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 انتشارات دیباگران تهران ناشر برتر کتابهاي آموزشی و علمی 

 

 نشانی دفتر مرکزي نشر و فروش کتاب هاي دیباگران تهران

 1251پالك  –روبروي پاساژ مهستان –ابتداي کارگرجنوبی  –میدان انقالب  -تهران

 22085111-66482554-66498168-66410046تلفن هاي تماس: 

 تلفن هاي هماهنگی در نمایشگاه کتاب تهران 

09357585891-09372863355 

 اینترنتی هاي  فروشگاه

www.mftbook.ir 

www.dibagarantehran.com 

www.mftdibagaran.ir 

       MFTBOOK@کانال تلگرام:

 dibagaranetehranbot@ربات دیباگران در تلگرام 

     Dibagaran_publishingکانال اینستاگرام:

توانید در هر یک از سایت هاي اپلیکیشن دیباگران تهران را می 
 فروش اینترنتی دیباگران دانلود نمایید

 

 

 

 



٣ 
 دیباگران تهران آماده همکاري با نهادها و سازمانها و اساتید محترم 

 

 طرح روي جلد عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب 
 کودك کارآفرینی مربی

 ونوجوان
 مقدماتی) (سطح

 علی زارعیمهندس مولف:
 374تعداد صفحات:1396چاپ:

 ریال 380000قیمت:

 

 کودکان براي نویسی برنامه آموزش

 SCRATCH افزار نرم با ونوجوانان
 مولف:مهندس محدثه بابایی

 92تعداد صفحات:  1395چاپ: 
 ریال 180000قیمت:

 
 تولیدمحتواي

 افزار نرم با الکترونیکی
STORYLINE2 
 مولف:شبنم وداد تقوي

 160تعداد صفحات: 1396چاپ :
 ریال 190000قیمت :

 

 ،طراحی وردپرس کاربردي آموزش
 وب انواع آسان

 مولف:مهندس حمیدرضا قنبري
 267تعداد صفحات: 1395چاپ:

ریال350000قیمت:  

 
 اي حرفه تایپ آموزش

مولف:مهندس سپیده افتخاري 
 دوست

 118تعداد صفحات:
 ریال 120000قیمت:

 

 نویسی برنامه کاربردي آموزش
 موبایل

 اندروید) عامل سیستم (براساس 
 مولف:مهندس حمیدرضا قنبري

 146تعداد صفحات: 1395چاپ:
 ریال 230000قیمت:

 
 در افزار نرم یمهندس

 میمفاه ، الزامات(  ينفوذگر
 ) اتییاجرا و

مولفین : مهندس حمیدرضاقنبري 
 و مهندس سجاد محمدزاده

 92تعداد صفحات :  1396چاپ  : 

 ریال 1700000قیمت:
 

 والگو اینفوگراف،نقش طراحی
 افزار نرم کمک به

ADOBE ILLUSTRATOR 
 مولف:علی حیدري

 326تعدادصفحات:
 ریال 350000قیمت:

 
 در REVIT کاربرد

 معماري
 مولف:مهندس حسن حسن دوست

 164تعداد صفحات:
 ریال 180000قیمت:

 

       دبیرخانه سرپرست آموزش
 مولف:شهناز نوبخت

 267تعداد صفحات:
 ریال 270000قیمت:

 

 
  گیري اوج هنر

 شخصی هاي توانمندي توسعه استراتژیک ریزي برنامه

 سعادت سعید دکتر : مولف
 248 : صفحات تعداد 97چاپ : 

 ریال 300000 قیمت:

 

  AUTOCAD کاربرد
 معماري در

 مولف:مهندس حسن حسن دوست
 224تعداد صفحات:

 ریال 230000قیمت:
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 انتشارات دیباگران تهران ناشر برتر کتابهاي آموزشی و علمی 

 

  دفتري مسئول
  ورقایی فریبا مولف:
 206: صفحات تعداد
  ریال 220000: قیمت

 

 1 حسابرسی
 مالئی اله عزت مولف:
 218: صفحات تعداد
  ریال220000قیمت:

 
  دارویی گیاهان کشت

 مولف : دکترفواد فاتحی
 153تعداد صفحات :   96چاپ : 

 ریال 150000قیمت : 

 

 قالب طراحی کاربردي آموزش
 فلزي هاي

 (برش،خم،کشش)
 یمیدرضارحیوحمي جبار اقبالمولف : 

 276تعداد صفحات: 1395چاپ:
 ریال 280000قیمت:

 
 براي فتوشاپ آموزش

 همه
 مولف:مهندس زینب مزرعه فراهانی

 200تعداد صفحات: 1396چاپ:
 ریال 300000قیمت:

 

 کاربردي راهنماي
 تعمیر و یابی عیب

 سیکلت موتور 
 مولف:دکتر احمد کشاورزي

 164تعداد صفحات: 1395چاپ:
 ریال 200000قیمت:

 
 الکتریکی تاسیسات

 3جلد
 امیرحسن زاده:  مولف

 220تعداد صفحات:  1396چاپ:
 ریال 250000قیمت:

 
 

 2جلد الکتریکی تاسیسات
 امیرحسن زاده:  مولف

 198تعداد صفحات:  1396چاپ:
 ریال 240000قیمت:

 

 
 شبکه عمومی تکنسین
 کامپیوتري هاي

 مولف:مهندس حمیدرضا قنبري
 122تعداد صفحات:

 ریال 250000قیمت:

 

 1 جلد الکتریکی تاسیسات
 امیرحسن زاده:  مولف

 172تعداد صفحات:1396چاپ: 
 ریال 210000قیمت:

 
 موسسات حسابداري

 خدماتی
 مولف :سعید نمازیان

 260تعداد صفحات:
 ریال 260000قیمت:

 

 و خوراکی قارچ پرورش هاي روش
 دارویی

مولف:دکتر شهرام صداقت حور،مهندس 
 ناصر عباسی قادي

 213تعداد صفحات: 1395چاپ:
 ریال 220000قیمت:

 



٥ 
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 با خوشنویسی آموزش
 تحریر نوین خودکار

 مولف:آزاده رستمی
 142تعداد صفحات:

 ریال 280000قیمت:

 

 پروژه در کار و استخدام راهنماي
  صنعتی هاي

  گاه آبده فرزین مولف:احسان
 94صفحات: تعداد
  ریال 100000قیمت:

 
 سواري هاي اتومبیل کار تعمیر

 یک) (درجه          بنزینی
مولف :مهندس داریوش فریدونی 

 برزآبادي
 563تعدادصفحات: 1395چاپ :

 ریال 570000قیمت:

 

 اتوماتیک هاي درب نصب آموزش
 مولف:مهندس سعید هنرمند

  250تعداد صفحات:  1395چاپ:
 ریال 250000قیمت:

 
 هاي سیستم دهنده توسع و طراحی

 WORDPESS با محتواي مدیریت

  قنبري رضا مولف:حمید
 152: صفحات تعداد
  ریال 160000قیمت:
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