










گـــذاری »مدرســـۀ  »دانشـــگاه صنعتـــی خواجـــه نصیرالّدیـــن طوســـی« در 1307ش. بـــا پایـــه 
کشـــور  پســـت و تلگـــراف« بـــه عنوان مرکـــزی تخّصصـــی در تاریـــخ فّنی و مهندســـی آموزش عالی 
پدیدار شـــده اســـت. به اســـتناد مـــدارک رســـمی مّلی موجـــود در ســـازمان هایی همچـــون مرکز 
پژوهش، ســـنجش و َاســـناد ریاســـت جمهـــوری، مرکز پژوهش های مجلس شـــورای اســـامی و 
کتابخانـــه، موزه و مرکز َاســـناد مجلس شـــورای اســـامی مراحـــل بالندگی ســـازمانی خویش  نیـــز 
را در طـــول زمـــان با روند »آموزشـــگاه اختصاصـــی وزارت پســـت و تلگراف وتلفـــن« در 1318ش.؛ 
»مؤّسســـۀ آمـــوزش عالـــی ارتباطـــات« و نیز به اعتبار َاســـناد پژوهشـــی موجود در ســـازمان هایی 
کشـــور و  کتابخانۀ جمهوری اســـامی ایران، ســـازمان ســـنجش آموزش  چون ســـازمان َاســـناد و 
گســـترش آموزش عالـــی وزارت علـــوم، تحقیقـــات و فّنـــاوری ج.ا.ایـــران و ... در 1349ش.  دفتـــر 
بـــا عنوان»مؤّسســـۀ آمـــوزش عالـــی ارتباطـــات«، در1357ش. بـــا عنوان»دانشـــکدۀ مهندســـی 
مخابـــرات«، در 1359ش. بـــا عنـــوان» مجتمع دانشـــگاهی فّنـــی و مهندســـی« ، در 1362ش. با 
عنـــوان» دانشـــگاه فّنی و مهندســـی« و ســـرانجام در آبـــان 1367ش. بـــا نام »دانشـــگاه صنعتی 
خواجـــه نصیرالّدیـــن طوســـی« پایـــدار شـــده اســـت. »دانشـــگاه صنعتـــی خواجـــه نصیرالّدیـــن 
که از  کشـــور جمهوری اســـامی ایران اســـت  طوســـی« نخســـتین دانشـــگاه صنعتی تأسیســـی در 

گرفته اســـت. ادغـــام چندین ســـازمان آمـــوزش عالی)دانشـــگاه، مدرســـۀ عالی و ...( ســـامان 

کتاب  کنـــون نزدیک 400 عنـــوان  انتشـــارات دانشـــگاه صنعتـــی خواجه نصیرالّدین طوســـی تا 
که فهرســـت آنهـــا به ترتیـــب دانشـــکده های  کـــرده اســـت  عمومـــی و تخّصصـــی چـــاپ و منتشـــر 

اختصاصـــی خواهـــد آمد.

کتابخـــواِن انتشـــارات دانشـــگاه صنعتی خواجـــه نصیرالّدین طوســـی، این امکان را به شـــما 
کتاب خواندن لـــّذت ببرید.این  کتابخانۀ خود را همراه داشـــته باشـــید و از  مـــی دهد تا همـــواره 

کاربـــردی، شـــما را از مزایای زیر بهـــره مند می کند: برنامـــۀ 

کتاب های الکترونیکی انتشـــارات دانشـــگاه، برپایۀ موضوع های  1. قابلّیـــت خریـــد همۀ 
تخّصصی 

کاغذی آن کنار فروش نسخۀ  کتاب در  2. سهولت در دسترسی به نسخۀ الکترونیکی 
3. خریدی ارزان و شایسته

4. خریـــدی مطمئـــن و بایســـته)رعایت حقـــوق ناشـــر و پدیدآورنـــده،  بارگیـــری قانونـــی 
کتـــاب و احتـــرام عملـــی بـــه ســـامانۀ مدیرّیـــت امنّیـــت اّطاعات(

5. قابلّیت دسترسی در هر زمان و مکان
کتاب 6. قابلّیت تغییر اندازه و نوع فونت نوشتار 

7. امکان جستجو، نشانه گذاری متن و یادداشت نویسی
8. امکان مطالعه در تاریکی بدون آسیب دیدن چشم

کتابخانۀ الکترونیکی کتاب های رایگان  9. امکان استفاده از 
کشـــور  ج از  کتـــاب الکترونیکی بـــه عزیزان خـــود در داخل و خار 10. امـــکان هدیـــه دادن 



زبانان  فارســـی  برای 
11. همراهی و همگامی در حفاظت از محیط زیست

کتاب های انتشارات دانشگاه 12. اّطاع یابی سریع از جدیدترین 
13. بهـــره منـــدی از تخفیـــف هـــای دوره ای یا ویژه بـــرای مناســـبت های اعامی مانند 
نصیرالّدیـــن  خواجـــه  عّامـــه  زادروز  و  مهندســـی  روز  دانشـــجو،  روز  اســـتاد،  روز 
کتـــاب و ... به صـــورت ارزی و  کتـــاب، نمایشـــگاه بین المللی  طوســـی،هفتۀ مّلـــی 

یالی.  ر

»ادارۀ انتشـــاراِت« معاونت پژوهشـــی و فّناوری دانشـــگاه، افتخار دارد تا مجموعه ای ارزنده 
از آثار ترجمه و تألیف اســـتادان محترم و پژوهشـــگران ارجمند دانشـــگاه را با ویراســـتی بایســـته 
کند تـــا در راه اعتای دانش و  کشـــور تقدیم  و چاپـــی شایســـته به جامعۀ دانشـــگاهی و صنعتی 
کشورها  گامی برداشته شـــود. ما باور داریم بالندگی انســـان ها و سازندگی  دانشـــمند و دانشـــگاه 

گاهی اســـت. گاهی پیموده نخواهد شـــد و »کتاب« واالترین نشـــان آ جز از مســـیر دانایی و آ
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کــه در پنــج  کاربــردی اســت     اخــاق پژوهشــی و اخــاق مهندســی از زمینه هــای مطالعاتــی اخــاق 

گرفتــه اســت. زمینه هــای  گذشــته مــورد توّجــه پژوهشــگران و صاحب نظــران علــم اخــاق قــرار  دهــۀ 

کاربــرد مفاهیــم اخاقــی  گســترده اند و بــا وجــود مشــابهت ها، تفاوت هایــی در  مطالعاتــی ایــن دو 

ــی  ــه بررس ــاب ب کت ــن  ــود دارد. ای ــه ای وج ــرد حرف ــر، عملک کّلی ت ــر  ــه تعبی ــا ب ــی ی ــش و مهندس در پژوه

دنبــال  بــه  ایــران  در  اســت.  پرداختــه  بحــث  شــدن  کاربردی تــر  هرچــه  منظــور  بــه  آنهــا  گانــه  جدا

ح موضــوع اخــاق  گذشــته، طــر گســتردۀ پژوهشــی، مهندســی و حرفــه ای چنــد دهــۀ  فعالیت هــای 

کم توّجهــی بــه ایــن مفاهیــم، و  پژوهشــی و مهندســی بیــش از پیــش ضــروری اســت. بی توّجهــی و 

پــاره ای از رفتارهــای نادرســت پژوهشــی و مهندســی صدمــات جبران ناپذیــری را بــر رونــد توســعۀ 

کشــور وارد می کنــد. آســیب های ناشــی از ایــن رفتارهــای نادرســت هــر روز بــر بخشــی از پیکــره  علمــی 

کشــور آســیب های بزرگــی وارد می کنــد. ازایــن رو، پرداختــن بــه مبانــی و اصــول  علمــی و مهندســی 

رفتــار اخاق مــدار در عرصه هــای پژوهــش و مهندســی یــک ضــرورت جــدی مّلــی اســت.  

کتاب: مقّدمه ای بر اخالق پژوهشی و  نام 

اخالق مهندسی

 بایدها، نبایدها و آسیب ها

کی صدیق ف: دکتر علی خا
ّ
مؤل

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 156 ص

ویراست: سّوم 

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1398

کتاب: 465 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-622-6029-30-8
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ــاب  کت ــن  ــرف ای ــك ط ــت. از ی ــده اس ــن ش ــان تدوی ــف از مخاطب ــتفاده دو طی ــرای اس ــاب ب کت ــن  ای

کارشناســی و یــا  بــه عنــوان مرجــع درســی دانشــگاهی مــی توانــد مــورد اســتفاده دانشــجویان مقطــع 

کــه در بخــش مراجــع معّرفــی  کتاب هایــی را  کتــاب، نیــاز بــه  گیــرد. هرچنــد ایــن  کارشناســی ارشــد قــرار 

کاملــی مــورد اســتفاده دانشــجویان و  شــده انــد مرتفــع نمی ســازد؛ اّمــا می توانــد بــه عنــوان راهنمــای 

کارشناســان محترمــی تشــکیل  کتــاب را  گیــرد. طیــف دیگــر از مخاطبــان ایــن  اســتادان ارجمنــد قــرار 

ــه اســتفاده از روش هــای  ــوده و عاقــه منــد ب ــت ب ــه فّعالّی کشــور مشــغول ب ــه در صنایــع  ک می دهنــد 

کاربردهــای مــورد نظــر خــود مــی باشــند. بــه منظــور اســتفاده ایــن عزیــزان  کنتــرل مــدرن در  طّراحــی 

ــا مثال هــای صنعتــی و برنامــه هــای آمــاده شــده تعقیــب شــود و  کلّیــۀ روش هــا ب ســعی شــده اســت 

کتــاب بــه عنــوان یــك مرجــع فارســی مناســب در ایــن زمینــه راهگشــای دانشــجویان  امیــد اســت ایــن 

کارشناســان صنعتــی باشــد. و 

کنترل مدرن  کتاب: مقّدمه ای بر  نام 

ف: دکتر حمید رضا تقی راد
ّ
مؤل

قیمت: 37000 تومان

تعداد صفحات: 529 ص

ویرایش: چهارم

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 442 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-56-3
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کتاب: روش ها و فنون مدیرّیت پژوهش  نام 

گر ف: دکتر امیرمسعود سودا
ّ
مؤل

قیمت: 10000 تومان

تعداد صفحات: 113 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 431 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-45-7

کتاب: روش های محاسبات عددی نام 

ف: مهندس رسول دلیرروی فرد
ّ
مؤل

قیمت: 50000 تومان

تعداد صفحات: 664 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 438 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-52-5
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ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩن� ں داݣݣ کوانتوم برای مهندسین برق  کتاب: مکانیک  نام 

ف: دنیس میکاییل سالیوان
ّ
مؤل

مترجمین: محّمدصادق ابریشمیان و 

حمید سیروانی

قیمت: 28000 تومان

تعداد صفحات: 407 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 414 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-28-0

کتاب: توابع ویژه در ریاضّیات مهندسی نام 

ف: دکتر سّید عبدااهلل میرطاهری
ّ
مؤل

قیمت: 23000 تومان

تعداد صفحات: 319 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 408 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-22-8
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کتاب: مدارهای الکتریکی نام 

فان: محمود نحوی و ج وزف  ا. ادم ی ن ی س ت ر
ّ
مؤل

مترجم: دکتر محّمدصادق ابریشمیان

قیمت: 40000 تومان

تعداد صفحات: 614 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 405 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-19-8

کاربرد پردازش سیگنال در  کتاب:  نام 

مهندسی و علوم

ف: دکترکمال محامدپور
ّ
مؤل

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 335 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 401 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-16-7
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کتــاب: درآمــدی بــر میکروتکنولــوژی نیمــه  نــام 

هادی هــا )مدارهــای مجتمــع(

کی. بورد ف: دی.وی.مورگان و 
ّ
مؤل

مترجم: دکتر علیرضا صالحی

قیمت: 17000 تومان

تعداد صفحات: 271 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 397 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-11-2
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کننده های  کنترل  کتاب: سیستم ها و  نام 

کسری مرتبه 

فان: دکتر محّمد صالح تواضعی و 
ّ
مؤل

کاخکی دکتر مهسان توکلی 

قیمت: 22500 تومان

تعداد صفحات: 382 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 392 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-06-8

کتاب 
شایستۀ تقدیر 

کتاب  در دورۀ 34 
سال ج.ا.ایران؛ 
بهمن 1395ش.

مفاهیــم  تــا  اســت  شــده  تــاش  کســری  مرتبــۀ  کنترل کننده هــای  و  سیســتم  ها  کتــاب  در 

کســری، علیرغــم پیچیدگی هــای ذاتــی ایــن مبحــث ریاضّیاتــی، بــه زبانــی ســاده بــرای  حســابان 

کاربــردی در توصیــف سیســتم  ها و  خواننــده تشــریح شــوند. ســپس ایــن مفاهیــم بــا یــک نــگاه 

بــرای ورود  کتــاب بســتری  ایــن  گرفتــه می شــوند. در واقــع  کار  بــه  کنترل کننده  هــای دینامیکــی 

کســری و اســتفاده از قابلّیت  هــای آنهــا در  عاقمنــدان بــه دنیــای جــّذاب دینامیک  هــای مرتبــه 

می  ســازد.  فراهــم  را  مختلــف  کاربردهــای 
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ق �
ر ی �ب

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ن � مه

ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩن� ں داݣݣ کننده  کنترل  کتاب: شبکه های عصبی و  نام 

های عصبی پیشرفته با رویکرد شبکه های 

عصبی راف

ف:  دکتر محّمد تشنه لب و پوریا جعفری
ّ
مؤل

قیمت: 40000 تومان

تعداد صفحات: 388 ص

نوبت چاپ: سّوم

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 391 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-05-1

شــبکه هــای عصبــی مصنوعــی، توانایــی باالیــی در یادگیــری و تصمیم گیــری در زمینه هــای مختلــف علمــی 
گرفتــه اســت. شــبکۀ  ــرار  کاربردهــای متنّوعــی از آنهــا معّرفــی و مــورد اســتفاده ق کنــون  و صنعتــی داشــته و تا
گــی  عصبــی مصنوعــی راف بــا رویکــرد جدیــدی نســبت بــه الگوریتــم شــبکه های عصبــی ارائــه شــده اســت. ویژ
ــر  ــش اث کاه ــدل و  ــای م ــت پارامتره ــدم قطعّی ــی، ع ــر نامعّین ــذف تأثی ــی راف ح ــبکه های عصب ــه ش ــل توّج قاب
ــازه ای وزن هــای، تأثیــر شــرایط اّولیــة  ــه دلیــل بیــان ب ــز داده هــای ورودی اســت. همچنیــن ب اغتشــاش و نوی
گی هــای  کــرده اســت. بــا توّجــه بــه ایــن ویژ کاهــش پیــدا  وزن هــای شــبکه روی تصمیم گیــری و خروجــی شــبکه 
گســترده تری از قبیــل تشــخیص الگــو، شناســایی  کاربردهــای  مثبــت، شــبکه های عصبــی راف می تواننــد در 
کنتــرل سیســتم ها و دســته بندی داده هــا نســبت بــه شــبکه های عصبــی ســّنتی مــورد توّجــه قــرار بگیرنــد.  و 
کتــاب، افــزون بــر معّرفــی چندیــن مــدل از شــبکه های عصبــی راف از قبیــل شــبکه عصبــی چندالیــۀ  در ایــن 
مــورد  نیــز  شــبکه  آزاد  پارامترهــای  آمــوزش  مختلــف  روش هــای  بازگشــتی،  و  شــعاعی  توابــع  پرســپترون، 
کّلــی و جامــع چگونگــی به کارگیــری شــبکه های عصبــی در  گرفتــه اســت. همچنیــن بــا یــک نــگاه  بررســی قــرار 
کنتــرل سیســتم ها بیــان شــده اســت. عــاوه بــر بیــان ترکیب هــای مختلــف  ســاختارهای مختلــف شناســایی و 
گر  کنترلــی بــا شــبکه های عصبــی و شــبکه های عصبــی راف، همگرایــی و پایــداری شــبکه های عصبــی شناســا

ــه و تحلیــل شــده اســت. کنترل کننــده نیــز تجزی و 
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کتاب: آنتن های میکرواستریپ نام 

مترجم: دکتر رمضانعلی صادق زاده و 

دکتر محّمدرضا سهیلی فر

قیمت: 40000 تومان

تعداد صفحات: 486 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 385 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-99-6

کتاب: افزاره های تار)فیبر( نوری  نام 

کننده های تار)فیبر( نوری  جلد اّول: تقویت 

»آالییده به اربیوم« و »رامان«

گرانپایه، دکتر نجمه  ف: دکتر نصرت اله 
ّ
مؤل

کزاد افشار نزهت و  مهندس نیلوفر پا

قیمت: 13000 تومان

تعداد صفحات: 191 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 282 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-96-5
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ق �
ر ی �ب

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ن � مه

ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩن� ں داݣݣ کتاب: افزاره های تار)فیبر( نوری  نام 

جلد دّوم: لیزرهای  تار)فیبر( نوری »آالییده 

کمیاب خاك« و »رامان« به عنصرهای 

گرانپایه و ف: دکتر نصرت اله 
ّ
مؤل

کزاد افشار  مهندس نیلوفر پا

قیمت: 18000 تومان

تعداد صفحات: 283 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 383 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-97-2

کتاب: الکترومغناطیس شامل 351  نام 

مسئله حل شده

فان: دکتر محّمدصادق ابریشمیان و دکتر 
ّ
مؤل

گرانپایه نصرت اله 

قیمت: 30000 تومان

تعداد صفحات: 578 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 380 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-94-1
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کتاب: منابع تولید انرژی الکتریکی در  نام 

قرن بیست و یکم

ف: دکتر سّیدمسعود مقّدس تفرشی
ّ
مؤل

قیمت: 30000 تومان

تعداد صفحات: 627 ص

نوبت چاپ: چهارم

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 370 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-84-2

کتاب: مبانی فتونیک جلد اول نام 

ف: دکتر محمدصادق ابریشمیان 
ّ
مؤل

قیمت: 35000 تومان

تعداد صفحات: 686 ص

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 369 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-83-5
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ق �
ر ی �ب

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ن � مه

ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩن� ں داݣݣ کتاب: آنچه هر پژوهشگر در رشته های  نام 

فنی و مهندسی باید بداند

گر ف: دکتر امیرمسعود سودا
ّ
مؤل

قیمت: 7000 تومان

تعداد صفحات: 116 ص

ویرایش: دوم

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 367 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-81-1

کتاب: الکترونیک قدرت)تحلیل و  نام 

طّراحی(

کریم عّباس زاده و  ف: دکتر 
ّ
مؤل

مهندس سام روزبهانی

قیمت: 38000 تومان

تعداد صفحات: 801 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 366 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-80-4
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کتاب: سیگنال ها و سیستم ها )شامل  نام 

571 مسئله حل شده(

مترجم:  دکتر محّمد صادق ابریشمیان

قیمت: 34000 تومان

تعداد صفحات: 644 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 361 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-75-0

کنترل کتاب: تاریخ مهندسی  نام 

کی صدیق ف: دکتر علی خا
ّ
مؤل

قیمت: 18000 تومان

تعداد صفحات: 226 ص

ویرایش: دّوم

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 362 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-76-7
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ق �
ر ی �ب

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ن � مه

ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩن� ں داݣݣ کتاب: طّراحی شبکه های رادیویی نام 

ترجمه و تألیف: دکتر رمضانعلی صادق زاده 

و محّمدرضا سهیلی فر

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 189 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 356 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-70-5

بــا توّجــه بــه قابلّیــت هــای خــاص سیســتم هــای ارتباطــی در باندهــای مختلــف فرکانــس، اســتفاده 

کــرد و متناســب بــا رشــد ایــن سیســتم هــا، مقــرارت الزم نیــز از  از آنهــا در ارتباطــات نیــز افزایــش پیــدا 

ســوی تدویــن شــده اســت. 

در آن مقــّررات، بررســی مســایل انتشــار امــواج، اختصــاص باندهــای فرکانســی و مســایل فّنــی و 

گرفتــه اســت.  توصیه هــای الزم در راســتای اســتفاده از ایــن باندهــای فرکانســی مــورد توّجــه قــرار 

گیرنــده قابــل محاســبه اســت. مقــدار تــوان دریافتــی بــه صــورت تقریبــی در 
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کتاب: تحلیل و طّراحی سیستم های  نام 

کنترل خطی

کی صدیق ف: دکتر علی خا
ّ
مؤل

قیمت: 30000 تومان

تعداد صفحات: 366 ص

نوبت چاپ: سّوم

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 353 کد 

کتاب: رحلی قطع 

شابک: 978-600-6383-67-5

کتاب: چگونه تحقیق علمی انجام  نام 

دهیم)روش تحقیق(

ف: دکتر علیرضا صالحی
ّ
مؤل

قیمت: 11000 تومان

تعداد صفحات: 162 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 352 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-66-8
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ق �
ر ی �ب

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ن � مه

ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩن� ں داݣݣ H ∞ کنترل مقاوم کتاب:  نام 

فان: دکتر حمیدرضا تقی راد، 
ّ
مؤل

مهندس محّمد فتحی و 

مهندس فرینا زمانی اسگویی

قیمت: 60000 تومان

تعداد صفحات: 536 ص

نوبت چاپ: سّوم

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 347 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-61-3

صنعتــی  کاربردهــای  در  وســیع  اســتفادۀ  و  ریاضــی  قــوی  پشــتوانۀ  داشــتن  بــا  مقــاوم،  کنتــرل 
موضــوِع  مقــاوم،  کنتــرل  در  می پــردازد.  کنترل کننــده  طّراحــی  و  تحلیــل  بــه  روشــمند  به صــورت 
ــگارش  کشــیده می شــود. ن ــه چالــش  کننــده، در حضــور نامعّینــی در مدل ســازی، ب کنتــرل  طّراحــی 
کتــاب براســاس برداشــت ها و دریافت هــای مســتقیم از آموزه هــای زنده یــاد پرفســور زیمــس،  ایــن 
کنتــرل  کنتــرل مقــاوم تنظیــم و ســعی شــده  در بخش هــای مربــوط بــه توســعۀ مفاهیــم  پــدر علــم 
از  کتــاب برگرفتــه  ایــن  بــه مخاطبــان منتقــل شــود.  نــوای اســتاد  گرمــی  تــا حــد ممکــن  مقــاوم، 
رودیکردهــای مبتنــی بــر نــرم  بی نهایــت، ناتســاوی های خّطــی ماتریســی LMI، ســنتز   و روش هــای 
کنترل کننــده مقــاوم را  مدل ســازی و شناســایی سیســتم بــا نامعّینــی، توانمنــدی تحلیــل و طّراحــی 
ــادی مــرور  ــردی زی کارب ــای  ــا و پروژه ه ــاب، مثال ه کت ــد. در ایــن  ــرار می ده ــار پژوهشــگران ق در اختی
کنتــرل مقــاوِم نرم افــزار MATLAB، ارتبــاط  کدهــای ارائــه شــده در جعبــه ابــزار  شــده و بــا اجــرای 
ــه  کتــاب ب ــرار شده اســت. مطالعــۀ ایــن  ــردی و برنامه نویســی برق کارب ــا روش هــای  مفاهیــم نظــری ب
دانشــجویان و پژوهشــگران رشــته های مهندســی بــرق، مکانیــک، مکاترونیــک، رباتیــک، هوافضــا و 

شــیمی توصیــه می شــود.
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کتاب: ادوات نیمه هادی نام 

ف: دکتر علیرضا صالحی
ّ
مؤل

قیمت: 30000 تومان

تعداد صفحات: 369 ص

ویرایش: دّوم

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 344 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-58-3

کتاب: چگونه یک مقالۀ علمی بنویسیم نام 

ف: دکتر علیرضا صالحی
ّ
مؤل

قیمت: 6000 تومان

تعداد صفحات: 86 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 346 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-60-6
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ق �
ر ی �ب

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ن � مه

ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩن� ں داݣݣ

نام کتاب: روش های عددی در الکترومغناطیس

مترجمان: دکتر رمضانعلی صادق زاده، 

دکتر محّمدرضا سهیلی فر  و 

دکتر محّمد قیامی

قیمت: 38000 تومان

تعداد صفحات: 722 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 341 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-55-2

کنترل و تصحیح خطا در  کدهای  کتاب:  نام 

سامانه های مخابراتی

ف: دکتر محمود احمدیان عطاری
ّ
مؤل

قیمت: 16000 تومان

تعداد صفحات: 401 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 342 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-56-9
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گیری در سیستم های  کتاب: مبانی اندازه  نام 

ابزار دقیق

ف: دکتر حمیدرضا تقی راد
ّ
مؤل

قیمت: 24000 تومان

تعداد صفحات: 398 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 328 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-42-2

کتاب: پردازش و تحلیل سیگنال رادار با  نام 

MATLAB استفاده از

ف: باسم ر محافضه
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر رمضانعلی صادق زاده و

 دکتر محّمدرضا سهیلی فر

قیمت: 19500 تومان

تعداد صفحات: 523 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 340 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-54-5
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ق �
ر ی �ب

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ن � مه

ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩن� ں داݣݣ

کتاب: الکترومغناطیس پیشرفته نام 

ف: دکتر محّمد صادق ابریشمیان
ّ
مؤل

قیمت: 23000 تومان

تعداد صفحات: 525 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 311 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-25-5

کتاب: اصول مخابرات بی سیم و سیار نام 

کمال محامدپور ف: دکتر 
ّ
مؤل

قیمت: 12000 تومان

تعداد صفحات: 364 ص

ویرایش: دّوم

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 314 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-28-6
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کنترل موتور  کتاب: مبانی و تکنولوژی  نام 

القایی

فان: مهندس مسعود بهبهانی و دکتر 
ّ
مؤل

علیرضا فاتحی

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 368 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 285 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-02-6

کتاب: تحلیل و طّراحی نام 

کنترل چند متغیره سیستم های 

کی صدیق ف: دکتر علی خا
ّ
مؤل

قیمت: 27000 تومان

تعداد صفحات: 427 ص

ویرایش: دّوم  

نوبت چاپ: پنجم

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 288 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-99-3

کتاب 
شایستۀ تقدیر 

در دورۀ 19جایزۀ 
کتاب فصل 

ج.ا.ایران؛ اسفند 
1390ش.
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ق �
ر ی �ب

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ن � مه

ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩن� ں داݣݣ کلی  کتاب: تجدید ساختار و اصول  نام 

گذاری برق در محیط رقابتی قیمت 

فان: الهه مشهور، دکتر سیدمسعود 
ّ
مؤل

مقدس تفرشی، سجاد رحیم زاده

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 303 ص

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1388

کتاب: 249 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-63-4

کتاب: مقّدمه ای بر اتوماسیون و  نام 

کنترل صنعتی   فرآیندهای 

ف: دکتر حمیدرضا تقی راد
ّ
مؤل

قیمت: 38000 تومان

تعداد صفحات: 507 ص

ویرایش: دّوم   

نوبت چاپ: سّوم

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 248 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-62-7
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کتاب: تحلیل ماشین های الکتریکی به  نام 

روش اجزاء محدود

ف: نیکال، نیانچی
ّ
مؤل

کریم عّباس زاده و  مترجم: دکتر 

مهندس علیرضا قربانی

قیمت: 12000 تومان

تعداد صفحات: 375 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1387

کتاب: 228 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-42-9

کنترل فرآیند کتاب: سیستم های  نام 

ف:  دکتر علیرضا فاتحی
ّ
مؤل

قیمت: 14000 تومان

تعداد صفحات: 282 ص

نوبت چاپ: سّوم

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 226 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-40-5
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ق �
ر ی �ب

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ن � مه

ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩن� ں داݣݣ

کتاب: طّراحی و بهره برداری از سیستم های  نام 

توزیع انرژی الکتریکی)جلد 1 و 2(

گلکار کبر  ف: دکتر مسعود علی ا
ّ
مؤل

قیمت دورۀ دو جلدی: 35000 تومان

تعداد صفحات: 2ج؛ 1007 ص

نوبت چاپ: چهارم

تاریخ چاپ: 1391

کتاب: 173-174 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-23-8

کنترل)1( ؛ حسگرها و  کتاب: ابزار  نام 

مبّدل ها

ف: مهندس محمود خاقانی میالنی
ّ
مؤل

قیمت: 12000 تومان

تعداد صفحات: 409 ص

ویرایش: دّوم

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1384

کتاب: 201 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 964-8703-09-4
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کنترل فازی کتاب: سیستم های فازی و  نام 

ف: لی وانگ
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر محّمد تشنه لب، نیما 

صفارپور و داریوش افیونی

قیمت: 35000 تومان

تعداد صفحات: 526 ص

نوبت چاپ: دوازدهم

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 158 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-16-0



کد�ۀ �ش داںݩݩݩݐ
ر �یو�ق دݣݣݣݣݣݣݣسی کام�پ ݣݣمه�ݐ
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کتاب: مبانی تحلیلی شبکه های  نام 

کامپیوتری

ف: دکتر عبدالرسول قاسمی
ّ
مؤل

قیمت: 35000 تومان

تعداد صفحات: 355 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 373 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-87-3



کد�ۀ �ش داںݩݩݩݐ
ک �ی

دݣݣݣݣݣݣݣسی مکا�ݐ ݣݣمه�ݐ
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کتاب: نیروگاه آبی از دیدگاه مهندسی  نام 

مکانیک

فان: دکتر آزاده شهیدیان و 
ّ
مؤل

مهندس علی سوهانی

قیمت: 29000 تومان

تعداد صفحات: 367 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 443 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-57-0

کتاب: خودروهای سنگین: تکنولوژی و  نام 

عیب یابی

فان: دکتر جواد مرزبان راد، 
ّ
مؤل

مهندس محّمد حافظیان

ری خواه
ّ

و مهندس مهدی مظف

قیمت: 48000 تومان

تعداد صفحات: 523 ص

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 446 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-622-6029-28-5
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ک
ݐ�ی � مکا سی 

ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه
ۀ ݣݣ ݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩݐ� ں داݣݣ کتاب: مقّدمه ای بر دینامیک سّیاالت  نام 

محاسباتی
فان: جان. اف. ونت با همکاری جان 

ّ
مؤل

اندرسون، جریس دگروت، جرارد دگرز، اریک 
گراندمن و جان وایرندیلز دیک، روگر 

مترجمان: دکتر محّمدرضا شاه نظری و 
مهندس سینا عزیزی ماچکپشتی

قیمت: 32000 تومان
تعداد صفحات: 443 ص

نوبت چاپ: اّول
تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 433 کد 
کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-47-1

کتاب: روش لتیس بولتزمن نام 

ف: عبدالمجید محّمد
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر محّمدرضا شاه نظری و 

مهندس فاطمه نیکان

قیمت: 28000 تومان

تعداد صفحات: 203 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 428 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-42-6
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کتاب: تجزیه و تحلیل عددی در  نام 

مهندسی به روش المان محدود

ف: دکتر مهدی ظهور
ّ
مؤل

قیمت: 36000 تومان

تعداد صفحات: 458 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 422 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-36-5

روش المــان محــدود یکــی از جدیدتریــن، متداول  تریــن و قوی تریــن شــیوه  های عــددی اســت 
کــه بــرای بــه دســت آوردن جــواب تقریبــی در مســائل پیچیــده مهندســی، علــوم و ریاضّیــات بــه 
کار مــی  رود. بــرای مثــال: مهندســی هوافضــا، مهندســی عمــران، مهندســی مکانیــک، مهندســی 
خــودرو، مهندســی بــرق، مهندســی پزشــکی، مهندســی هیدرولیــک، مهندســی دریایــی و مهندســی 
هســته را می تــوان نــام بــرد. ایــن فــّن عــددی بــرای هــر نــوع مســئله پیچیــده ســازه  ای ماننــد مســائلی 
کــه در صنایــع فضایــی بــه وجــود می  آینــد قابل اســتفاده اســت. هــم چنیــن بــرای حــل مســائل 
کــه در مهندســی بــه وجــود می آینــد و راه حــل دقیقــی بــرای آنهــا  دیفرانســیل بــه ویــژه مســائلی 

موجــود نیســت، اســتفاده می  شــود.
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ک
ݐ�ی � مکا سی 

ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه
ۀ ݣݣ ݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩݐ� ں داݣݣ

کتاب: جنبه های با اهمّیت در مراحل  نام 

ERP پیشین و پسین استقرار

کازرونی و  فان: دکتر مهرداد 
ّ
مؤل

کازرونی دکتر افشین 

قیمت: 22000 تومان

تعداد صفحات: 308 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 420 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-34-1

  ERP کاربرد فّناوری اّطالعات و کتاب:  نام 

در سالمت الکترونیک

کازرونی و  فان: دکتر مهرداد 
ّ
مؤل

کازرونی دکتر افشین 

قیمت: 30000 تومان

تعداد صفحات: 340 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 421 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-35-8
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کتاب: فّناوری و روش های تولید نام 

ف: دکتر مهدی ظهور
ّ
مؤل

قیمت:  33000 تومان

تعداد صفحات: 552 ص

ویرایش: چهارم

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 398 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-12-9

کتاب: اتوماسیون و فرآیند های ساخت نام 

ف: دکتر مهدی ظهور
ّ
مؤل

قیمت: 38000 تومان

تعداد صفحات: 658 ص

ویرایش: دّوم

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 406 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-20-4
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ک
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کتاب: شکل دهی فلّزات نام 

ف: دکتر مهدی ظهور
ّ
مؤل

قیمت: 19000 تومان

تعداد صفحات: 348 ص

ویرایش: سّوم

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 381 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-95-8

کدها و  کتاب: مکانیك انفجار؛ هیدرو   نام 

تحلیل عددی)جلد4(

فان: دکتر جمال زمانی و
ّ
مؤل

مهندس محّمدوهاب موسوی

قیمت: 16000 تومان

تعداد صفحات: 232 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 388 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-02-0
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کاری های سنتی و  کتاب: ماشین  نام 

پیشرفته 

ف: دکتر مجید قریشی
ّ
مؤل

قیمت: 18000 تومان

تعداد صفحات: 272 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 359 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-73-6

کتاب: مکانیک مهندسی استاتیک نام 

ف: دکتر سّید محّمد رضا خلیلی
ّ
مؤل

قیمت: 45000 تومان

تعداد صفحات: 852 ص

ویرایش: دّوم

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 365 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-74-3
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کتاب: ترمودینامیک پیشرفته برای  نام 
مهندسین 

ف: دی.ای، وینتربون
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر حسین صیادی 
مجتبی باباالهی، بابک حقیقی و

امین احمدی جنیدی  
قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 240 ص
نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1393
کتاب: 345 کد 

کتاب: وزیری قطع 
شابک: 978-600-6383-59-0

کتاب: مقّدمه ای بر سیستم های  نام 

مدیرّیت موتور 

فان: دکتر امیرحسین شامخی و
ّ
مؤل

عّباس واشقانی فراهانی

قیمت: 9000 تومان

تعداد صفحات: 216 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 349 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-63-7
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کتاب: انتقال حرارت در موتورهای  نام 

احتراق داخلی

ک ش اورزول یان و فان: دکتر ع ل ی  
ّ
مؤل

علی قاسمیان مقدم

قیمت: 27000 تومان

تعداد صفحات: 365 ص

نوبت چاپ: دّوم 

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 336 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-50-7

کتاب: تحلیل پیشرفته ارتعاشات نام 

کاظمی ف: دکتر رضا 
ّ
مؤل

قیمت: 10000 تومان

تعداد صفحات: 255 ص

نوبت چاپ: اّول 

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 337 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-51-4
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ک
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ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه
ۀ ݣݣ ݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩݐ� ں داݣݣ

کتاب: مکانیک انفجار، امواج و برخی  نام 

کاربردها

فان: دکتر جمال زمانی و  
ّ
مؤل

مهندس سّید مسعود باقری

قیمت: 18000 تومان

تعداد صفحات: 454 ص

نوبت چاپ: اّول 

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 334 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-48-4

 C++ کتاب: برنامه نویسی شیءگرا به زبان نام 

کاربردی و مسایل حل شده و مثال های 

ف: دکتر فرشاد ترابی
ّ
مؤل

قیمت: 17000 تومان

تعداد صفحات: 427 ص

نوبت چاپ: اّول 

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 335 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-49-1
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گیری  کتاب: مکانیک انفجار اندازه  نام 

پارامترهای انفجار و سنسورهای فشار

ف: دکتر جمال زمانی
ّ
مؤل

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 346 ص

نوبت چاپ: اّول 

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 334 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-44-6

کاربرد کتاب: االستیسیته ، تئوری و  نام 

فان: دکتر رحمت اهلل قاجار و 
ّ
مؤل

مهندس حسام قورچی بیگی

قیمت: 27000 تومان

تعداد صفحات: 454 ص

نوبت چاپ: دّوم 

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 332 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-46-0
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C ++ کتاب: برنامه نویسی شی گرا به زبان نام 

ف: دکتر فرشاد ترابی
ّ
مؤل

قیمت: 12500 تومان

تعداد صفحات: 372 ص

نوبت چاپ: اّول 

تاریخ چاپ: 1391

کتاب: 323 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-37-8

کتاب: فرآیندهای تولید)ریخته گری،  نام 

شکل دهی، متالورژی پودر(

ف: دکتر مجیدقریشی
ّ
مؤل

قیمت: 12500 تومان

تعداد صفحات: 250 ص

نوبت چاپ: دّوم 

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 327 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-41-5
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کتاب: برنامه ریزی منابع سازمان از  نام 

ERP کاربرد اندیشه تا 

کازرونی و  فان: دکتر افشین 
ّ
مؤل

کازرونی دکتر مهرداد 

قیمت: 26000 تومان

تعداد صفحات: 393 ص

نوبت چاپ: دّوم 

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 318 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-32-3

کتاب: مقّدمه ای بر مکانیک انفجار نام 

ف: دکتر جمال زمانی
ّ
مؤل

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 256 ص

نوبت چاپ: اّول 

تاریخ چاپ: 1391

کتاب: 321 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-35-4
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کتاب: ماشین های ابزار نام 

ف: دکتر مجید قریشی
ّ
مؤل

قیمت: 10000 تومان

تعداد صفحات: 254 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1391

کتاب: 310 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-24-8

کتاب: بویلرهای صنعتی نام 

فان: دیویدگان و روبرت هورتون
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر محّمدرضا شاه نظری

قیمت: 18000 تومان

تعداد صفحات: 481 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1391

کتاب: 312 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-26-2
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کتاب: طّراحی سردخانه ها سیستم های  نام 

تبرید

ف: دکتر مجتبی موسوی نائینیان
ّ
مؤل

قیمت: 24000 تومان

تعداد صفحات: 338 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 307 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-21-7

کتاب: مجموعه ابزارهای شبیه سازی  نام 

سیستم های سرمازا

فان: دکتر مجتبی موسوی نائینیان و 
ّ
مؤل

دکتر مصطفی مافی

قیمت: 16000 تومان

تعداد صفحات: 145 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 308 کد 

کتاب: رحلی قطع 

شابک: 978-600-6383-22-4
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کاربرد بهینه سازی در مسائل  کتاب:  نام 

مهندسی

فان: دکتر مجید عمیدپور،
ّ
مؤل

مهندس احسان مهدوی و 

دکتر میثم مهدوی

قیمت: 14000 تومان

تعداد صفحات: 209

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 302 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-16-3

کتاب: تئوری ساختاری نگرشی نوین در  نام 

طّراحی و مهندسی

فان: دکتر مجید عمیدپور و 
ّ
مؤل

مهندس مرتضی مهرگو

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 298 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 306 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-20-0
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کتاب: انتگراسیون هیدروژن در  نام 

پاالیشگاه های نفت

فان: دکتر مجید عمید پور و 
ّ
مؤل

دکتر محّمدرضا جعفری نصر

قیمت: 13000 تومان

تعداد صفحات: 201 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 291 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-05-7

کتاب: نگرشی جامع برگاز طبیعی مایع  نام 

LNG

فان: دکتر سّیدعلی جزایری و 
ّ
مؤل

مهندس سعید حمیدیان

قیمت: 8000 تومان

تعداد صفحات: 183ص 

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1392 

کتاب: 301 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-15-6
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کاربرد ریاضّیات در  کتاب: مقّدمه ای بر  نام 

مهندسی

فان: دکتر علی اشرفی زاده و 
ّ
مؤل

مهندس  امیرحسین معدنی

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 400 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1389

کتاب: 271 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-85-6

کاری کتاب: فرآیندهای ماشین  نام 

ف: دکتر مجید قریشی
ّ
مؤل

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 232 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 274 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-88-7
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کتاب: مقّدمه ای بر توان سّیال؛ ج 2 نام 

ف: جیمزال. جانسون
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر علی جزایری و 

مهندس  مجتبی ابراهیمی

قیمت: 10000 تومان

تعداد صفحات: 153 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1389

کتاب: 269 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-83-2

کتاب: ماشین کاری تخلیه الکتریکی  نام 

)اسپارک(

ف: دکتر مجید قریشی
ّ
مؤل

قیمت: 10000 تومان

تعداد صفحات: 152 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1389

کتاب: 270 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-84-9
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کتاب: تحلیل سازه های مکانیکی تحت  نام 

خستگی چند متغیره

فان: دکتر رحمت اهلل قاجار و 
ّ
مؤل

مهندس  محسن قاجار

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 322 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1389

کتاب: 260 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-74-0

کتاب: مقّدمه ای بر توان سّیال؛ ج 1 نام 

ف: جیمزال. جانسون
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر علی جزایری و 

مهندس مجتبی ابراهیمی

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 432 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1389

کتاب: 266 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-80-1
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کتاب: مبانی موتورهای احتراق داخلی نام 

ف: جان بنجامین هیوود
ّ
مؤل

مترجمان: دکترامیرحسین شامخی، 

مهندس  نیما خطیب زاده و 

مهندس امیرحسین شمدانی

قیمت: 47000 تومان

تعداد صفحات: 623 ص

نوبت چاپ: سّوم

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 258 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-72-6

کتاب: طّراحی مکانیزم ها و بازوان  نام 

رباتیک

کبر موسویان ف: دکتر علی ا
ّ
مؤل

قیمت: 16000 تومان

تعداد صفحات: 438 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 259 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-73-3
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کتاب: اصول طّراحی و تحلیل سازه و  نام 

بدنه خودرو

ف: دکتر محّمد شرعیات
ّ
مؤل

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 325 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1388

کتاب: 243 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-57-3

کتاب: مبانی محاسبات و طّراحی  نام 
مفهومی در سیکل ترکیبی

فین: دکتر مسعود ضیابشرحق، 
ّ
مؤل

دکتر محّمدرضا شاه نظری، 
مهندس امیر وهابی کاشی و 

مهندس برزین رجبلو
قیمت: 12000 تومان

تعداد صفحات: 194 ص
نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1388
کتاب: 251 کد 

کتاب: وزیری قطع 
شابک: 978-964-8703-65-8
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کتاب: مکانیک شکست و خستگی نام 

ف: دکتر رحمت اهلل قاجار
ّ
مؤل

قیمت: 28000 تومان

تعداد صفحات: 482 ص

نوبت چاپ: سّوم

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 235 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-49-8

کتاب: فن آوری نمونه سازی سریع در  نام 

مهندسی مکانیک

ف: دکتر جمال زمانی و 
ّ
مؤل

مهندس هومان پرتوی پور

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 253 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1388

کتاب: 236 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-50-4
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کتاب: ریاضّیات مهندسی پیشرفته  نام 

ف: دکتر امیررضا شاهانی
ّ
مؤل

قیمت: 30000 تومان

تعداد صفحات: 412 ص

نوبت چاپ: پنجم

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 229 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-43-6

کسرژی ؛ انرژی، محیط زیست و  کتاب: ا نام 

توسعه پایدار

گوران وال ف: 
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر مجید عمیدپور و 

مهندس سّید احمدرضا سجادی

قیمت: 12000 تومان

تعداد صفحات: 178 ص

نوبت چاپ: اّول 

تاریخ چاپ: 1387

کتاب: 233 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-47-4
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کتاب: مکانیک مواد )مقاومت مصالح( نام 

)جلددّوم(

ف: آر. سی هیبلر
ّ
مؤل

مترجم: دکتر سّید محّمد رضا خلیلی

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 599 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1391

کتاب: 223 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-37-5

کتاب: دینامیک ماشین ها  نام 

کبر موسویان ف: دکتر علی ا
ّ
مؤل

قیمت: 23000 تومان

تعداد صفحات: 470 ص

ویرایش: دّوم

نوبت چاپ: چهارم

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 224 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-38-2
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کاربردی کتاب: انتقال حرارت  نام 

فان: دکتر مجید قاسمی، 
ّ
مؤل

کشاورز و  دکتر علی 

مهندس الهام امینی

قیمت: 17000 تومان

تعداد صفحات: 603

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1386

کتاب: 218 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-32-0

کتاب: ماشینکاری های پیشرفته   نام 

ف: حسن الحافی
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر مجید قریشی و 

مهندس سعید عصارزاده

قیمت: 18000 تومان

تعداد صفحات: 309 ص

نوبت چاپ: سّوم

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 222 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-36-8
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کتاب: اصول طّراحی حرارتی و  نام 

هیدرولیکی مبدل های هوایی  

فان: مهندس مجید سلطانی و
ّ
مؤل

الهام امینی

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 460  ص

نوبت چاپ: اّول 

تاریخ چاپ: 1385

کتاب: 210  کد 

کتاب: رحلی قطع 

شابک: 978-964-8703-21-4

کتاب: ترمودینامیک مهندسی)جلد  نام 

دّوم(

ف: دکتر سّید مجتبی موسوی نائینیان 
ّ
مؤل

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 417 ص

نوبت چاپ: اّول 

تاریخ چاپ: 1385

کتاب: 208 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-19-1
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کتاب: ترمودینامیک مهندسی)جداّول  نام 

و نمودارها(

ف: دکتر سّید مجتبی موسوی نائینیان
ّ
مؤل

قیمت: 12000 تومان

تعداد صفحات: 91 ص

نوبت چاپ: اّول 

تاریخ چاپ: 1384

کتاب: 198 کد 

کتاب: رحلی قطع 

شابک: 978-964-8703-05-4

کتاب: مکانیک مواد )مقاومت مصالح( نام 

)جلد اّول(

ف: آر. سی هیبلر
ّ
مؤل

مترجم: دکتر سّید محّمد رضا خلیلی

قیمت: 13000 تومان 

تعداد صفحات: 798 ص

نوبت چاپ: سّوم

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 204 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-13-9
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کنترل و سیستمهای دینامیک  کتاب:  نام 

فان: دکتر علی غفاری، 
ّ
مؤل

مهندس عادل مقصودپور و 

مهندس علیرضا پورممتاز

قیمت: 24000 تومان

تعداد صفحات: 460 ص

نوبت چاپ: ششم

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 188 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-94808-3-1

کتاب: ترمودینامیک مهندسی)جلد  نام 

اّول(

ف: دکتر سّید مجتبی موسوی نائینیان
ّ
مؤل

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 463 ص

نوبت چاپ: اّول 

تاریخ چاپ: 1384

کتاب: 197 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-04-7



69

ق �
ر ی �ب

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ن � مه

ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩن� ں داݣݣ کتاب: تفّکر فازی )با تجدید نظر( نام 
کاسکو ف: بارت 

ّ
مؤل

مترجمان: دکتر علی غفاری،
مهندس عادل مقصودپور، 

مهندس علیرضا پورممتاز و 
جمشید قسیمی

قیمت: 35000 تومان
تعداد صفحات: 440 ص

نوبت چاپ: ششم 
تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 179 کد 
کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-15-3

ک
ݐ�ی � مکا سی 

ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه
ۀ ݣݣ ݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩݐ� ں داݣݣ

بــه معنــای غیــر دقیــق، مبهــم و درهــم و برهــم اســت. پروفســور لطفــی زاده، اســتاد   )fuzzy( کلمــۀ فــازی
کلمــه، نخســت در 1965 م. مجموعــه هــای  کالیفرنیــا،  بــا اســتفاده از ایــن  ایرانی االصــل دانشــگاه برکلــی در 
فــازی )fuzzy sets( و ســپس در 1975 م. منطــق فــازی )fuzzy logic(  را در جســتجوی راهــی بــرای بیــان ریاضــی 
کــه در دنیــای واقعــی و در تعامــات  کــه دقیــق نیســتند و عــدم قطعّیــت دارنــد. مفاهیمــی  کار بــرد  مفاهیمــی بــه 
کار داریــم ولــی ریاضّیــات کاســیک و منطــق ارســطوئی از بیــان آنهــا عاجزند. گســترده ســرو  انســانی بــا آنهــا بــه طــور 
کالیفرنیــا در لــس آنجلــس )UCLA( بــا  کاســکو اســتاد دانشــگاه  کتــاب »تفکــر فــازی« تألیــف پروفســور بــرت 
کــم بــر منطــق و  انشــائی ســاده و روشــن و بــدون وارد شــدن بــه روابــط و مباحــث ریاضــی، دیــدگاه فلســفی حا
گرفتــه بــا  کــه از فلســفه مشــرق زمیــن نشــئت  کــه ایــن دیــدگاه  کــرده و نشــان مــی دهــد  ریاضّیــات فــازی را بیــان 
ــدم  ــق و دارای ع ــر دقی ــم غی ــی مفاهی ــان ریاض ــرای بی ــر ب گی ــی فرا ــوده ، روش ــازگار ب ــان س ــت انس ــت و سرش طبیع
کــه تقریبــًا همــه مجموعــه هــای پیرامونــی مــا را در حــوزه هــای مختلــف علــوم پایــه، مهندســی،  قطعّیــت اســت 
که منطــق فازی همــراه با دیگــر روش  گیــرد. اهــل علــم شــاهدند  گســترده علــوم انســانی در بــر مــی  پزشــکی و طیــف 

کــرده اســت. ــاوری ایجــاد  هــای محاســبات نــرم چــه تحــّول بزرگــی در جهــان علــم و فّن
که  نویســنده بــا بیانــی شــیوا نگاهــی نیــز بــه ســیر تحــّول زندگــی علمــی و ویژگی هــای شــخصی پروفســور زاده دارد 

کرده اســت. کتــاب را نــه تنهــا بــرای دانــش پژوهــان بلکــه بــرای همــه دوســتداران علــم جــّذاب 





کد�ۀ �ش داںݩݩݩݐ
دݣݣݣݣݣݣݣسی و ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣعلم ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمواد ݣݣمه�ݐ
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کتاب: روش های اندازه گیری و برآورد  نام 

خطا

ف: دکتر مهرداد آقایی خفری
ّ
مؤل

قیمت: 19000 تومان

تعداد صفحات: 234 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 437 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-51-8

کتاب: تیتانیوم و آلیاژهای آن از معدن تا  نام 

صنعت استخراج، فرآوری، بازیافت، خواص 

کاربرد و 

فان: دکتر حمید خرسند و مهندس 
ّ
مؤل

گنجه اسماعیل 

قیمت: 12000 تومان

تعداد صفحات: 157 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 441 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-55-6
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واد
م علم  ی و

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ݐ � مه

ۀ  شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں داݣݣ

کتاب: رفتار مکانیکی و خستگی قطعات  نام 

متخلخل تف جوشی شده

فان: دکتر حمید خرسند و 
ّ
مؤل

دکتر حسن عبدوس

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 174 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 403 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-17-4

خ دنده کتاب: مواد فرایندهای ساخت چر نام 

فان: دکتر حمید خرسند و 
ّ
مؤل

مهندس مسعود طغرایی

قیمت: 21000 تومان

تعداد صفحات: 320 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 411 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-25-9
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کتاب: فوم های فلّزی نوین مبتنی بر  نام 

روش های حالت جامد و متالورژی پودر

فان: دکتر حمید خرسند و 
ّ
مؤل

مهندس مصطفی امیرجان

قیمت: 11000 تومان

تعداد صفحات: 171 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 384 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-98-9

کتاب: شکل پذیری فلّزات نام 

ف: دکتر مهرداد آقائی خفری
ّ
مؤل

قیمت: 18500 تومان

تعداد صفحات: 314 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 395 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-09-9
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کتاب: علم و مهندسی مواد  نام 
پیشرفته هوشمند و نانوساختار جلد1: 

موادنانوساختار
فان: دکتر علی شکوه فر، 

ّ
مؤل

مهندس میالد سبزه پرور  و 
کیانی شاهوندی فاطمه 

قیمت: 21000 تومان
تعداد صفحات: 259 ص

نوبت چاپ: اّول
تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 378 کد 
کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-92-7

کتاب: علم و مهندسی مواد پیشرفته  نام 

هوشمند و نانوساختار جلد2: مواد هوشمند

فان: دکتر علی شکوه فر، 
ّ
مؤل

کیانی شاهوندی و مهندس فاطمه 

مهندس میالد سبزه پرور 

قیمت: 32000 تومان

تعداد صفحات: 486 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 379 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-93-4

واد
م علم  ی و

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ݐ � مه

ۀ  شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں داݣݣ
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کتاب: شیمی فیزیک و ترمودینامیک در  نام 

مهندسی مواد

کیایی فان: دکتر حمید خرسند و نسیم 
ّ
مؤل

قیمت: 22000 تومان

تعداد صفحات: 543 ص

نوبت چاپ: اّول 

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 333 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-47-7

کاربرد نانوتکنولوژی و نانوذّرات در  کتاب: 

صنعت خودروسازی 

فان: دکتر حمید خرسند  و 
ّ
مؤل

دکتر مرتضی امرونی حسینی

قیمت: 23000 تومان

تعداد صفحات: 245 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 360 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-74-3
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کتاب: آزمون و ارزیابی غیر مخرب مواد نام 

فان: دکتر مهرداد آقائی و مجتبی امین
ّ
مؤل

قیمت: 10000 تومان

تعداد صفحات: 286 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1391

کتاب: 315 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-29-3

واد
م علم  ی و

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ݐ � مه

ۀ  شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں داݣݣ
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کتاب: اصول علم و مهندسی مواد نام 

کلیستر ف: ویلیام دی 
ّ
مؤل

مترجم: دکتر علی شکوه فر

قیمت: 47000 تومان

تعداد صفحات: 708 ص

ویرایش: پنجم

نوبت چاپ: ششم

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 246 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-60-3

»اصــول علــم و مهندســی مــواد«  و توســعۀ علــم و مهندســی مــواد یکــی از عوامــل بســیار مّؤثــر در 
که متخّصصان  پیشــرفت صنعــت و فنــاوری در دنیــای صنعتــی امروز اســت. از این روی، ضروری اســت 
کاربــردی نخســت بــه شناســایی مــواد و خــواص آنهــا پرداختــه و ســپس همــگام  و صاحــب نظــران علــوم 
کاری  بــا تــاش بــرای دســتیابی بــه فّناوری هــای جدیــد، توســعۀ مــواد پیشــرفته را نیــز در برنامه هــای 
خــود قــرار دهنــد. در ایــن خصــوص مطالعــۀ خــواص و ســاختار مــواد و ارتبــاط بیــن خــواص و ســاختار و 
کاربــرد مــواد، بســیار مهــم و اجتنــاب ناپذیــر اســت. افــزون بــر اینهــا،  انتخــاب مــواد بــرای  نیــز فرآیندهــا و 
طرح هــای مختلــف، بازیابــی مــواد، نقــش مــواد در محیــط زیســت، عملکــرد در ســازه ها و سیســتم های 

گرفته انــد. کتــاب مــورد ارزیابــی قــرار  کــه در ایــن  مختلــف نیــز از اهمّیــت ویــژه ای برخــوردار اســت 
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ق �
ر ی �ب

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ن � مه

ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩن� ں داݣݣ

کتاب: آلیاژهای سبک و فوق مستحکم نام 

فان: دکتر علی شکوه فر، 
ّ
مؤل

مهندس آرش رضایی و 

مهندس شهرام احمدی

قیمت: 12000 تومان

تعداد صفحات: 247 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1388

کتاب: 244 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-58-0

واد
م علم  ی و

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ݐ � مه

ۀ  شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں داݣݣ





کد�ۀ �ش داںݩݩݩݐ
دݣݣݣݣݣݣݣسی عمران ݣݣمه�ݐ
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کتاب: اصول مهندسی تصفّیة فاضالب  نام 

و طّراحی تصفّیه خانه های فاضالب های 

شهری و صنعتی )جلد اّول(

ف: دکتر سید احمد میرباقری
ّ
مؤل

قیمت: 40000 تومان

تعداد صفحات: 480 ص

نوبت چاپ: اّول  

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 455 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-622-6029-13-1

کتــاب عبارت اســت از ضــرورت جمع آوری و تصفیۀ فاضاب، مشــّخصات فیزیکی،  اهــّم مطالــب ایــن 
کامــل و  کتورهــای اختــاط  کنش هــا و رآ شــیمیایی و بیولوژیکی)زیســتی( و پارامترهــای مربوطــه، وا
نهرگونــه ایدئــال و غیرایدئــال، صافی هــا و جاذب هــا در تصفیــۀ فاضــاب، برنامــه ریــزی جهــت طّراحــی 
تصفیه خانه هــای فاضاب هــای شــهری و صنعتــی، مبانــی و معیارهــای طّراحــی، واحدهــای مختلــف 
گردابــی و هوادهــی و دســتگاه های انــدازه  گیرهــای ثقلــی،  تصفیــه خانــه فاضــاب نظیــر آشــغالگیر، دانــه 
گیــری جریــان نظیــر پارشــال فلــوم، ونتــوری، ســرریزها، حوضچة تنظیم جریــان و متعادل ســازی، پمپ 
و ایســتگاه پمپــاژ، واحدهــای ته نشــینی اولیــه و ثانویــة مــّدور و مســتطیلی در طّراحــی تصفیــه خانه هــا.
کتــاب، مباحــث فرآینــدی اصــول مهندســی تصفیــۀ فاضــاب و طّراحــی  در فصــول مختلــف جلــد اّول 

گرفتــه اســت. کاربــردی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار  واحدهــای فیزیکــی و مثال هــای طّراحــی و 
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ق �
ر ی �ب

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ن � مه

ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩن� ں داݣݣ
ن

عمرا سی ݣݣݣݣݣݣ
ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه

ۀ  ݣݣݣݣݣ شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں داݣݣ کتاب: اصول مهندسی تصفّیة فاضالب  نام 

و طّراحی تصفّیه خانه های فاضالب های 

شهری و صنعتی )جلد دّوم(

ف: دکتر سید احمد میرباقری
ّ
مؤل

قیمت: 55000 تومان

تعداد صفحات: 853 ص

نوبت چاپ: اّول  

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 455 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-622-6029-14-8

کتاب: تئوری مقدماتی سازه ها نام 

ف: مهندس مجید بدیعی
ّ
مؤل

قیمت: 48000 تومان

تعداد صفحات: 633 ص

ویراست: دّوم

نوبت چاپ: اّول  

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 453 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-622-6029-10-0
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 GIS کتاب: مبانی ریاضّیات در نام 

کاینز ف: ولفگانگ 
ّ
 مؤل

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

کتاب: 449 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-48-8

کاربردهــای  بــا  علمــی  نظــام  یــک  بــه  ریاضّیــات  متمــادی  ســالیان  اینکــه،  بــه  توّجــه  بــا 
زیــاد در تمــام حوزه هــای مختلــف تبدیــل شــده اســت، امــروزه نیــاز بــه بررســی موضوعاتــی 
ــت  ــه واهمّی ــورد توّج ــش م ــش از پی ــت بی ــر طبیع ــم ب ک ــی حا ــط ریاض ــف رواب کش ــن و  این چنی
کاربــردی درعلــم سیســتم اّطاعــات جغرافیایــی  کتــاب حاضــر دربردارنــدۀ مباحثــی  اســت. 
ــه مجموعه هــا، روابــط  ــزاره ای، منطــق محمــوالت، اســتنباط منطقــی، نظرّی گ چــون منطــق 
ــک،  ــای توپولوژی ــری، فضاه ــاختارهای جب ــات، س ــات و تبدی ــتم های مختّص ــع، سیس و تواب
کتــاب  ــراف، منطــق فــازی و مدلســازی فضایــی اســت. ایــن  گ ــب، تئــوری  مجموعه هــای مرّت
کارشناســی و تحصیــات تکمیلــی رشــته ای مهندســی  می توانــد بــرای دانشــجویان دوره هــای 
محیــط زیســت، بهداشــت محیــط و دیگــر  رشــته های مهندســی مرتبــط بــا سیســتم اّطاعــات 
کــه ایــن ترجمــه، مقّدمــه ای بــرای بررســی هرچه بیشــتر و  جغرافیایــی مفیــد باشــد. امیــد اســت 

بهتــر ایــن موضــوع باشــد و درآینــده خدمــات مؤّثرتــری در ایــن راســتا ارائــه شــود.
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کاربردی درایران-  کتاب: هیدرولوژی  نام 

موازنه یخچال های طبیعی 

پژوهش و نگارش: مهندس فریبرز وزیری 

قیمت: 90000 تومان

تعداد صفحات: 593 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 426 کد 

کتاب: رحلی قطع 

شابک: 978-600-7867-40-2

کتاب: سنجش از دور محیط زیست از  نام 

دیدگاه منابع زمین )جلد اّول(

ف: جان آر. جنسن
ّ
 مؤل

مترجم: دکتر مجید رحیم زادگان

قیمت: 34000 تومان

تعداد صفحات: 450 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 434 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-48-8
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کتاب: طّراحی انواع اّتصاالت سازه های  نام 

فوالدی به روش ضرایب بار و مقاومت

فان: دکتر نادر فنایی و 
ّ
مؤل

مهندس فرزانه قلمزن اصفهانی

قیمت: 50000 تومان

تعداد صفحات: 675 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 417 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-31-0

کتاب: مبانی و مدلسازی انتقال و انتشار  نام 

آالینده ها

فان: دکتر محّمدرضا صبور و 
ّ
مؤل

مهندس مهسا شاهی

قیمت: 34000 تومان

تعداد صفحات: 425 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 419 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-33-4
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)مفاهیم طّراحی(
ف: ساتن ساترسان

ّ
مؤل

مترجمان: دکتر محّمدرضا صبور، 
مهندس الهیار امیری و 

مهندس قربانعلی دزواره
قیمت: 42000 تومان

تعداد صفحات: 527 ص
نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1397
کتاب: 416 کد 

کتاب: وزیری قطع 
شابک: 978-600-7867-30-3

کنــون بیــش از ســه  ــه دو دهــه می رســد و ا ــوده، ب ک و آب زیرزمینــی در جایگاه هــای آل کســازی خــا پیشــینۀ پا
کوتــاه، صنایــع زیســت محیطی تغییرهــای  کانــون توّجــه بــوده اســت. طــّی ایــن دورۀ بــه نســبت  کــه در  دهــه اســت 
ک یــا آب  چشــمگیری را در راهبــرد و راهــکار بــه خــود دیده انــد. در آغــاز تصــّور می شــد تنهــا بــا انتقــال و تصفیــۀ خــا
ــوان  ــرای محیط زیســت( می ت ــاد و خطرهــای بیشــتر ب ــا هزینــۀ زی گاه ب ــه ممکــن اســت )هرچنــد  ک ــه هــر میــزان  ب
ــام  ــرای انج ــه ب ک ــی  ــد، فرآیندهای ــی می ش ــه اندک ــی توّج ــادۀ طبیع ــای س ــه فرآینده ــر آن، ب ــزون ب ــود. اف ــق ب موّف
کمتــر و بــدون خطــر مهــار می شــدند. تصــّور اینکــه فرآیندهایــی ســادۀ )نظیــر بهبــود شــرایط  ــا هزینــه ای  پــروژه ب
کلــردار ســخت تجزیه پذیر شــود،  میکروارگانیســم های طبیعــی( ممکــن اســت باعــث تجزیــۀ هیدروکربن هــای 
کلمــه »اّولیــن در نــوع خــود« اســت و بــر راهــکار نوآورانــه متمرکــز اســت  کتــاب بــه معنــای واقعــی  دشــوار بــود. ایــن 
کــه اغلــب درجــا هســتند و بیشــتر بــر فرآیندهــای  کــم می شــوند؛ راهکارهایــی  کســازی حا کــه بــه تدریــج بــر حــوزۀ پا
طبیعــی تکیــه دارنــد. هــر روش بــه دّقــت تشــریح شــده و خواننــده در مســیر طّراحــی و اجــرای آن هدایت می شــود. 
کتــاب آموزشــی مهندســان و دانشــمندان و همچنین  کامــل و عمیــق ارائــه شــده اند تــا بــه عنوان  مباحــث بــه طــور 
کتــاب حاضر  کســازی میدانــی هســتند. بــا وجود آنکه  کــه در حــال حاضــر مشــغول پا کارشناســانی باشــد  راهنمــای 
کم نظیــر اســت، تــاش مترجمــان بــر آن بــوده  ک  کســازی آب و خــا گســتردگی و عمــق مطالــب در زمینــۀ پا از لحــاظ 
گیرنــد. از ایــن رو پیوســتی تکمیلــی بــا هــدف معّرفــی  تــا جدیدتریــن مباحــث مربــوط بــه ایــن حــوزه نیــز مّدنظــر قــرار 
کتــاب افــزوده شــده اســت. کســازی و مراجــع جدیــد بــه انتهــای  فهرســت آالینده هــای ســمی، راهــکار نوظهــور پا
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کتاب: مفاهیم و رویکرد طّراحی تصفیه  نام 

فاضالب

فان: دکتر سّید احمد میرباقری و 
ّ
مؤل

مهندس مریم خلیل زاده پشتگل

قیمت:  26000 تومان

تعداد صفحات: 423 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 386 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-00-6

کتاب: الگوسازی پدیده های محیط  نام 
زیست با استفاده از متلب

کی هارد هلز بچر ف: ا
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر مهسا معماریان فرد، دکتر 
مرضیه معماریان فرد، مهندس م. ناصری راد 

و مهندس ع. بلوچ زهی
قیمت: 40000 تومان

تعداد صفحات: 678 ص
نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1395
کتاب: 413 کد 

کتاب: وزیری قطع 
شابک: 978-600-7867-27-3
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ۀ  ݣݣݣݣݣ شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں داݣݣ کتاب: دینامیك سّیاالت محاسباتی در  نام 

مهندسی هیدرولیك

فان: دکتر سعیدرضا صباغ یزدی، فاطمه 
ّ
مؤل

گوهرریزی  و مهندس مهّنا تاجنسائی زندی 

قیمت:  9500 تومان

تعداد صفحات: 132 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 374 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-88-0

کتاب: مصالح مهندسی عمران نام 

گنجیان و فان: دکتر اسماعیل 
ّ
مؤل

مهندس محّمد حسین ماجد اردکانی

قیمت: 17000 تومان

تعداد صفحات: 311 ص

نوبت چاپ: پنجم

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 371 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-85-9
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کتاب: اصول طّراحی پی نام 

ف: دکتر سّیدناصر مقدس تفرشی
ّ
مؤل

قیمت:  49000 تومان

تعداد صفحات:  536 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 354 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-68-2

کــه ضعــف در هــر یــک از حلقه هــا،  اجــزاء یــک ســازه شــبیه حلقه هــای یــک زنجیــر هســتند 
اجــرای  ایــن رو طــرح و  از  نامناســب آن شــود.  کارآیــی و عملکــرد  می توانــد موجــب عــدم 
مناســب پــی یــک ســازه، بــه عنــوان یکــی از اجــزاء اصلــی جهــت انتقــال بارهــا بــه زمیــن،  نیازمند 
گرچــه وجــود منابــع مختلــف در زمینــه مهندســی  شــناخت دقیــق رفتــار و عملکــرد آن اســت. ا
پــی، تــا حــدود زیــادی راهگشــای مهندســان طــّراح و دانشــجویان در تحلیــل و طّراحــی پی هــا 
هســتند، اّمــا وجــود یــک منبــع مناســب بــا متــن ســاده و روان، همــراه بــا حــل مثال هــای 
تشــریحی مختلــف جهــت درک بهتــر مفاهیــم تحلیــل و طّراحــی پــی یــک ســازه حائــز اهمیــت 

خواهــد بــود.
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کتاب: آبراهه های با پوشش فوالدی در  نام 

سدها

ف: دکتر سّید امیرالّدین صدرنژاد
ّ
مؤل

قیمت: 35000 تومان

تعداد صفحات: 624 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 331 کد 

کتاب: رحلی قطع 

شابک: 978-600-6383-45-3

کز  کتاب: طّراحی، ساخت و پایش مرا نام 

دفن پسماند)لندفیل(

ف: آمالندوبگچی
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر محّمدرضا صبور، دکتر 

مرتضی شکری و مهندس بهادر محّمدی

قیمت: 23500 تومان

تعداد صفحات: 444 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 351 کد 

کتاب: وزیری قطع 

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

فان: دکتر سعیدرضا صباغ یزدی، 
ّ
مؤل

مهندس امین ولی پور و 

مهندس علی اصغر سلطانی

قیمت: 16000 تومان

تعداد صفحات: 209 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 324 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-36-1

کتاب: انرژی جایگزین نام 

گر و جین ویسبلت فان: نیل شال
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر محّمدرضا صبور، 

کیان براری و مهندس رؤیا بزاززاده مهندس 

قیمت: 24000 تومان

تعداد صفحات: 604 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 326 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-40-8
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IEEE Std 693 کتاب: ترجمۀ استاندارد نام 

ف: انجمن مهندسی قدرت انستیتوی 
ّ
مؤل

مهندسین برق و الکترونیک

کرمی محّمدی و مترجمان: دکتر رضا 

کرمی مهندس وحید ا

قیمت: 10000 تومان

تعداد صفحات: 274 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 309 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-23-1

کتاب: بهسازی لرزه ای ساختمان های  نام 

موجود

ف: دکتر سّید بهرام بهشتی اّول
ّ
مؤل

قیمت: 45000 تومان

تعداد صفحات: 857 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 320 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-32-3
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کتاب: مبانی انرژی و روش های حساب  نام 

تغییرات در تحلیل اجزای محدود

ف: دکتر سّید بهرام بهشتی اّول
ّ
مؤل

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 542 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 293 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-07-1

کتاب: طّراحی لرزه ای پست های انتقال  نام 

نیرو

کرمی محّمدی،  فان: دکتر رضا 
ّ
مؤل

کرمی مهندس فرزاد نیکفر و مهندس وحید ا

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 442 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 305 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-19-4
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ن
عمرا سی ݣݣݣݣݣݣ

ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه
ۀ  ݣݣݣݣݣ شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں داݣݣ

کتاب: مبانی طّراحی مجموعه های زباله  نام 

سوزی پسماندها

فان: دکتر محّمدرضا صبور و 
ّ
مؤل

دکتر مهدی قنبرزاده لک

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 470 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 283 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-97-9

کتاب: مدیرّیت پسماند و بازیافت منابع نام 

مترجمان: دکتر محّمدرضا صبور، 

مهندس مهدی قنبرزاده لک و 

مهندس امیر قربان

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 576 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 284 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-98-6
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ک و الگوسازی کتاب: نظرّیۀ خمیری خا نام 

ف: دکتر سّید امیرالّدین صدرنژاد
ّ
مؤل

قیمت: 47000 تومان

تعداد صفحات: 632 ص

ویرایش: دّوم

نوبت چاپ: سّوم

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 281 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-95-5

کــه بــرای توصیــف آنهــا  ک هــا محیطــی متخلخــل بــوده و دارای رفتــاری پیچیــده هســتند  خا
کتــاب الگوهــای  مدل هــای االســتیک، پاســتیک و ویســکوز فراوانــی ارایــه شــده اســت. در ایــن 
کــه جوابگــوی نیازهــای اولیــه  گــردآوری شــده اســت  ک  گرانــرو خــا معمــول کشســان، خمیــری و 

کارشناســی ارشــد و دکتــرای ژئوتکنیــک اســت. مهندســان و همچنیــن دانشــجویان 
کرنــش روابــط عمومــی آنهــا  کتــاب ضمــن تعریــف مختصــر در بــاب ماهیــت تنــش و  در ایــن 
ــط تعــادل، همســازی و ســاختاری تشــریح شــده اســت. ســطوح مــرزی، ســطوح  شــامل رواب
ک  حالــت حــدی و تاثیــرات مســیر تنــش بیــان شــده و تغییــرات عوامــل موثــر بــر رفتــار خــا
گرفتــه اســت. مدل هــای پایــه  گســیختگی مــورد بررســی قــرار  تــا مــرز  از ابتــدای بارگــذاری 
کم کلــی، حالــت بحرانــی، ســطح زیربارگــذاری و نظرّیۀ  کولمــب،  کشســان- خمیــری نظیــر موهــر 
ــزش و  ــده خ ــاك، پدی ــار خ ــر رفت ــان ب ــر زم ــن اث ــده اند. همچنی ــح داده ش ــه ای توضی چندصفح

ک معّرفــی شــده اند. گرانــروی خــا گرانــروی خــاك تشــریح شــده و مدل هــای 
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ن
عمرا سی ݣݣݣݣݣݣ

ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه
ۀ  ݣݣݣݣݣ شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں داݣݣ کتاب: تئوری االستیسیته و مدلسازی  نام 

رفتار مواد

ف: چن، وای فا 
ّ
مؤل

مترجم: دکتر محمود یحیایی

قیمت: 25000 تومان

تعداد صفحات: 442 ص

ویرایش: دّوم

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 280 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 9786-964-8703-94-8

کتاب: مقّدمه ای بر روش های بی شبکه نام 

ف: جی. آر. لیو، وای. تی. جو
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر سعیدرضا صباغ یزدی و 

مهندس سّید شهرام قرشی

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 472 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 279 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-93-1
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ک اشباع و غیراشباع کتاب: تراوش در خا نام 

ف: دکتر حسن قاسم زاده
ّ
مؤل

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 328 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1389

کتاب: 261 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-75-7

کتاب: مقّدمه ای بر روش اجزاء محدود نام 

ف: جی.ان. ردی
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر سعید رضا صباغ یزدی و 

مهندس مهدی تربتی

قیمت:  22500  تومان

تعداد صفحات: 500 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 265 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-79-5
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ن
عمرا سی ݣݣݣݣݣݣ

ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه
ۀ  ݣݣݣݣݣ شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں داݣݣ کی فوالدی نام کتاب: مقّدمه ای بر سازه های خا

کری، دکتر مرتضی  فان: دکتر جّبارعلی ذا
ّ
مؤل

اسماعیلی و مهندس پریسا حاجی عبدالرزاق

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 398 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1388

کتاب: 252 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-66-5

کی و بتنی به  کتاب: تحلیل سازه های خا نام 

روش نقاط محدود

ف: دکتر سّید امیرالّدین صدرنژاد
ّ
مؤل

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 299 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1388

کتاب: 255 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-69-6
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کتاب: طّراحی سازه های آبی برای سدها  نام 

)دریچه ها(

ف: دکتر سّید امیرالّدین صدرنژاد
ّ
مؤل

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 510 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1388

کتاب: 245 کد 

کتاب: رحلی قطع 

شابک: 978-964-8703-50-4

کاربرد آن در  کتاب: مدل های آشفتگی و  نام 

هیدرولیک

ف: ولفگانگ رودی
ّ
مؤل

مترجم: دکتر حمید شاملو

قیمت: 10000 تومان

تعداد صفحات: 167 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1388

کتاب: 253 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-67-2
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ن
عمرا سی ݣݣݣݣݣݣ

ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه
ۀ  ݣݣݣݣݣ شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں داݣݣ کتاب: طّراحی و روش های اجرای  نام 

ستونهای سنگی

فان: دکتر محمود قضاوی و 
ّ
مؤل

مهندس جواد نظری افشار

قیمت: 12000 تومان

تعداد صفحات: 171 ص

نوبت چاپ: سّوم

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 238 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-52-8

کتاب: مهندسی پل نام 

فان: وای فا چن لیان دوآن 
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر مرتضی اسماعیلی و 

دکتر پیمان یوسفی مجیر

قیمت: 23500 تومان

عداد صفحات: 408 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 232 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-46-7
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کتاب: مقّدمه ای بر روش اجزاء  نام 

محدود)ویرایش دّوم(

ف: دکتر سّید امیرالّدین صدرنژاد
ّ
مؤل

قیمت: 46000 تومان

تعداد صفحات: 680 ص

نوبت چاپ: ششم

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 217 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-30-6

ــوص  ــه خص ــددی ب ــای ع ــرد روش ه کارب ــا،  ــدن رایانه ه ــد ش ــا توانمن ــر ب ــال های اخی ــی س ط
گسترشــی بی نظیــر در علــوم مختلــف برخــوردار بــوده اســت. از مزایــای  روش اجــزای محــدود از 
ــرای دانشــجویان و  ــه ســاده ترین روش ب گیــری روش اجــزای محــدود  ب کتــاب، فرا ــژه ایــن  وی
کــه بــرای اّولیــن بــار بــه ایــن مبحــث عاقه منــد می شــوند. بــا وجــود ســادگی  مهندســانی اســت 
کســانی که خــود را بــرای  کتــاب نیــاز علمــی  بیــان مطالــب و ارایــه مثال هــای متنــوع، ایــن 

برنامه نویســی پیشــرفته در زمینــه روش اجــزای محــدود آمــاده می کننــد بــرآورده می ســازد.



کد�ۀ �ش داںݩݩݩݐ
ا�یعݥݥݥݥݥݥ ݢص�ݐ ݢ دݣݣݣݣݣݣݣسی ݢ ݣݣمه�ݐ
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کتاب: رهبری تیم های مجازی اثربخش نام 

ف: نانسی م. ستل مور
ّ
مؤل

فیقیمت: 27000 تومان

تعداد صفحات: 227 ص

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 454 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-622-6029-11-7
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ق �
ر ی �ب

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ن � مه

ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩن� ں داݣݣ
ݥ ݥ ݥ ݥ �یع ݐا ݣݣݣݣ � ص  

سی
ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه

ۀ  ݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩݐ� ں داݣݣ کتاب: بهینه سازی فازی سبد  نام 

کاربردها سرمایه گذاری؛ مدل ها و 

فان: دکتر سّیدبابک ابراهیمی و مهندس 
ّ
مؤل

امیرسینا جیرفتی و مهندس نگین محّبی

قیمت: 27000 تومان

تعداد صفحات: 331 ص

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 451 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-58-7

قابــل  دارایی هــای  بــه  ســرمایه  بهینــۀ  تخصیــص  ســرمایه گذاری  ســبد  بهینه ســازی  از  هــدف 
ــه حّداقــل  ــازده، ریســک ســرمایه گذاری را ب کــردن ب ســرمایه گذاری اســت به طوری کــه ضمــن بیشــینه 
برســاند. مفاهیم موجود در بهینه ســازی ســبد ســرمایه گذاری نقشــی انکارناپذیر در توســعه مدل های 
کــه بازارهــای مالــی ذاتــًا دارای عــدم  تصمیم گیــری در دنیــای ســرمایه گذاری بــازی می کنــد. از آنجــا 
قطعّیــت می باشــند، اســتفاده از منطــق فــازی در مدل ســازی مســائل ایــن حــوزه بــه دلیــل درنظــر 
کتــاب  کارایــی مســئله شــود. در  گرفتــن عــدم قطعیــت در داده هــای ورودی می توانــد منجــر بــه افزایــش 
حاضــر بــا اســتفاده از نظرّیه هــای مختلــف منطــق فــازی بــه توســعۀ راهکارهــای بهینه ســازی ســبد 
ســرمایه گذاری پرداختــه شــده اســت تــا فرآینــد تصمیم گیــری در حــوزه ســرمایه گذاری را بهبــود بخشــد. 
همچنیــن بهره گیــری از ســنجه های متفــاوت بــرای اندازه گیــری ریســک و محدودیت هــای متنــوع دیگر 
کــرده اســت. در پایــان  کمــک شــایانی  کــردن مدل هــا  کاربــردی  همچــون محدودیــت نقدشــوندگی بــه 
کشــورهای مختلــف بــه پیاده ســازی  ــا اســتفاده از داده هــای واقعــی از بازارهــای مالــی  هــر فصــل نیــز ب

مدل هــا پرداختــه شــده اســت.
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گوید ...  کتاب: وقتی خریدار نه می  نام 

)راهبردهای ضروری برای پیشبرد فروش(

کت فان: تام هاپکینز، بن 
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر رسول شفائی، مهندس 

محسن رفایی و مهندس مهسا قاضی نژاد

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 254 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 432 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-46-4

کتاب: RFID دروازه ای به اینترنت اشیاء نام 

ف: دکتر شهریار محّمدی
ّ
مؤل

قیمت: 18000 تومان

تعداد صفحات: 218 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 444 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-58-7
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ݥ ݥ ݥ ݥ �یع ݐا ݣݣݣݣ � ص  
سی

ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه
ۀ  ݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩݐ� ں داݣݣ

کتاب: هزینه یابی دورۀ عمر سیستم ها  نام 

برای مهندسین

ف: دیلون
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر احمد اصل حداد و 

دکتر محّمدرضا نباتچیان

قیمت: 18000 تومان

تعداد صفحات: 268 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 412 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-26-6

کتاب: مدیرّیت دانش نام 

فان: دکترعبداله آقائی و 
ّ
مؤل

مهندس زهرا لطفی

قیمت: 18000 تومان

تعداد صفحات: 198 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 415 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-29-7
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کاربردی مبانی،  کیفّیت و پایایی  کتاب:  نام 

روش ها و راهکارها

 مترجمان: دکتر حمید شهریاری  و 

مهندس  محّمدرضا نباتچیان

قیمت: 19000 تومان

تعداد صفحات: 325 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 376 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-90-3

کتاب: مقّدمه ای بر روش ها و مفاهیم  نام 

تراوش فّناوری

فان: دکتر همایون روحیان و
ّ
مؤل

مهندس  نجمه السادات امیری

قیمت: 12000 تومان

تعداد صفحات: 155 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 377 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-91-0
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ݥ ݥ ݥ ݥ �یع ݐا ݣݣݣݣ � ص  
سی

ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه
ۀ  ݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩݐ� ں داݣݣ

کتاب: هوش تجاری: رویکرد مدیرّیتی نام 

فان: توربن و همکاران
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر شهریار محّمدی، هما 

زاهدپاشا و مهندس مهسا نجفی

قیمت: 40000 تومان

تعداد صفحات: 584 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 357 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-71-2

کدگشایی  کدگذاری و  کتاب: نظرّیه  نام 

اّطالعات

ف: دکتر حّجت اهلل حمیدی
ّ
مؤل

قیمت: 11500 تومان

تعداد صفحات: 181 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 358 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-72-9
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کتاب: تئوری محدودّیت ها نام 

ک ف: دکتر مصطفی ستا
ّ
مؤل

قیمت: 7500 تومان

تعداد صفحات: 183 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 339 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-53-8

کتاب: مدیرّیت ریسک مالی )جلد اّول( نام 

گرگانی،  مترجمان: مصطفی 

حمیدرضا قاسمی و

دکتر امیرعّباس نجفی

قیمت: 21000 تومان

تعداد صفحات: 347 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 355 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-69-9
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ݥ ݥ ݥ ݥ �یع ݐا ݣݣݣݣ � ص  
سی

ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه
ۀ  ݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩݐ� ں داݣݣ

کتاب: هوش تجاری: نگرشی پویا در  نام 

کار کسب و  عرصه ی 

خ و  فان: دکتر محّمدجعفر تار
ّ
مؤل

مهندس حسین مهاجری

قیمت: 24000 تومان

تعداد صفحات: 400 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 319 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-33-0

کیفیت جامع کتاب: مدیرّیت  نام 

فان: دیل اچ بسترفیلد...]و دیگران[
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر عبداهلل آقائی، 

مهندس احسان انعامی و 

حسین حاج بابایی

قیمت: 27000 تومان

تعداد صفحات: 476 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 325 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-39-2
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کسب وکار در عصر اّطالعات کتاب:  نام 

فان: دکتر شهریار محّمدی و 
ّ
مؤل

مهندس علیرضا مقدسی

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 365 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 313 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-27-9

گام به  کشف دانش  کاوی و  کتاب: داده  نام 

Clementine گام با نرم افزار

فان: دکتر سمیه علیزاده، سمیرا ملک 
ّ
مؤل

محّمدی

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 367 ص

نوبت چاپ: چهارم

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 304 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-18-7
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ݥ ݥ ݥ ݥ �یع ݐا ݣݣݣݣ � ص  
سی

ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه
ۀ  ݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩݐ� ں داݣݣ

کتاب: برنامه ریزی استراتژیک فّناوری  نام 

اّطالعات

فان: دکتر شهریار محّمدی، مهندس مونا 
ّ
مؤل

جام پرازمی، مهندس محّمدحسین شرکت و 

مهندس اسماعیل صالحی پروین

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 368 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 299 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-13-2

کتاب: سازمان و فرآیندها نام 

ف: دکتر شهریار محّمدی
ّ
مؤل

قیمت: 12000 تومان

تعداد صفحات: 205 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 300 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-14-9
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کنترل  کتاب: مقّدمه ای بر برنامه ریزی و  نام 

سیستم های لجستیک

گیانی، ژ. الپورتا، ر. موسمانو  فان: ج 
ّ
مؤل

ک و مترجمان: دکتر مصطفی ستا

علی میر شفیعی

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 429 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 292 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-06-4

کتاب: مدیرّیت ارتباط با مشتری نام 

خ و  فان: دکتر محّمدجعفر تار
ّ
مؤل

مهندس مصطفی یزدانی فرد

قیمت: 21000 تومان

تعداد صفحات: 250 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 297 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-11-8
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ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه
ۀ  ݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩݐ� ں داݣݣ

کتاب: هوش رقابتی نام 

خ ف: دکتر محّمد جعفر تار
ّ
مؤل

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 325 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 287 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-01-9

کتاب: اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی نام 

فان: دکتر عبداهلل آقائی و 
ّ
مؤل

مهندس الهام شادکام

قیمت: 10000 تومان

تعداد صفحات: 208 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 290 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-04-0
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کتاب: امنّیت در بانکداری اینترنتی نام 

فان: دکتر شهریار محّمدی و 
ّ
مؤل

ع حسینی زینب زار

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 362 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1389

کتاب: 268 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-82-5

کتاب: صنایع شبکه ای و اّطالعاتی:  نام 

رویکرد اقتصادی

خ،  فان: دکتر محّمد جعفر تار
ّ
مؤل

مهندس علی حبیبی بدرآبادی و 

مهندس محبوبه حبیبی بدر آبادی

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 300 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 277 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-91-7
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ݥ ݥ ݥ ݥ �یع ݐا ݣݣݣݣ � ص  
سی
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کتاب: هوش استراتژیک: هوش تجاری،  نام 

هوش رقابتی و مدیرّیت

ف: جی. لیبوویتس
ّ
مؤل

خ و  مترجمان: دکتر محّمد جعفر تار

مهندس فردوس حاتمی لنکرانی

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 225 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 263 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-77-1

کتاب: بانکداری الکترونیکی نام 

فان: دکتر شهریار محّمدی و 
ّ
مؤل

مهندس مهسا نجفی

قیمت: 12000 تومان

تعداد صفحات: 195 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1389

کتاب: 267 کد 

کتاب: رقعی قطع 

شابک: 978-964-8703-81-8
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نام کتاب: مدیرّیت پروژه سیستم های اّطالعاتی

ف: ژولیون هالوس
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر شهریار محّمدی، 

مهندس عاطفه رحیمی راد و 

مهندس نیما طالبی امیری

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 291 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1388

کتاب: 240 کد 

کتاب: رحلی قطع 

شابک: 978-964-8703-54-2

کامپیوتری در علم  کتاب: شبیه سازی  نام 

مدیرّیت و مهندسی صنایع

ف: مایکل پید
ّ
مؤل

مترجم: دکتر عبداهلل آقائی

قیمت: 26000 تومان

تعداد صفحات: 449 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 257 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-71-9
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کتاب: شبیه سازی سامانه های پیچیده  نام 

 GIS

ف: پاتریس النگولوآ
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی و 

گر مهندس مریم برز

قیمت: 32000 تومان

تعداد صفحات: 241 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 458 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-622-6029-17-9
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ق �
ر ی �ب

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ن � مه

ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩن� ں داݣݣ
ی

دار
ر ه �ب

ش قس ݐ� � سی 
ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه

ۀ  ݣݣݣݣݣ شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں کاربردهای اندازه  گیری سه بعدی   داݣݣ کتاب:  نام 

از تصاویر

فان: جان فرایر، هاروی میچل، جیم اچ 
ّ
مؤل

چندلر

مترجمان: دکتر حمید عبادی، مهندس فرید 

اسماعیلی

قیمت: 47000 تومان

تعداد صفحات: 513 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 452 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-622-6029-04-9

کوتــاه، بــه عنــوان یکــی از شــاخه های مهندســی فتوگرامتــری در دهه هــای اخیــر بــا  فتوگرامتــری بــرد 
پیشــرفت و توســعۀ ابزارهــای تصویربــرداری رقومــی، در حوزه هــای مختلــف علــوم بســیار مــورد توّجــه 
ــه  کیفــی فتوگرامتری مبنــا از ویژگی هــای منحصــر ب کّمــی و  ــوده اســت. راهکارهــای اندازه گیری هــای  ب
کاربرد هــای  کتــاب،  کاربرد هــا راهگشــا مــی باشــند. در ایــن  فــردی برخــوردار هســتند و در بســیاری از 
ســازه ها،  رفتــار  بررســی  و  مطالعــه  زمینه هــای  در  فتوگرامتری مبنــا  راهکارهــای  به کارگیــری  موّفــق 
کّمــی تغییــرات عــوارض طبیعــی زمیــن، پزشــکی و ورزش،  مهندســی و تولیــد، جرم شناســی، ارزیابــی 
زیست شناســی و جانور شناســی، مستند-ســازی و مرّمــت میــراث فرهنگــی، تلفیــق ســنجنده ها و 
گرفتــه و جزئیــات فّنــی و نتایــج و دســتاوردهای پژوهش هــای انجــام  بصری ســازی مــورد بررســی قــرار 
کتــاب بــرای ورود بــه  شــده در ایــن حوزه هــا تشــریح شــده اند. تجربه هــا و مباحــث مطــرح شــده در ایــن 
حــوزۀ مهندســی فتوگرامتــری برد کوتــاه و تدویــن زیرســاخت هــای علمــی و فّنــی مــورد نیــاز در این زمینه 

ــرای خواننــدگان مفیــد می باشــند. ب
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کتاب: GIS با رویکرد بصری  نام 

ف: بروس ا. دیویس
ّ
مؤل

کریمی ، مهندس  مترجمان: دکتر محّمد 

طاهره قائمی راد

قیمت: 43000 تومان

تعداد صفحات: 501 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 447 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-622-6029-04-9

کتاب: رایانش مکانی غیرمتمرکز اساس  نام 

شبکه های حسگر مکانی

کهام ف: مت دا
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی و 

مهندس حمیدرضا غفوری

قیمت: 37000 تومان

تعداد صفحات: 361 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 445 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-59-4
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ی
دار

ر ه �ب
ش قس ݐ� � سی 

ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه
ۀ  ݣݣݣݣݣ شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں کتاب: ژئودزی هندسی ماهواره ای  داݣݣ نام 

فان: دکتر یحیی جمور و 
ّ
مؤل

مهندس محسن حبیبی

قیمت: 23000 تومان

تعداد صفحات: 304 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 427 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-41-9

کتاب: اّطالعات مکانی مردم گستر:  نام 

کاربرد نظرّیه و 

ف: دکتر محّمدرضا ملک
ّ
مؤل

قیمت: 16000 تومان

تعداد صفحات: 212 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 424 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-38-9
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کتاب: هوش محدوده ای مکانی راداری نام 

فان: دکتر محّمدرضا ملک و 
ّ
مؤل

مهری داوطلب

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 222 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 404 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-18-1

کتاب: برنامه نویسی تحلیل های مکانی  نام 

با پایتون

مترجمان: دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی و 

کری مهندس مریم شا

قیمت: 19000 تومان

تعداد صفحات: 235 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 423 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-37-2
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ی
دار

ر ه �ب
ش قس ݐ� � سی 

ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه
ۀ  ݣݣݣݣݣ شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں   داݣݣ

کتاب: برنامه نویسی پایتون برای  نام 

GIS مهندسی به ویژه

فان: دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی و 
ّ
مؤل

کری مهندس مریم شا

قیمت: 26000 تومان

تعداد صفحات: 325 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 393 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-07-5

کتاب: مبانی سنجش از دور راداری نام 

فان: دکتر یاسر مقصودی و 
ّ
 مؤل

مهندس  ساحل مهدوی

قیمت: 22000 تومان

تعداد صفحات: 287 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 399 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-13-6
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کتاب: مبانی فیزیک در سنجش از دور و  نام 

فّناوری ماهواره

ف: دکتر محّمدرضا مباشری
ّ
مؤل

قیمت: 25000 تومان

تعداد صفحات: 592 ص

ویرایش: سّوم

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 368 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-82-8

کاربردهای  کتاب: تئوری، الگوریتم ها و  نام 

سیستم تعیین موقعّیت جهانی

گواچنگ سو ف: 
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر مسعود مشهدی حسینعلی 

و مهندس رؤیا موسویان

قیمت: 27000 تومان

تعداد صفحات: 487 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 372 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-86-6
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ی
دار

ر ه �ب
ش قس ݐ� � سی 

ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه
ۀ  ݣݣݣݣݣ شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں   داݣݣ

کتاب: مقّدمه ای بر دیداری سازی  نام 

اّطالعات

ف: ریکاردو مازا
ّ
مؤل

مترجمان: دکتر محّمد طالعی و 

مهندس سعید رشیدی

قیمت: 12500 تومان

تعداد صفحات: 219 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 350 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-64-4

کارتوگرافی و نقشه سازی کتاب:  نام 

ف: دکتر محّمد طالعی
ّ
مؤل

قیمت: 23000 تومان

تعداد صفحات: 221 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 375 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-89-7
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گاه و  کتاب: اّطالعات مکانی بافت آ نام 

گاه گری هرجا حساب 

ف: دکتر محّمدرضا ملک
ّ
مؤل

قیمت: 12000 تومان

تعداد صفحات: 372 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1391

کتاب: 323 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-38-5

کتاب: عامل های رایانه ای نام 

مترجمان: دکتر علی اصغر آل شیخ  و 

مهندس سعید بهزادی

قیمت: 10500 تومان

تعداد صفحات: 343 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 343 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-57-6
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ی
دار

ر ه �ب
ش قس ݐ� � سی 

ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه
ۀ  ݣݣݣݣݣ شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں کتاب: مبانی فتوگرامتری  داݣݣ نام 

ف: دکتر مجید همراه
ّ
مؤل

قیمت: 40000 تومان

تعداد صفحات: 649 ص

ویرایش: دّوم

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 317 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-31-6

بــر روی عکــس هــای زمینــی ،  گیــری و تفســیر عــوارض و پدیــده هــا  فتوگرامتــری علــم شناســایی، انــدازه 
هوایــی، فضایــی و تبدیــل آنهــا بــه نقشــه تعریــف مــی شــود. ایــن علــم باســابقۀ نــه چنــدان زیــاد، دردهــه هــای 
کــه باعــث شــده بیشــتر روش هــای ســّنتی پیشــین منســوخ شــود و  اخیــر تحّوالتــی چشــمگیری یافتــه اســت 
فّناوری هــای نویــن تحلیلــی و عــددی جایگزیــن آنهــا شــوند.کاربرد علــم فتوگرامتــری، به مهندســی نقشــه بــرداری 
کــرۀ زمیــن ســر وکاردارنــد،  کــه بــه نحــوی بــا  و ژئوماتیــک محــدود نمــی شــود و پژوهشــگران علــوم زمیــن و آنهایــی 
کننــد. ازایــن جهــت  گیــری مــی  بــه منظــور بررســی عــوارض زمیــن و محیــط اطــراف آن از فتوگرامتــری بهــره 
کاربــردی بــرای بســیاری از رشــته ها نظیر نقشــه بــرداری، زمین شناســی، عمــران، جغرافیا،  فتوگرامتــری یــک علــم 
شهرســازی جغرافیا،کشــاورزی، محیــط زیســت، باســتان شناســی و... بــه شــمار مــی رود. امــروزه حّتــی از ایــن علم 

درامورپزشــکی، صنعــت و ترافیــک نیــز بهره گیــری می شــود.
خــأ و فقــر منابــع فارســی در علــوم مهندســی ژئوماتیــک بــه ویــژه فتوگرامتــری، نگارنــده رابــرآن واداشــت تــا بــه 
کــه دربردارنــدۀ اســاس و پایــۀ علــم فتوگرامتــری اســت، اهتمــام ورزد. نحــوۀ ارائــۀ مطالــب و  کتابــی  تألیــف چنیــن 
کتاب آموزشــی دررشــته هــای متعّدد  کــه مــی تــوان از آن بــه عنــوان یــک  گونــه ای طّراحــی شــده اســت  بیــان آن بــه 
کــه بــی تردیــد دانــش و تجربــۀ  مؤّلــف در دســت یابــی بــه ایــن هــدف  کــرد  در مقاطــع مختلــف دانشــگاهی اســتفاده 

نقــش عمــده ای داشــته اســت.
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نام کتاب: مدیرّیت در مهندسی نقشه برداری

فان: دکتر یحیی جمور  و 
ّ
مؤل

مهندس محسن رجب زاده

قیمت: 12000 تومان

تعداد صفحات: 199 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 298 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-12-5

کتاب: مبانی وب معنایی نام 

گریگوری آنتونیو، فرانک وان  فین : 
ّ
مؤل

هارملن؛

مترجمان: مهندس مهدیۀ قدسی نژاد و 

دکتر علی اصغر آل شیخ

قیمت: 13000 تومان

تعداد صفحات: 364 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 303 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-17-0
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ق �
ر ی �ب

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ن � مه
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کمترین  کتاب: سرشکنی به روش  نام 

مربعات و آزمون های فرض

ف: دکتر مسعود مشهدی حسینعلی
ّ
مؤل

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 364 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 282 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-6383-96-2

ی
دار

ر ه �ب
ش قس ݐ� � سی 

ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه
ۀ  ݣݣݣݣݣ شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں   داݣݣ
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کد�ۀ �ش داںݩݩݩݐ
ا �ݐ ݢ�ݐ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ واݢ دݣݣݣݣݣݣݣسی �ه ݣݣمه�ݐ
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کتاب: مقدمه  ای بر طّراحی موشک نام 
ف: و-ای-فئودوسف

ّ
مؤل

مترجمان: دکتر جعفر روشنی یان، دکتر 
کریمی مزرعه شاهی، دکتر مهران  حسن 

میرشمس
قیمت: 48000 تومان

تعداد صفحات: 516 ص
نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1397
کتاب: 450 کد 

کتاب: وزیری قطع 

کنترل در محیط  کتاب: مهندسی  نام 
MATLAB

فان: دینگ یوشو، یانگ جوان چن و 
ّ
مؤل

درک پی آترتون
مترجمان: دکتر جعفر روشنی یان و 

مهندس مهرداد محسنی
قیمت: 24500 تومان

تعداد صفحات: 480 ص
ویرایش: دّوم

نوبت چاپ: اّول
تاریخ چاپ: 1393

کتاب: 363 کد 
کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-77-4
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ݐا ݐ� � وا 
ه � سی 

ݐدݣݣݣݣݣݣݣݣݣ � مه
ۀ  ݣݣݣݣݣ شکد� ݩݩݐ� ں داݣݣ نام کتاب: هدایت و کنترل سامانه های فضایی

ج ام. سیوریس فان: جر
ّ
مؤل

گودرزی پور، مترجمان: دکتر حسین 

دکتر جالل نوری و 

دکتر علیرضا نوین زاده

قیمت: 28500 تومان

تعداد صفحات: 653 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 295 کد 

کتاب: رحلی قطع 

شابک: 978-600-6383-09-5

کتاب: اصول تکنولوژی طّراحی  نام 

گاز هوایی موتورهای توربین 

ف: دکتر محّمد واعظی
ّ
مؤل

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 428 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1388

کتاب: 254 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-68-9
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کتاب: تونل باد با سرعت پایین نام 

ف: دکتر محّمدعلی اردکانی
ّ
مؤل

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 480 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1388

کتاب: 234 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-48-1



ی
ݐ

کد�ۀ ر�یا� �ش داںݩݩݩݐ
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کتاب: روش های عددی در علوم و  نام 

مهندسی

فان: دکتر مریم سربلند و دکتر عظیم 
ّ
مؤل

امین عطائی

قیمت: 50000 تومان

تعداد صفحات: 526 ص

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 462 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-622-6029-26-1

کتاب: ریاضی عمومی ١ )جلد دّوم:  نام 

حساب انتگرال توابع یک متغیر(

ف: دکتر سید هاشم پروانه مسیحا
ّ
مؤل

قیمت: 120000 تومان

تعداد صفحات: 867 ص

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 461 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-622-6029-25-4
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ق �
ر ی �ب

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣس
ن � مه
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ۀ شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں داݣݣ

کتاب: ریاضی عمومی ١ )جلد اول:  نام 

حساب دیفرانسیل توابع یک متغیر(

ف: دکتر سید هاشم پروانه مسیحا
ّ
مؤل

قیمت: 100000 تومان

تعداد صفحات: 752 ص

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 459 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-622-6029-24-7

کتاب: درون یابی و تقریب نام 

ف: فیلیپ دیویس
ّ
مؤل

مترجم: دکتر محّمد مسجدجامعی

قیمت: 35000 تومان

تعداد صفحات: 468 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 439 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-53-2
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کتاب: توابع خاص در نظرّیه تقریب نام 

ف: دکتر محّمد مسجدجامعی
ّ
مؤل

قیمت: 28000 تومان

تعداد صفحات: 393 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 430 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-44-0

کتاب: مبانی آنالیز عددی نام 

کاچ و  فان: الرس الدن، لیند ویت مایر 
ّ
مؤل

هانس برون  نیلسن

کری  و  مترجمان: دکتر علی ذا

دکتر قدسّیه جنتی

قیمت: 28000 تومان

تعداد صفحات: 373 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 418 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-32-7
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ݐی ا� �ی    ݣݣݣݣݣر
ۀ شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں داݣݣ

کتاب: فضاهای متریک نام 

کوروش نوروزی ف: دکتر 
ّ
مؤل

قیمت: 29000 تومان

تعداد صفحات: 356 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 409 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-23-5

کتاب: روش تفاضالت متناهی در حل  نام 

عددی با معادالت دیفرانسیل جزئی 

ف: دکتر عظیم امین عطائی
ّ
مؤل

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 197 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 400 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-14-3



142

کتاب: ریاضّیات عمومی )1( نام 

کمال عقیق ف: دکتر 
ّ
مؤل

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 540 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 294 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-80-8

کدگذاری کتاب: احتمال، نظرّیه اّطالع و  نام 

ف: دکتر سّید هاشم پروانه مسیحا
ّ
مؤل

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 405 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 329 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-43-9
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ݐی ا� �ی    ݣݣݣݣݣر
ۀ شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں داݣݣ

کاربرد آن کتاب: نظریۀ بازی ها و  نام 

ف: دکتر سّید مقتدی هاشمی پرست
ّ
مؤل

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 390 ص

ویرایش: دّوم

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 275 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-89-4

کتاب: مسائل آمار و احتمال در  نام 

مهندسی و علوم

فان: دکتر سّید مقتدی هاشمی پرست و 
ّ
مؤل

بهمن هنری

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 586 ص

ویرایش: دّوم

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1389

کتاب: 264 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-78-8
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کتاب: آمار و احتمال در مهندسی و  نام 

علوم )جداول آماری(

ف: دکتر سّید مقتدی هاشمی پرست
ّ
مؤل

قیمت: 10000 تومان

تعداد صفحات: 126 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1385

کتاب: 207 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-18-4

کتاب: آنالیز فوریه نام 

ف: دکتر سّید هاشم پروانه مسیحا
ّ
مؤل

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 450 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1388

کتاب: 239 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-53-5
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ݐی ا� �ی    ݣݣݣݣݣر
ۀ شکدݣݣ� ݩݩݐ� ں داݣݣ

کتاب: آمار و احتمال در مهندسی و علوم نام 

ف: دکتر سّید مقتدی هاشمی پرست
ّ
مؤل

قیمت: 49000 تومان

تعداد صفحات: 880 ص

ویرایش: دّوم

نوبت چاپ: سّوم

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 206 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-17-7





میݥݥݥݥݥݥݥ ىݪݪݪی
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کتاب: شبیه سازی های رایانه ای نام 
ف: دکتر سیف اهلل جلیلی

ّ
مؤل

قیمت: 31000 تومان
تعداد صفحات: 528 ص

ویرایش: دّوم
نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1395
کتاب: 273 کد 

کتاب: وزیری قطع 
شابک: 978-964-8703-87-0

کتاب: شیمی دارویی  نام 

فان: دکتر شهناز رستمی زاده  و 
ّ
مؤل

دکتر رضا آرین

قیمت: 22000 تومان

تعداد صفحات: 257 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 390 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-04-4

ویرایش 
اّول؛  اثر برگزیده در 

دورۀ 4 جایزۀ کتاب 
فصل ج.ا.ایران 

زمستان 1386ش.
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کتاب: اصول و مبانی برنامه نویسی در  نام 

C ++ فرترن و

فان: دکتر سّید فرهاد مسعودی و دکتر 
ّ
مؤل

فاطمه سادات رسولی

قیمت: 46000 تومان

تعداد صفحات: 467 ص

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 457 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-622-6029-16-2

کســب مهــارت در زبان هــای  گســتردۀ محاســبات در پیشــبرد علــوم،  بــا توّجــه بــه نقــش 
برنامه نویســی همــواره مــورد توّجــه پژوهشــگران قــرار داشــته اســت. روشــن اســت شــناخت 
ــا چگونگــی بیــان راه حــل یــک مســئله از طریــق طّراحــی الگوریتــم و  منطــق رایانــه، آشــنایی ب
کارنمــا، بررســی نحــوۀ ذخیره ســازی داده هــا در رایانــه و انجــام عملیــات بــر روی آنهــا و در نهایــت 
تشــخیص عوامــل ایجــاد خطــا در محاســبات و نحــوۀ آنالیــز آنهــا بــرای دســتیابی بــه نتایــج قابل 
کتــاب حاضــر بــا نگاهــی بــه ایــن  اعتمــاد، بــرای ورود بــه دنیــای برنامه نویســی ضــروری اســت. 
گام برنامه نویســی در دو زبــان مــورد توّجــه در حوزه هــای علــوم  گام بــه  مقّدمــات، بــه آمــوزش 
ــه مطالــب   و مهندســی پرداختــه اســت. در تنظیــم هــر فصــل، پیوســتگی و هماهنگــی در ارائ
کــه معــادل ســاختارهای دســتوری  گونــه ای  تحــت پوشــش ایــن دو زبــان رعایــت شــده بــه 
مربــوط بــه هریــک از ایــن دو زبــان را بــه راحتــی می تــوان در دیگــری یافــت. هــر فصــل شــامل 
مثال هــای حــل شــده و مســائلی بــرای تمریــن بیشــتر متناســب بــا مبحــث مــورد بررســی اســت.
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کوانتومی  کتاب: ساختارهای نانوحلقه  نام 

کاربردهای آن در نانو الکترونیک و  و 

اسپینترونیک

ف: دکتر سّید ادریس فیض آبادی
ّ
مؤل

قیمت: 13000 تومان

تعداد صفحات: 144 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 435 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-49-5

کارلو در ترابرد ذّرات کتاب: روش های مونت  نام 

ف: دکتر علیرضا حقیقت
ّ
مؤل

مترجم: دکتر فائزه رحمانی 

قیمت: 26000 تومان

تعداد صفحات: 315 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 440 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-54-9
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کوانتومی )جلد اّول( کتاب: مکانیک  نام 

ف: دکتر سّید فرهاد مسعودی
ّ
مؤل

قیمت: 29000 تومان

تعداد صفحات: 453 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 394 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-08-2

کارلوی  کتاب: آموزش ابزار مونت  نام 

Geant4

فان: دکتر فائزه رحمانی و 
ّ
مؤل

مهندس محّمدتقی بطیار

قیمت: 23000 تومان

تعداد صفحات: 337 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1394

کتاب: 410 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-24-2
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کوانتمی کتاب: اصول موضوع در فیزیک  نام 

فان: دکتر مجید واعظ زاده و
ّ
مؤل

دکتر حسین مهربان

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 283 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 289 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-03-3

گرانش نیوتنی و نسبیت عام کتاب:  نام 

فان: دکتر مجید واعظ زاده و 
ّ
مؤل

دکتر حسین مهربان

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 309 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 296 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-10-1
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کتاب: فیزیک و فن آوری الیه های نازک نام 

ف: دکتر رضا افضل زاده
ّ
مؤل

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 550 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1388

کتاب: 250 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-64-1

کتاب: فرهنگ تشریحی فیزیک نام 

فان: صدیقه علیدوست و  
ّ
مؤل

دکتر رضا افضل زاده

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 476 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1390

کتاب: 276 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-90-0
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کتاب: دردانه های ادب پارسی : فارسی  نام 

عمومی برای همه رشته های دانشگاهی

ف: دکتر ساغر سلمانی نژادمهرآبادی
ّ
مؤل

قیمت: 30000 تومان

تعداد صفحات: 280 ص

ویراست: دّوم

نوبت چاپ: اّول  

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 460 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-622-6029-22-3

ادبّیــات هــر مّلــت سرشــار از آرزوهــا، اندیشــه ها و داشــته های فرهنگــی آن ســرزمین اســت 
گلچینــی از  کتــاب پیــش رو در پنــج فصــل و حــاوی  کهــن و غنــی دارد.  ــی بــس  ــران ادبّیات و ای
ــیع  ــی وس ــک ُدّری از دریای ــر ی ــه ه ک ــت  ــوم اس ــرز و ب ــن م ــات ای ــزرگان ادبّی ــکار ب ــه ها و اف اندیش
ــرای چشــیدن  ــه ب ک ــروه و شــاخه ای باشــند  گ کتــاب  می تواننــد از هــر  اســت. مخاطبــان ایــن 
کرده انــد تــا بتواننــد بــا ایــن چاشــنی شــناختی از هــر یــک از ایــن  جرعــه ای از دریــا اقــدام 

ــند. ــان باش ــار آن ــر آث ــی دیگ ــد و در پ کنن ــب  کس ــمندان  اندیش
کّلــی شــروع شــده و در  بــرای شــناخت  ادبّیــات  کلّیاتــی در زمینــۀ  و  بــا مقّدمــات  کتــاب 
کــرده و بــا  کهــن و معاصــر را ارائــه  گانــه اشــعار و نثرهــای برگزیــده ادب فارســی  فصل هایــی جدا
طــرح پرســش هایی ذهــن مخاطــب جســتجوگر  را بــه چالــش می کشــد. همچنیــن در زمینــۀ 
اصــول درســت نویســی و نــگارش صحیــح، مطالبــی ارائــه شــده اســت تــا مخاطبــان را بــا برخــی 

کنــد. ــاری  ــر ی ــگارش بهتــر و واالت ــرای درســت نویســی و ن کــرده و ب اشــکاالت موجــود آشــنا 
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کتاب: نام 
 Reading & Understanding Ideas
Newly Revised

ف: دکتر سوگند نوروزی زاده
ّ
مؤل

قیمت: 29000 تومان

تعداد صفحات: 414 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 429 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-43-3

کتاب: درآمدی بر حقوق بشر اسالمی  نام 

ف: دکتر حمید رضا نوری
ّ
مؤل

قیمت: 22000 تومان

تعداد صفحات: 265 ص

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 446 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-60-0
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کتاب: زبان وادبّیات فارسی نام 

فان: علیرضا پورشبانان و 
ّ
مؤل

سهراب فاضل

قیمت: 10000 تومان

تعداد صفحات: 253 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1392

کتاب: 348 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-6383-62-0

کتاب: نام 

 Reading & Understanding Ideas

ف: دکتر سوگند نوروزی زاده
ّ
مؤل

قیمت: 16000 تومان

تعداد صفحات: 220 ص

نوبت چاپ: دّوم

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 227 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-964-8703-41-2
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کتاب: تاریخ دانشگاه صنعتی خواجه  نام 

نصیرالّدین طوسی

پژوهش: دکتر سّیدحّجت الحق حسینی

تعداد صفحات: 336 ص

قیمت: 50000 تومان

ویراست: دّوم

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1397

کتاب: 436 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-50-1

کتاب: علم و دین در افق جهان بینی  نام 

توحیدی

گلشنی ف: دکتر مهدی 
ّ
مؤل

تعداد صفحات: 375 ص

قیمت: 40000 تومان

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1398

کتاب: 463 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-622-6029-27-8
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کتاب شناسی جامع  کتاب:  نام 

خواجه نصیرالّدین طوسی

پژوهش: دکتر سّیدحّجت الحق حسینی

قیمت: 100000 تومان

تعداد صفحات: 1128 ص

نوبت چاپ: اّول

تاریخ چاپ: 1395

کتاب: 425 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-39-6

کتاب 
برگزیدۀ نهمین 

جشنوارۀ بین المللی 
فارابی ؛ 

دی1396ش.

ق �
ا ّ�ی کل

کتاب: نوشتیار)یادگیری آسان نگارش  نام 

اداری(

فان: سهراب فاضل و دکتر حسین 
ّ
مؤل

علیقلی زاده

قیمت: 15000 تومان

تعداد صفحات: 108 ص

نوبت چاپ: دوم

تاریخ چاپ: 1396

کتاب: 407 کد 

کتاب: وزیری قطع 

شابک: 978-600-7867-21-1






