی

    (جلد اول)
مؤلف: دکتر سید احمد میرباقری

قیمت: 40000 تومان
تعداد صفحات: 480 ص

  نوبت چاپ: اّول
تاریخ چاپ: 1397

کد کتاب: 455
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786226029131

 نام کتاب: اصول مهندسی تصفّیة
 فاضالب و طّراحی تصفّیه خانه های

 فاضالب های شهری و صنعتی
(جلد دوم)

مؤلف: دکتر سید احمد میرباقری
قیمت: 55000 تومان

تعداد صفحات: 853 ص
  نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1397
کد کتاب: 456

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226029148
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  GIS نام کتاب: مبانی ریاضیات در 

مؤلف: ولفگانگ کاینز  
 مترجمان: دکتر مهسا معماریان فرد،
 مهندس امیر مصطفی حاتمی، دکتر

مرضیه معماریان فرد
قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 253 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1397
کد کتاب: 449

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226029063

نام کتاب: تئوری مقدماتی سازه ها
مؤلف: مهندس مجید بدیعی

قیمت: 48000 تومان
تعداد صفحات: 633 ص

ویراست: دّوم
  نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1397
کد کتاب: 453

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226029100
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 نام کتاب: طراحی انواع اتصاالت

 سازه های فوالدی به روش ضرایب بار
و مقاومت

 مؤلفان: دکتر نادر فنایی، مهندس
فرزانه قلمزن اصفهانی

قیمت: ؟؟؟؟ تومان
تعداد صفحات: 675 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1395

کد کتاب: 417
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786007867310

 نام کتاب: سنجش از دور محیط
 زیست از دیدگاه منابع زمین

(جلد اول)
مؤلف: جان آر. جنسن 

مترجم: دکتر مجید رحیم زادگان
قیمت: 76000 تومان

تعداد صفحات: 450 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1398
کد کتاب: 434

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786007867488

 نامزد
 کتاب سال در دوره 35 جایزه
کتاب سال ج. ا. ایران 1396
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 نام کتاب: الگوسازی پدیده های

محیط زیست با استفاده از متلب
مؤلف: اکی هارد هلز بچر

 مترجمان: دکتر مهسا معماریان
 فرد، دکتر مرضیه معماریان فرد، م.

ناصری راد، ع. بلوچ زهی
قیمت: 60000 تومان

تعداد صفحات: 678 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1395
کد کتاب: 413

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786007867273

 نام کتاب: مهندسی پاکسازی خاک
مفاهیم طراحی

مؤلف: ساتن ساترسان
 مترجمان: دکتر محمدرضا صبور،

 مهندس الهیار امیری، مهندس
قربانعلی دزواره

قیمت: 50000 تومان
تعداد صفحات: 527 ص

نوبت چاپ: دّوم
تاریخ چاپ: 1397

کد کتاب: 416
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786007867303

 نامزد
 کتاب سال در دوره 35

 جایزه کتاب سال ج. ا. ایران
1396
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 نام کتاب: مفاهیم و رویکرد طراحي
تصفیه فاضالب

 مؤلفان: دکتر سید احمد میرباقري،
مهندس مریم خلیل زاده پشتگل

قیمت:  48000 تومان
تعداد صفحات: 423 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1394

کد کتاب: 386
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786007867006

 نام کتاب: دینامیک سیاالت
محاسباتي در مهندسي هیدرولیک

 مؤلفان: دکتر سعیدرضا صباغ
 یزدی، فاطمه زندی گوهرریزی، مهنا

تاجنسائی
قیمت:  32000 تومان

تعداد صفحات: 132 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1394
کد کتاب: 374

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383880
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نام کتاب: اصول طراحی پی

مؤلف: دکتر سیدناصر مقدس تفرشی
قیمت:  50000 تومان

تعداد صفحات:  536 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1396
کد کتاب: 354

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383682

نام کتاب: مصالح مهندسی عمران
 مؤلفان: دکتر اسماعیل گنجیان

مهندس محمد حسین ماجد اردکانی
قیمت: 35000 تومان

تعداد صفحات: 311 ص
نوبت چاپ: پنجم

تاریخ چاپ: 1393
کد کتاب: 371

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383859
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 نام کتاب: آبراهه هاي با پوشش

فوالدي در سدها
مؤلف: دکتر سید امیرالدین صدرنژاد

قیمت: 48000 تومان
تعداد صفحات: 624 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1392

کد کتاب: 331
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383453

 نام کتاب: طراحی، ساخت و پایش
مراکز دفن پسماند لندفیل

مؤلف: آمالندوبگچی
 مترجمان: دکتر محمدرضا صبور،

 دکتر مرتضی شکری، مهندس بهادر
محمدی

قیمت: 45000 تومان
تعداد صفحات: 444 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1393

کد کتاب: 351
قطع کتاب: وزیری

شابک: 1-65-6383-600-978
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 نام کتاب: اصول کاربردی مهندسی

ارزش
 مؤلفان: دکتر سعیدرضا صباغ یزدی،

امین ولی پور، علی اصغر سلطانی
قیمت: 40000 تومان

تعداد صفحات: 209 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1394
کد کتاب: 322

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383361

نام کتاب: انرژی جایگزین
مؤلفان: نیل شالگر و جین ویسبلت

 مترجمان: دکتر محمدرضا صبور،
کیان براری، رؤیا بزاززاده

قیمت: 60000 تومان
تعداد صفحات: 604 ص

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1394

کد کتاب: 326
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383408
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نام کتاب: ترجمه  استاندارد    

IEEE std 693      
 مؤلف: انجمن مهندسی قدرت

 انستیتوی مهندسین برق و
الکترونیک

 مترجمان: دکتر رضا کرمی محمدی،
مهندس وحید اکرمی
قیمت: 25000 تومان

تعداد صفحات: 274 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1392
کد کتاب: 309     قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383231

 نام کتاب: بهسازی لرزه ای ساختمان
های موجود

مؤلف: دکتر سید بهرام بهشتی اول
قیمت: 120000 تومان

تعداد صفحات: 857 ص
نوبت چاپ: سوم

تاریخ چاپ: 1398
کد کتاب: 320

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383323
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 نام کتاب: مبانی انرژی و روش های
حساب تغییرات در تحلیل اجزای

محدود
مؤلف: دکتر سید بهرام بهشتی اول

قیمت: 27000 تومان
تعداد صفحات: 542 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1390

کد کتاب: 293
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383071

 نام کتاب: طراحی لرزه ای پست های
انتقال نیرو

 مؤلفان: دکتر رضا کرمی محمدی،
فرزاد نیکفر، وحید اکرمی

قیمت: 25000 تومان
تعداد صفحات: 442 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1390

کد کتاب: 305
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383194
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 نام کتاب: مدیریت پسماند و بازیافت
منابع

 مترجمان: دکتر محمدرضا صبور،
.مهدی قنبرزاده لک، امیر قربان

قیمت: 129000 تومان
تعداد صفحات: 576 ص

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1400

کد کتاب: 284
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9789648703986

 نام کتاب: مبانی طراحی مجموعه های
زباله  سوزی پسماندها

 مؤلفان: دکتر محمدرضا صبور، مهدی
قنبرزاده لک

قیمت: 32000 تومان
تعداد صفحات: 470 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1390

کد کتاب: 283
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9789648703979
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 نام کتاب: تئوری االستیسیته و

مدلسازی رفتار مواد
 مؤلف: چن، وای فا

مترجم: دکتر محمود یحیایی
قیمت: 48000 تومان

تعداد صفحات: 442 ص
ویرایش: دوم

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1394

کد کتاب: 280
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9789648703948

 نام کتاب: نظریه خمیری خاک و
الگوسازی

مؤلف: دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
قیمت: 60000 تومان

تعداد صفحات: 632 ص
ویرایش: دوم

نوبت چاپ: سّوم
تاریخ چاپ: 1397

کد کتاب: 281
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9789648703955
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 نام کتاب: مقدمه ای بر روش اجزاء

محدود
مؤلف: جی.ان. ردی

 مترجمان: دکتر سعید رضا صباغ
یزدی، مهدی تربتی

قیمت:  40000  تومان
تعداد صفحات: 500 ص

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1393

کد کتاب: 265
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9789648703795

 نام کتاب: مقدمه ای بر روش های
بی شبکه

مؤلف: جی. آر. لیو، وای. تی. جو
 مترجمان: دکتر سعیدرضا صباغ

یزدی، سید شهرام قرشی
قیمت: 38000 تومان

تعداد صفحات: 472 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1390
کد کتاب: 279

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9789648703931
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 نام کتاب: تحلیل سازه های خاکی و
بتنی به روش نقاط محدود

مؤلف: دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
قیمت: 25000 تومان

تعداد صفحات: 299 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1388
کد کتاب: 255

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9789648703696

 نام کتاب: تراوش در خاک اشباع و
غیر اشباع

مؤلف: دکتر حسن قاسم زاده
قیمت: - تومان

تعداد صفحات: 328 ص
نوبت چاپ: دوم در انتظار چاپ

تاریخ چاپ: 1401
کد کتاب: 261

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9789648703757
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 نام کتاب: مدلهای آشفتگی و کاربرد
آن در هیدرولیک

مؤلف: ولفگانگ رودی
مترجم: دکتر حمید شاملو

قیمت: 20000 تومان
تعداد صفحات: 167 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1388

کد کتاب: 253
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9789648703672

 نام کتاب: مقدمه ای بر سازه های
خاکی- فوالدی

 تألیف و تدوین: ول ف گ ان گ رودی
 مترجمان: جبارعلی ذاکری، مرتضی

 اسماعیلی اعضاء هیأت علمی
 دانشگاه علم صنعت ایران، پریسا

حاجی عبدالرزاق
قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 398 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1389
کد کتاب: 252      قطع کتاب: وزیری

شابک: 9789648703665
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 نام کتاب: طراحی و روش های اجرای
ستونهای سنگی

 مؤلفان: دکتر محمود قضاوی،
مهندس جواد نظری افشار

قیمت: 28000 تومان
تعداد صفحات: 171 ص

نوبت چاپ: سوم
تاریخ چاپ: 1394

کد کتاب: 238
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9789648703528

 نام کتاب: طراحی سازه های آبی برای
سدها دریچه ها

مؤلف: دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 510 ص
نوبت چاپ: اول تمام

تاریخ چاپ: 1388
کد کتاب: 245

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9789648703504
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نام کتاب: مهندسی پل
 مؤلفان: وای فا چن لیان دوآن

 مترجمان: دکتر مرتضی اسماعیلی،
دکتر پیمان یوسفی مجیر

قیمت: 45000 تومان
عداد صفحات: 408 ص

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1393

کد کتاب: 232
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9789678703467

 نام کتاب: مقدمه ای بر روش اجزاء
محدودویرایش دوم

مؤلف: دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
قیمت: 136000 تومان

تعداد صفحات: 680 ص
نوبت چاپ: هفتم
تاریخ چاپ: 1400

کد کتاب: 217
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9789648703306
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 نام کتاب: ویدیوگرامتری:

 آشکارسازی و ردیابی اهداف در
تصاویر ویدیو

 مؤلفان: دکتر منافی فرد، دکتر حمید
عبادی و دکتر حمید ابریشمی مقدم

نوبت چاپ: اول
قیمت:  154000 تومان

تعداد صفحات: 583 ص
تاریخ: 1400

کد کتاب: 507
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786226655873

 نام کتاب: ادغام تصاویر سنجش  از
دور راهنمای کاربردی

 مؤلفان: کریستینه پول، جان فن
گندرن

 مترجمان: دکتر ناصر احمدی ثانی و
دکتر هومن لطیفی

نوبت چاپ: اول
قیمت:  95000 تومان

تعداد صفحات: 283 ص
تاریخ: 1400

کد کتاب: 511
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786226655910
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 نام کتاب: شناسایی تغییرات در

تصاویر سنجش از دور چند زمانه
 ،مؤلفان: دکتر حمید عبادی

دکتر وحید صادقی و
دکتر فرشید فرنوداحمدی 

قیمت: 55000 تومان
تعداد صفحات: 225 ص

نوبت چاپ: اّول
تاریخ چاپ: 1399

کد کتاب: 489
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786226655569

 نام کتاب: آنالیز تنسوری تغییر شکل
با رویکرد ژئودزی و ژئودینامیک

 مولف: دکتر بهزاد وثوقی و
دکتر میررضا غفاری رزین

  نوبت چاپ: اول
 قیمت:  61000 تومان

تعداد صفحات: 184 ص
تاریخ چاپ: 1399

کد کتاب: 500
قطع کتاب: وزیری

 شابک:9786226655736
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 نام کتاب: ژئودزی فیزیکی

 مؤلفان: دکتر مهدی رؤفیان نائینی و
 مهندس تقی یوسف زاده

قیمت: 92000 تومان
تعداد صفحات: 486 ص

نوبت چاپ: اّول
تاریخ چاپ: 1398

کد کتاب: 482
قطع کتاب: وزیری

 شابک: 9786226655392

 نام کتاب: پردازش تصاویر راداری با
StaMPS نرم افزار   

 مؤلفان: دکتر مسعود
 مشهدی حسینعلی، مهندس سیاوش

 شامی
قیمت: 54000 تومان

تعداد صفحات: 234 ص
نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1398
کد کتاب: 484

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786226655460
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 نام کتاب: فتوگرامتری رقومی:

تناظریابی تصاویر رقومی و کاربردها  
 مؤلفان: دکتر حمید عبادی و

دکتر امین صداقت
قیمت: 107000 تومان

تعداد صفحات: 440 ص
نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1398
کد کتاب: 474

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786226655309

 نام کتاب: مبانی سنجش از دور
راداری

 مؤلف: دکتر یاسر مقصودی و
مهندس ساحل مهدوی

قیمت: 70000 تومان
تعداد صفحات: 362 ص

نوبت چاپ: اّول
تاریخ چاپ: 1398

کد کتاب: 477
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786226655330
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 نام کتاب: شبیه سازی سامانه های

GIS پیچیده   
مؤلف: پاتریس النگولوآ

 مترجمان: دکتر ابوالقاسم صادقی
نیارکی و مهندس مریم برزگر

قیمت: 32000 تومان
تعداد صفحات: 241 ص

نوبت چاپ: اّول
تاریخ چاپ: 1397

کد کتاب: 458
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786226029179

 نام کتاب: تفکری بر پیاده سازی
 سامانه اطالعات مکاني)از دیدگاه

 برنامه ریزی فرایند اجرا، آنچه که هر
 مشاور و یا مدیر سامانه ی اطالعات

)مکاني، مي بایست بیاموزد
مؤلف: جک دنگرموند

 مترجمان: دکتر محمد طالعی،
مهندس سید احسان صدوقي

قیمت: 75000 تومان
تعداد صفحات: 510 ص

نوبت چاپ: اّول
تاریخ چاپ: 1398

کد کتاب: 471      قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226655279

 نامزد
 کتاب سال در دوره

 38 جایزه کتاب سال ج. ا.
ایران 1399
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GIS نام کتاب: با رویکرد بصری 

مؤلف: بروس ا. دیویس
  مترجمان: دکتر محمد کریمی و

مهندس طاهره قائمی راد
قیمت: 43000 تومان

تعداد صفحات: 501 ص
نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1397
کد کتاب: 447

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226029049

 نام کتاب: کاربردهاي اندازه  گیري
سه بعدي از تصاویر

 مؤلفان: جان فرایر، هاروی میچل،
جیم اچ چندلر

 مترجمان: دکتر حمید عبادی،
مهندس فرید اسماعیلی

قیمت: 47000 تومان
تعداد صفحات: 513 ص

نوبت چاپ: اّول
تاریخ چاپ: 1397

کد کتاب: 452
قطع کتاب: وزیری

  شابک: 9786226029094
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 نام کتاب: ژئودزی هندسی ماهواره ای

 مؤلفان: دکتر یحیی جمور، مهندس
محسن حبیبی

قیمت: 77000 تومان
تعداد صفحات: 304 ص

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1398

کد کتاب: 427
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786007867419

 نام کتاب: رایانش مکانی غیرمتمرکز
اساس شبکه های حسگر مکانی

مؤلف: مت داکهام
 مترجمان: دکتر ابوالقاسم صادقی

نیارکی، مهندس حمیدرضا غفوری
قیمت: 37000 تومان

تعداد صفحات: 361 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1396
کد کتاب: 445

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786007867594
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 نام کتاب: برنامه نویسی تحلیل های

مکانی با پایتون
 مترجمان: دکتر ابوالقاسم

صادقی نیارکی، مهندس مریم شاکری
قیمت: 45000 تومان

تعداد صفحات: 235 ص
نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1397
کد کتاب: 423

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786007867372

 نام کتاب: اطالعات مکانی
مردم گستر: نظریه و کاربرد

مؤلف: دکتر محمدرضا ملک
قیمت: 37000 تومان

تعداد صفحات: 212 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1395
کد کتاب: 424

قطع کتاب: وزیری
شابک:  9786007867389
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 نام کتاب: برنامه نویسی پایتون برای

GIS مهندسی به ویژه
 مؤلفان: دکتر ابوالقاسم صادقی

نیارکی، مریم شاکری
قیمت: 45000 تومان

تعداد صفحات: 325 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1397
کد کتاب: 393

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786007867075

 نام کتاب: هوش محدوده ای مکانی
راداری

 مؤلفان: دکتر محمدرضا ملک،
مهندس مهری داوطلب

قیمت: 30000 تومان
تعداد صفحات: 222 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1394

کد کتاب: 404
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786007867181
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 نام کتاب: تئوری، الگوریتم ها و

 کاربردهای سیستم تعیین موقعیت
جهانی

مؤلف: گواچنگ سو
 مترجمان: دکتر مسعود

 مشهدی حسینعلی،مهندس رویا
موسویان

قیمت: 48000 تومان
تعداد صفحات: 487 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1393

کد کتاب: 372     قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383866

نام کتاب: کارتوگرافی و نقشه سازی
مؤلف: دکتر محمد طالعی

قیمت: 58000 تومان
تعداد صفحات: 221 ص

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1399

کد کتاب: 375
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383897
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 نام کتاب: مقدمه ای بر دیداری سازی

اطالعات
مؤلف: ریکاردو مازا

مترجمان: دکتر محمد طالعی و
مهنس سعید رشیدی 

قیمت: 28000 تومان
تعداد صفحات: 219 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1392

کد کتاب: 350
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383644

 نام کتاب: مبانی فیزیک در سنجش
از دور و فناوری ماهواره

مؤلف: دکتر محمدرضا مباشری
قیمت: 50000 تومان

تعداد صفحات: 592 ص
ویرایش: سوم

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1393

کد کتاب: 368
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383828
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نام کتاب: عامل های رایانه ای
  مترجمان: دکتر علی اصغر آل شیخ و

مهندس سعید بهزادی
قیمت: 25000 تومان

تعداد صفحات: 343 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1392
کد کتاب: 343

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383576

 نام کتاب: اطالعات مکانی بافت آگاه و
حساب گری هرجاگاه

مؤلف: دکتر محمدرضا ملک
قیمت: 48000 تومان

تعداد صفحات: 372 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1399
کد کتاب: 324

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383385
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نام کتاب: مبانی وب معنایی

 مؤلفان : گریگوری آنتونیو، فرانک
وان هارملن؛

 مترجمان: مهدیه قدسی نژاد و
دکتر علی اصغر آل شیخ

قیمت: 48000 تومان
تعداد صفحات:  364 ص

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1392

کد کتاب: 303
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383170

 نام کتاب: مبانی فتوگرامتری
مؤلف: دکتر مجید همراه

قیمت: 100000 تومان
تعداد صفحات: 649 ص

ویرایش: دوم
نوبت چاپ: سوم

تاریخ چاپ: 1399
کد کتاب: 317

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383316
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 نام کتاب: سرشکنی به روش کمترین

مربعات و آزمون های فرض
 مؤلف: دکتر مسعود
مشهدی حسینعلی

قیمت: 45000 تومان
تعداد صفحات: 364 ص

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1392

کد کتاب: 282
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9789646383962

 نام کتاب: مدیریت در مهندسی
نقشه برداری

 مؤلفان: دکتر یحیی جمور، محسن
رجب زاده

قیمت: 25000 تومان
تعداد صفحات: 199 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1390

کد کتاب: 298
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383125
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 نام کتاب: مباحثی پیرامون حلقه و
 گراف

مؤلف: دکتر محمدجواد نیک مهر
قیمت: 61000 تومان

تعداد صفحات: 163 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1399
کد کتاب: 498

 قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226655705

 نام کتاب: شبیه سازی تصادفی
 و روش های مونت کارلو به همراه

دستورهای
مؤلف: دکتر عبدالرضا سیاره

قیمت: 65000 تومان
تعداد صفحات: 365 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1398

کد کتاب: 486
 قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786226655538
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 نام کتاب: مبانی استنباط و انتخاب
مدل آماری

مؤلف: دکتر عبدالرضا سیاره
قیمت: 141000 تومان

تعداد صفحات: 779 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1398
کد کتاب: 483

 قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226655453

 نام کتاب: ریاضی عمومی 2 جلد دوم:
حساب انتگرال توابع چند متغیر

مؤلف: دکتر سید هاشم پروانه مسیحا
قیمت: 75000 تومان

تعداد صفحات: 472 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1398
کد کتاب: 467

 قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226655346
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 نام کتاب: ریاضی عمومی 2 جلد دوم:
حساب انتگرال توابع چند متغیر

مؤلف: دکتر سید هاشم پروانه مسیحا
قیمت: 75000 تومان

تعداد صفحات: ؟؟؟؟ ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1398
کد کتاب: 466

 قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786226655339

 نام کتاب: روش های عددی در علوم و
مهندسی

 مؤلفان: دکتر مریم سربلند و
دکتر عظیم امین عطائی

قیمت: 50000 تومان
تعداد صفحات: 526 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1397

کد کتاب: 462
 قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786226029261



دادکشنه ریاضی

140 141

 نام کتاب: ریاضی عمومی 1 جلد دّوم:
حساب انتگرال توابع یک متغیر

مؤلف: دکتر سید هاشم پروانه مسیحا
قیمت: 120000 تومان

تعداد صفحات: 867 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1397
کد کتاب: 461

 قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226029254

 نام کتاب: ریاضی عمومی 1 جلد اول:
حساب دیفرانسیل توابع یک متغیر

مؤلف: دکتر سید هاشم پروانه مسیحا
قیمت: 100000 تومان

تعداد صفحات: 752 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1397
کد کتاب: 459

 قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226029247
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نام کتاب: درون یابی و تقریب
مؤلف: فیلیپ دیویس

مترجم: دکتر محمد مسجدجامعی
قیمت: 60000 تومان

تعداد صفحات: 468 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1399
کد کتاب: 439

 قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786007867532

 نام کتاب: توابع خاص در نظریه
تقریب

مؤلف: دکتر محمد مسجدجامعی
قیمت: - تومان

تعداد صفحات: 393 ص
نوبت چاپ: دوم در انتظار چاپ

تاریخ چاپ: 1401
کد کتاب: 430

 قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786007867440
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نام کتاب: مبانی آنالیز عددی
 مؤلفان: الرس الدن، لیند ویت مایر

کاچ، هانس برون  نیلسن
 مترجمان: دکتر علی ذاکری، قدسیه

جنتی
قیمت: 38000 تومان

تعداد صفحات: 373 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1395
کد کتاب: 418

 قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786007867327

نام کتاب: فضاهای متریک
مؤلف: دکتر کوروش نوروزی

قیمت: 48000 تومان
تعداد صفحات: 356 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1395

کد کتاب: 409
 قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786007867235
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 نام کتاب: روش تفاضالت متناهی در
 حل عددی با معادالت دیفرانسیل

 جزئی
مؤلف: دکتر عظیم امین عطائی

قیمت: 53000 تومان
تعداد صفحات: 197 ص

نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: 1398

کد کتاب: 400
 قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786007867143

 نام کتاب: احتمال، نظریه اطالع و
کدگذاری

مؤلف: دکتر سید هاشم پروانه مسیحا
قیمت: 40000 تومان

تعداد صفحات: 405 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1392
کد کتاب: 329

 قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383439
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نام کتاب: ریاضیات عمومی1
مؤلف: دکتر کمال عقیق

قیمت: - تومان
تعداد صفحات: 540 ص

نوبت چاپ: اول تمام
تاریخ چاپ: 1390

کد کتاب: 294
 قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786006383808

نام کتاب: نظریه بازیها و کاربرد آن
 مؤلف: دکتر سید مقتدی

هاشمی پرست
قیمت: 48000 تومان

تعداد صفحات: 390 ص
ویرایش: دوم

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1390

کد کتاب: 275
 قطع کتاب: وزیری

شابک: 9789648703894
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 نام کتاب: مسائل آمار و احتمال در
مهندسی و علوم

 مؤلفان: دکتر سید مقتدی
هاشمی پرست، بهمن هنری

قیمت: 38000 تومان
تعداد صفحات: 586 ص

ویرایش: دوم
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1389
کد کتاب: 264

 قطع کتاب: وزیری
شابک: 9789648703788

نام کتاب: آنالیز فوریه
مؤلف: دکتر سید هاشم پروانه مسیحا

قیمت: 30000 تومان
تعداد صفحات: 450 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1388

کد کتاب: 239
 قطع کتاب: وزیری

شابک: 9789648703535
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 نام کتاب: آمار و احتمال در مهندسی
و علوم

 مؤلف: دکتر سید مقتدی
هاشمی پرست

قیمت: 68000 تومان
تعداد صفحات: 880 ص

ویرایش: سوم
نوبت چاپ: سوم

تاریخ چاپ: 1395
کد کتاب: 206

 قطع کتاب: وزیری
شابک: 9789648703177
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نامکتاب:ترمودینامیکومقدمهای
برمکانیکآماری
مؤلف:هربرتکالن

مترجم:دکترهادیهدایتی
قیمت:68000تومان

تعدادصفحات:347ص
نوبتچاپ:اول

تاریخچاپ:1399
کدکتاب:491

قطعکتاب:وزیری
شابک:9786226655583

نامکتاب:فیزیکوشبیهسازی
هادروندرمانی

مؤلف:مارکوسآ.نونز
مترجمان:دکترمحمود

صداقتیزادهومهندسمعصومه
ساداتموسویدارامرودی

نوبتچاپ:اول
قیمت:40000تومان

تعدادصفحات:129ص
نوبتچاپ:اول

تاریخچاپ:1399
کدکتاب:487قطعکتاب:وزیری

شابک:9786226655545
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   نامکتاب:اصولومبانی
برنامهنویسیدرفرترنو

C++
مؤلّفان:دکترسیدفرهادمسعودیو

دکترفاطمهساداترسولی
قیمت:46000تومان

تعدادصفحات:467ص
نوبتچاپ:اول

تاریخچاپ:1397
کدکتاب:457

قطعکتاب:وزیری
شابک:9786226029162

نامکتاب:روشهایمونتکارلودر
ترابردذرات

مؤلّف:علیرضاحقیقت
مترجم:دکترفائزهرحمانی

قیمت:-تومان
تعدادصفحات:315ص

نوبتچاپ:دومدرانتظارچاپ
تاریخچاپ:1401
کدکتاب:440

قطعکتاب:وزیری
شابک:9786007867549
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نامکتاب:ساختارهاینانوحلقه
کوانتومیوکاربردهایآندرنانو

الکترونیکواسپینترونیک
مؤلف:دکترسیدادریسفیضآبادی

قیمت:30000تومان
تعدادصفحات:144ص

نوبتچاپ:اول
تاریخچاپ:1396

کدکتاب:435
قطعکتاب:وزیری

شابک:9786007867495

نامکتاب:آموزشابزارمونتکارلوي
Geant4

مؤلفان:دکترفائزهرحمانیو
محمدتقیبطیار

قیمت:40000تومان
تعدادصفحات:337ص

نوبتچاپ:دوم
تاریخچاپ:1398

کدکتاب:410
قطعکتاب:وزیری

شابک:9786007867242
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نامکتاب:مکانیککوانتومیجلد
اول

مؤلف:دکترسیدفرهادمسعودی
قیمت:48000تومان

تعدادصفحات:453ص
نوبتچاپ:اول

تاریخچاپ:1394
کدکتاب:394

قطعکتاب:وزیری
شابک:9786007867082

نامکتاب:گرانشنیوتنیونسبیت
عام

مؤلفان:دکترمجیدواعظزاده،دکتر
حسینمهربان
قیمت:-تومان

تعدادصفحات:309ص
نوبتچاپ:دومدرانتظارچاپ

تاریخچاپ:1401
کدکتاب:296

قطعکتاب:وزیری
شابک:9786006383101
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نامکتاب:اصولموضوعدرفیزیک
کوانتمی

مؤلفان:دکترمجیدواعظزاده،دکتر
حسینمهربان

قیمت:25000تومان
تعدادصفحات:283ص

نوبتچاپ:اول
تاریخچاپ:1390
کدکتاب:289

شابک:9786006383033

نامکتاب:فرهنگتشریحیفیزیک
مؤلفان:صدیقهعلیدوست،دکتررضا

افضلزاده
قیمت:38000تومان

تعدادصفحات:476ص
نوبتچاپ:اول

تاریخچاپ:1390
کدکتاب:276

شابک:9789648703900
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نامکتاب:فیزیکوفنآوریالیه
هاینازک

مؤلف:دکتررضاافضلزاده
قیمت:32000تومان

تعدادصفحات:550ص
نوبتچاپ:اول

تاریخچاپ:1388
کدکتاب:250

قطعکتاب:وزیری
شابک:9789648703641
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 نام کتاب: شیمی پپتید مبانی، سنتز
و کاربردها

 مؤلفان: دکتر سعید بالالیی، فرهاد
گل محمدی و پگاه شاکری

قیمت: 94000 تومان
تعداد صفحات: 769 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1398

کد کتاب: 481
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786226655385

 نام کتاب: شیمی دارویی
 مؤلفان: دکتر شهناز رستمی زاده،

دکتر رضا آرین
قیمت: 32000 تومان

تعداد صفحات: 257 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1396
کد کتاب: 390

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786007867044

 برگزیده
 کتاب سال در دوره 38

 جایزه کتاب سال ج. ا. ایران
1399
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نام کتاب: شبیه سازی های رایانه ای
مؤلف: دکتر سیف اهلل جلیلی

قیمت: 91000 تومان
تعداد صفحات: 528 ص

ویرایش: دوم
نوبت چاپ: سوم

تاریخ چاپ: 1399
کد کتاب: 273

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9789648703870

 ویرایش
 اول، اثر  برگزیده در دوره

 4 جایزه کتاب فصل  ج. ا. ایران
1386 
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مرکز آموزش اهی ردوس عمومی

1

 مرکز آموزش
ردس اهی عمومی



دااگشنه صنعتی خواهج نصیرالدین طوسی

162

 نام کتاب: دردانه های ادب پارسی:
 فارسی عمومی برای همه رشته های

دانشگاهی
مؤلف: دکتر ساغر سلمانی نژاد

قیمت: 62000 تومان
تعداد صفحات: 280 ص

ویراست: دّوم
  نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1400
کد کتاب: 460

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226029223

 نام کتاب: درآمدی بر حقوق بشر
اسالمی

مؤلف: دکتر حمید رضا نوری
قیمت: 22000 تومان

تعداد صفحات: 265 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1396
کد کتاب: 446

قطع کتاب: وزیری
 شابک: 9786007867600
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 نام کتاب:
 Reading Understanding 

Ideas(Newly Revised)
مؤلف: دکتر سوگند نوروزی زاده

قیمت: 29000 تومان
تعداد صفحات: 414 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1395

کد کتاب: 429
قطع کتاب: وزیری

شابک: 3-43-7867-600-978

نام کتاب: زبان وادبیات فارسی
 مؤلفان: علیرضا پورشبانان و

سهراب فاضل
قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 253 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1392
کد کتاب: 348

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786006383620
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 دااگشنه صنعتی خوا مرکز آموزش ردوس عمومی

کلیات

کلیات

PP 1 کلیات
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 نام کتاب: نظام نامه اخالق آموزش
 تدوین: معاونت آموزشی وزارت

علوم، تحقیقات و فناوری
قیمت

تعداد صفحات: 56 ص
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1400
کد کتاب: 502

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226655767

 نام کتاب: علم و دین در افق
جهان بینی توحیدی

مؤلف: دکتر مهدی گلشنی
قیمت: 80000 تومان

تعداد صفحات: 366 ص
نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1398
کد کتاب: 463

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786226029278
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 نام کتاب: تاریخ دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی

 پژوهش: دکتر سیدحجت الحق
حسینی

تعداد صفحات: 175 ص
قیمت: 50000 تومان

ویراست: دوم
نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1397
کد کتاب: 436

قطع کتاب: وزیری
شابک: 9786008767501

 نام کتاب: کتابشناسی جامع
خواجه نصیرالدین طوسی

 پژوهش: دکتر سیدحجت الحق
حسینی

قیمت: 100000 تومان
تعداد صفحات: 1128 ص

نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1395

کد کتاب: 425
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786007867396

 کتاب
 برگزیده نهمین

 جشنواره بین المللی فارابی
1396
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 نام کتاب: نوشتیاریادگیری آسان
نگارش اداری

 مؤلفان: سهراب فاضل و
دکتر حسین علیقلی زاده

قیمت: - تومان
تعداد صفحات: 108 ص

نوبت چاپ: سوم در انتظار چاپ
تاریخ چاپ: 1401

کد کتاب: 407
قطع کتاب: وزیری

شابک: 9786007867211


