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 کتاب هاي آموزش کامپیوتر

 طرح روي جلد عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب 
 اکسل يکاربرد ترفند 100+5

 راد یوسفی ابوالفضل مهندس: مؤلف
 280تعداد صفحات  1401 چاپ

 ریال  1850000قیمت :  
 

  

 وتریکامپ يکاربرد يها مهارت
2019 ICDL  کی سطح- 

 دیجد شیرایو
 190تعداد صفحات  1401چاپ 

  ریال   1360000قیمت :  

 وتریکامپ يکاربرد يها مهارت
2019 ICDL  دو سطح-  

 دیجد شیرایو
 214 صفحات تعداد 1401 چاپ
  الیر   1550000:   متیق

 2019 اکسس خودآموز
 پور يمقصود هیمهد :مؤلف

 242 صفحات تعداد 1401 چاپ
 ریال  1600000  : قیمت

 

 در یمصنوع هوش يکاربردها
 ها ساختمان

 با نژاد مانیسل مهندس: مؤلفان
 دوارمیام محسن مهندس دو،یسع

 انیآباد عبداهللا مهندس مقدم،
 170تعداد صفحات :   1401چاپ 

  ریال   1160000قیمت :    

  2019 اکسل خودآموز
 اشتغال ریمس در

 مولف : مهدیه مقصودي پور
 323تعداد صفحات  1400چاپ 

 ریال   2050000قیمت :   
 

 نتیپاورپو جامع خودآموز
 اشتغال ریمس در 2019

 مولف : مهدیه مقصودي پور
 226صفحات تعداد  1400چاپ 

 ریال   1280000قیمت :  
 

 -WORD 2019 جامع آموزش
 اشتغال ریمس در 
 پور يمقصود هیمهد : مولف

 384 : صفحات تعداد 99 چاپ
 ریال 2300000 : قیمت

 

  شرفتهیپ آموزش
WORD ۲۰۱۹ 

 پور يموسو میابراه دیس: مؤلف
 272تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال  1800000 قیمت : 
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 گام به گام آموزش
POWER POINT ۲۰۱۹ 

 دوست يافتخار دهیسپمولف : 
 126تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال960000    قیمت : 

   

 اکسل شرفتهیپ آموزش
 2019 EXCEL 

 پور يموسو میابراه دیس: مؤلف
 218تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال  1500000  قیمت : 

  
 گام به گام آموزش

 2019WORD   
 يذاکر دهیسپ : مولف

 164 : صفحات تعداد 98 اول چاپ
 ریال 1250000 : قیمت

 

 2019 اکسس موزشآ
 ها پروژه طریق از 

 دوست يافتخار دهیسپمولف : 
 160تعداد صفحات :  98چاپ 

 ناموجود
 

 گام به گام آموزش
 2019 اکسل 

 ، يذاکر دهیسپ مهندس: مؤلفان
 یکوهستان يمهد مهندس 

 172:  صفحات تعداد 97 اول چاپ
 ریال 1200000  :  قیمت

  

  2019 شرفتهیپ اکسل
 کار بازار ژهیو

 یپورفتح کامران مهندس :مؤلف
 114 : صفحات تعداد 97 اول چاپ

 ناموجود

  
 وتریکامپ يکاربرد يها مهارت

ICDL 2019 ) کی سطح ( 
و  مدقق درضایوح دکتر: مولفان

 یکوهستان يمهد مهندس
 264تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 1660000 قیمت : 
 

 وتریکامپ يکاربرد يها مهارت
ICDL 2019 ) دو سطح ( 

 و مدقق درضایوح دکتر :مولفان
 یکوهستان يمهد مهندس

 280 : صفحات تعداد 97 اول چاپ
 ریال   1900000  : قیمت

  
 LATEX قدم به قدم آموزش
  و وند زهره عباس :مؤلفان
 يمفاخر هاجر 

 186 : صفحات تعداد 97 اول چاپ
 ریال1150000   : قیمت

  

 گام به گام آموزش
ACCESS ۲۰۱۹ 

مولف : مهندس سپیده افتخاري 
 دوست

 192تعداد صفحات :  98چاپ 
 ریال 1120000قیمت : 

  

 2016 پاورپوینت آموزش
 پروژه طریق از

 افتخاري سپیده مولف:مهندس
 دوست

 116صفحات: تعداد 96 : چاپ
  ناموجود

  

 امکانات آموزش
 WORD۲۰۱۶پیشرفته

 محمدپور مولف:فهیمه
 116صفحات: تعداد 1395چاپ:

 ناموجود
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کاربرد اکسل در برنامه ریزي 
 وکنترل پروژه

 شریعتی حامد مولف:مهندس
 214صفحات: تعداد95 چاپ:

 ناموجود

 

 2016اکسل پیشرفته کاربرد
             محرمی سپیده مولف:مهندس

            237تعدادصفحات: 1395چاپ:
 ریال 700000قیمت:

 
 اي حرفه تایپ آموزش

مولف:مهندس سپیده افتخاري 
 دوست

 118تعداد صفحات:
 ریال   800000     قیمت:

 

 يانباردار يها ستمیس جادیا
 ACCESS2016 برنامه با 

 يافتخار دهیسپ مهندس:مولف
 دوست

 130:صفحات تعداد  95:چاپ
 ناموجود

 
  ICDLکامپیوتر مهارت

 یک) سطح2016(
 کوهستانی مهدي مولف:مهندس

 346صفحات: تعداد  95 چاپ:
 ناموجود

 

  ICDLکامپیوتر مهارت
 دو) سطح2016(

 کوهستانی مهدي مهندس مولف:
 346صفحات: تعداد  95 چاپ:

 ناموجود
 

 2 درجه اداري اتوماسیون
  اول جلد

 همت ناهیتاآ-ریاحی مولفان:فرناز
 نژاد صداقی زکیه-پور

 424صفحات: تعداد 96 چاپ:
 ناموجود

 

 2 درجه اداري اتوماسیون
  دوم جلد

 همت ناهیتاآ-ریاحی مولفان:فرناز
 نژاد صداقی زکیه-پور

 424صفحات: تعداد 96 چاپ:
 ریال  850000   قیمت:

 
 روحانیون ویژه کامپیوتر آموزش

 قربانی مهدي مولف:مهندس
 404صفحات: تعداد 96 چاپ:

 ریال 380000قیمت:
 

 

 دبیران ویژه کامپیوتر آموزش
 قربانی مهدي مولف:مهندس

 380صفحات: تعداد  96 چاپ:
  ریال 380000قیمت:

 
 پزشکان ویژه کامپیوتر آموزش

 قربانی مهدي مولف:مهندس
 378صفحات تعداد    96 چاپ:

 ریال 380000قیمت:
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 کتابهاي فناوري اطالعات

 طرح روي جلد عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب 
  تونیپا در داده علم

 کاربردها و میمفاه
 رضاپور، محمد نژاد، يزدی محسن: مؤلفان

 نژاد استوار فرهاد ا،ین يجواد معصومه
 200تعداد صفحات  1401چاپ 

  ریال 1500000قیمت :    

  

 تیامن یجهان استاندارد يساز ادهیپ
  ISO/IEC 21827اطالعات

 یگنج نژاد عیرب وانیک دکتر: مؤلف
 396تعداد صفحات  1401چاپ 

 ریال 2050000قیمت :    
 

 سیتابید دهنده توسعه
 ینیاالمروح رضا دیس :مؤلف

  232 صفحات تعداد 1401 چاپ
 ریال 1300000   : قیمت

 
 در داده علم يکاربرد يها پروژه

 تونیپا
 موالپور دیجاو: مؤلف

 240تعداد صفحات :  1400چاپ : 
 ریال  1700000  قیمت : 

 

 و یتیریمد يکردهایرو :داده لیتحل
 میت لیتشک

 نظارات نیام دکتر :مؤلف
 112 : صفحات تعداد 1400 چاپ

 ریال 770000  : قیمت
 

  داده ياستراتژ
 و هیتجز کالن، يها داده يایدن از چگونه

 میببر بهره اءیاش نترنتیا و لیتحل
 نه،یچوب بهنوش زاده، حسن ریام دکتر: ترجمانم

 یدهق یآلل نرگس ،یبفروئ یاشراف مژده
  210تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 1210000قیمت : 
 

 تاسنترید تیریمد و یطراح اصول
 )تیریمد-توسعه-یطراح(

 ینیاالم روح رضا دیس:  مؤلف
 195تعداد صفحات :   99چاپ 

 ریال 1400000  قیمت : 

 
  تیگ يکاربرد آموزش

 تیهاب،گ تیگ بر يمرور همراه به
 لب تیدسکتاپ،گ هاب

 يمحمد نیام مهندس:  مولف
 236تعداد صفحات :  99چاپ 

  ناموجود

  LASTPASS افزار نرم يکاربرد آموزش
 یشخص کپارچهی ورود و رمز تیریمد

 ینیاالم روح درضایس : مؤلف
 92 : صفحات تعداد 99 چاپ

 ریال 330000 : قیمت

 
 اطالعات یابیباز و رهیذخ
 کردهایرو و میمفاه 

 یاحسان یعل دکتر:  مولف
 284تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال 1200000قیمت :  

 

NOSQL,BIGDATA يکاربرد آموزش 
 APACHE داده گاهیپا یعمل و

CASSANDRA 
 رجاء نیحس دیس مهندس: مولف

 126تعداد صفحات  98چاپ 
 ناموجود
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  داده گاهیپا یطراح
  نینو يها يفناور بر یمبتن

 محور پروژه کامال
 دیام ،يقباد نیحس ریام:  مولفان

 ییبابا
 146تعداد صفحات :  98چاپ اول 

 ریال 470000قیمت : 
 

 MATLAB با داده گر لیتحل
 ینیحس اله حجت مهندس: مولف

 238تعداد صفحات :  98چاپ 
 ریال  720000قیمت :  

 

 )چهارم (ویرایش افزار نرم مهندسی
 مولف: مهندس امیر مهدي هدایت فر

  268تعداد صفحات :  98چاپ 
 ریال  1470000   قیمت : 

 
 

 با يکاو داده آموزش
MINER RAPID 

 یبهارلوئ محمد دکتر : مولف
 78 : صفحات تعداد 98 چاپ

 ریال 620000  : قیمت

 
 ها داده کالن

 پردازش و ذخیره ، استخراج
 مهندس و نظارات امین دکتر : مولف

 فرزاد مهندس و رنجبر محسن
 ابراهیمی

 224 : صفحات تعداد 98 چاپ
  ریال 720000 : قیمت

 کالن يکاربردها و ،پردازش لیتحل
 داده

 محمد مهینظارات،نع نیام دکتر:نیمؤلف
 يمطهر يمهد ،مهندسیمیکر

 یدشت دهیوح نژاد،مهندس
 154 صفحات: تعداد 98 چاپ

  ریال 570000 : قیمت

 داده انبار
 )کیمبال رویکرد بر مبتنی توسعه و طراحی( 

 البرزي محمود مولفین :
 محمدي یار مریم و 

 200تعداد صفحات :  97چاپ اول 
  ریال 540000قیمت : 

 

  سازي پیاده کاربردي آموزش
 فازي خبره هاي سیستم

 مهندس حامد محبتی :مولف
 168:تعدادصفحات

 الیر 240000:متیق

 
  داده کالن نامه واژه

مولفان :امین نظارات، مهدي مطهري 
 نژاد،

 مهدیه معمارزاده 
 224تعداد صفحات:97چاپ

  ریال 350000قیمت:

 رمزنگاري
 مولف:دکتر بهروز فروزان

   495تعداد صفحات:  95چاپ: 
 ریال 3200000  قیمت: 

 
 بزرگ يها داده کاربرد

 ، یخان یموس یمرتضمولف : 
 ینالیز لیاسماع

 292تعداد صفحات : 96چاپ : 
 ریال 1580000 قیمت : 

 

 آموزش جامع راهنماي
 اسکالر و اندنوت،گوگل 

 مولف:مهندس محمد ادبی
 399تعداد صفحات: 1395چاپ:

 ناموجود
 

  ها داده کالن
 وکاربردها معماري

 امیر مولوي خایانیمولف: 
 233تعداد صفحات:1395چاپ:

 ریال 250000قیمت:
 

 عمل تا تئوري از داده علم
 مولف:محمد جواد جعفري

 370تعداد صفحات: 1396چاپ:
 ریال 2400000 قیمت:
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 هوش مصنوعی از دیدگاهی نو 

 -مهندس حمیدرضا قنبري:  نویسنده
 سجاد محمدزاده

 صفحه 120: تعدادصفحه
 ناموجود

 

 کاوي وداده ها داده انبار
 مولف:دکتر مهدي اسماعیلی

 416تعداد صفحات:1395چاپ:
 ریال  2600000  قیمت:

 
 داده کالن متفاوت دنیاي

  هدوپ وچارچوب 
 مولف:امیر مولوي خایانی

 231تعداد صفحات: 1395چاپ:
 ناموجود

  

 امن رایانش مبانی
 مولف : مهندس مادح شکري و 

 مهندس فرهاد زمانی
 208تعداد صفحات :   96:  چاپ

 ریال 290000قیمت : 
  

 علمی منابع مدیریت عملی راهنماي
 ZOTERO افزار نرم با

 مولف:فرنوش کریمی
 125تعداد صفحات: 1395چاپ :

 ریال 125000قیمت:
  

  کامپیوتر کاربرد
  مدیریت در اطالعات فناوري و

 مولف:مهندس سید سجاد موسوي
 177تعداد صفحات:   1395چاپ:

 ریال 180000قیمت:
 

 اطالعات وفناوري حقوق تعامل
  الکترونیک) تجارت رویکرد (با

 مولف:حمید دوست محمدیان
 272تعداد صفحات:

  ریال 150000قیمت:
 

    

  نیال آن یزندگ يها مهارت
 ) اول کتاب (

 يافتخار دهیسپمهندس :  مولف
 دوست

  308: صفحات تعداد 96چاپ : 
    ریال 350000قیمت:

 براي رویکردي افزار نرم مهندسی
 ششم) کاربران(ویرایش

 مولف:مهندس امیرمهدي هدایت فر
  180000قیمت: 358تعداد صفحات:

 
 کامپیوتر مبانی

 سعادت سعید دکتر:مولف
 ریال  1730000قیمت : 

 

 گیري افزاربابهره نرم مهندسی
 UMLاز

 مهندس امیرمهدي هدایت فر:  نویسنده
 صفحه 412: تعدادصفحه

   ریال 2120000   قیمت:
 

 ارتباطات فناوري نامه واژه
 واطالعات

 مولف:جهانگیر دادخواه چیمه
 128تعداد صفحات:

  ریال 130000قیمت:
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 کتابهاي برنامه نویسی و برنامه نویسی تحت وب

 طرح روي جلد عنوان کتاب طرح روي جلد عنوان کتاب

 FLASK ورك فریم آموزش

 مولف : رضوان حبیبی
 126تعداد صفحات   1401چاپ 

 ریال  1050000قیمت :  

 

  

 2019SQL SERVER تیریمد يراهنما

 تیریمد يراهکارها توسعه و یطراح
 داده گاهیپا

 یزدانی عطاءاله: مؤلف
 310تعداد صفحات  1401چاپ 

 ریال   2100000قیمت :   
 

 با دیاندرو یسینو برنامه
 KOTLIN نیکاتل زبان

 يمحمدجعفر عرفان: مؤلف
 160تعداد صفحات  1401چاپ 

 ریال  1250000قیمت :  
 

 بده قورت را جنگو
 این فیلط فرزاد: مؤلف

 450تعداد صفحات :  1401چاپ 
 ریال   2750000قیمت :   

 

 یسیکدنو طیمح آموزش
 JSFIDDLE نیآنال

 ینخع سارا: مؤلف
 126تعداد صفحات  1401چاپ 

  ریال   1050000قیمت : 
 برنامه محیط جامع راهنماي

 JUPYTER نویسی
 این يماجد نیمحمدحس: مؤلف

 210تعداد صفحات   1401چاپ 
  ریال   1580000قیمت :   

 با داده تحلیل آموزش
JULIA 

 مولف : احمد چیت ساززاده
 256تعداد صفحات  1401چاپ 

  ریال   1820000قیمت :   
 شرفتهیپ يسئو جامع يراهنما

 يورداهللا آرمان: مؤلف
 234تعداد صفحات :  1401چاپ 

 ریال   1480000قیمت :   
 

 يکاربرد آموزش
 MVC.NET CORE 

 یامان شاهرخ: مؤلف
 200تعداد صفحات :  1401چاپ 

  ریال  1500000قیمت :   
 يکاربر رابط یطراح آموزش

 ADOBE XD با
 یطالب رضایعل: مؤلف

 358تعداد صفحات :  1401چاپ 
  ریال 2100000:    قیمت

 شرفتهیپ وردپرس آموزش
 ینخع سارا: مؤلف

 500تعداد صفحات :  1401چاپ 
 ریال 3100000قیمت :     

 
 -.NET در یطراح يالگوها

 یسازمان يها برنامه یطراح يالگوها
 انیفرهمند دیوح: مؤلف

 276تعداد صفحات  1401چاپ 
  ریال 1500000قیمت :   

 در یکیگراف واسط یسینو برنامه
 TKINTER ورك میفر با تونیپا

 کهن میزع مانینر: مؤلف
 182تعداد صفحات :  1401چاپ 

   ریال 1130000قیمت :   
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 يکوئر یج جامع آموزش
JQUERY 

 یصنعت پدرام: مؤلف
 158تعداد صفحات  1401چاپ 

  ریال 980000قیمت :      

 رابطه داده گاهیپا توسعه و یطراح
 MICROSOFT SQL SERVER با يا

 مقدم یمیرح يمحمدمهد: مؤلف
 186تعداد صفحات  1401چاپ 

  ریال 1100000قیمت :     
  SQL SERVER 2019آموزش

 یزدانی عطاءاله: مؤلف
 286تعداد صفحات :  1401چاپ 

 ریال 1800000قیمت :   
 

  شگریرایو آموزش يراهنما
 VIM يا حرفه

 رجاء نیحس دیس مهندس: مؤلف
 120تعداد صفحات  1401چاپ 

  ریال 800000قیمت :      
SCRAPER داده يبرا نستاگرامیا 

 تونیپا با یابیبازار و يکاو
 یانیاکبر دیام: مؤلف

 162تعداد صفحات :  1400چاپ 
  ریال 1250000قیمت :   

 ورك میفر جامع يراهنما
TAILWIND CSS 

 ياحرار مانیا: مؤلف
 214:  تعداد صفحات 1400چاپ 

 ریال  9500000قیمت :   
 

 نیب ارتباط تیریمد و جادیا
SQL SERVER و ACCESS 

 مولف : علی کریم خانی
 182تعداد صفحات :  1400چاپ 

  ریال  850000قیمت :   

 یج و پتیجاوااسکر آموزش
 3 نیزاید وب - يکوئر

 يرین اصالت حسن مهندس: مؤلف
 301تعداد صفحات :   1400چاپ 

  ریال  1620000قیمت :   

 PHP ۸ آموزش
 کهن میزع مانینر مهندسمولف : 

 296تعداد صفحات :  1400چاپ 
 ریال   1980000قیمت :   

 

 ES ۶ و JSX با یسینو پتیاسکر
 مولف : ایمان احراري

 126تعداد صفحات :   1400چاپ 
 ریال   960000قیمت :   

 
 .NET در یطراح يالگوها

 انیفرهمند دیوحمولف : 
 212تعداد صفحات :  1400چاپ 

 ریال 1220000قیمت : 

 

 یروب یسینو برنامه زبان آموزش
RUBY 

 یصنعت پدرام: مؤلف
 162تعداد صفحات :  1400چاپ 

  ریال 980000قیمت : 
 نیکاتل با يکاربرد یسینو برنامه

KOTLIN 
 يمحمدجعفر عرفان مهندسمولف : 
 190تعداد صفحات :  1400چاپ 

 ریال 880000قیمت : 
 

 REACT JS V۱۷ يراهبرد آموزش
 ياحرار مانیامولف : 

 152تعداد صفحات :  1400چاپ 
 ریال  1070000 قیمت : 

 
 مسائل تمام يبرا راهکار ارائه

 نیماش يریادگی
 دکتر نژاديزدی محسن دکترمولفان : 

  رضاپور محمد دکتر يزاهد لیاسماع
 278:  تعداد صفحات 1400چاپ 

  ریال 1520000قیمت : 

 هوش يبرا تونیپا يها کتابخانه
 یمصنوع

 زادهیکرم ساسان دکترمولف : 
 152تعداد صفحات :  1400چاپ 

 ریال 1200000قیمت : 
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 ورك میفر يکاربرد آموزش
FLUTTER 

 انیرسول رمحسنیاممولف : 
 210تعداد صفحات :  1400چاپ 

 ریال 1200000    قیمت : 
 

 DART یسینو برنامه زبان آموزش
 

 لشکرآرا صفا ،یزارع سایپرمولف : 
 238تعداد صفحات :  1400چاپ 

 ریال  1650000 قیمت : 
 

 جاوا متخصص
 مؤلف: امیرحسین قبادي

 184تعداد صفحات :  99چاپ 
 ناموجود

 

 پایتون در پیشرفته مباحث
 مؤلف: سیاوش گنجی

 148تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال  930000قیمت :   

 
 برنامه شده حل سواالت نمونه
 پیشرفته C++ در گرا شی نویسی

 مؤلف: مهندس حمیدرضا افشار راد
 96تعداد صفحات :  99چاپ 

 ناموجود

 

 GO یسینو برنامه زبان آموزش
 مؤلفان: مهندس زهرا کرمی،

 دکتر شبنم ودادتقوي 
 176تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال  1250000قیمت : 

 
 )1جاوا( نویسی برنامه

 -ولفان: الهام محمودآباديم
 اسماعیل مالاحمدي

 354تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال 2050000قیمت :  

 

 یعمل کردیرو با تمیالگور یطراح
 يچنار یحاجت شهرام: مؤلف
 150تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 940000قیمت : 

 
 گام به گام آموزش

  PHP نویسی برنامه زبان 
 )کاربردي هاي مثال با همراه(

 مؤلف: مهندس حسن اصالت نیري
 212تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال1500000  قیمت : 

 

  کاربردي آموزش
 C++ نویسی برنامه زبان

 مؤلف: مهندس حمیدرضا افشار راد
 180تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال  1070000  قیمت :

 
 وب يها رهیدستگ

HTML,CSS,PHP 
 ،ینخع سارا مهندس:  مولفان

 مهندس پور، يمهد هیمهد مهندس
 یصادق یعل

 264:  صفحات تعداد 98 چاپ
  ریال 1450000:  قیمت

 اسکریپت جاوا گام به گام آموزش

 و کاربردي هاي مثال با همراه(
 )تکمیلی هاي تمرین

 مؤلف: مهندس حسن اصالت نیري
 230تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 1600000قیمت : 
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 تونیپا یآموزش کارگاه
 ،يقنبر درضایحم مهندس: نیمؤلف

  يغفور رضایعل مهندس
 146تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال  1040000قیمت : 

 

 به HTML ۵ , CSS ۳ یآموزش کارگاه
 یعمل يکاربرد يها پروژه همراه

 يکاربرد میضما و
 رضایعل ،يقنبر درضایحم: نیمؤلف

 دهیس سازگار، زرقونه ، يغفور
 رهنما فاطمه

 144تعداد صفحات :  99چاپ 
 ناموجود

 

 دیبدان دیبا تونیپا از آنچه هر
 يدیس نیحس:  مولف

 292تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال 2000000     قیمت :

 

 بوت نگیاسپر آموزش
  ،ياحمد مال لیاسماع: مؤلفان

 يمحمودآباد الهام
 156تعداد صفحات :  99چاپ 

 ناموجود

 
 الراول صد صفرتا

 ساخت يبرا یورکمیفر 
 PHP مدرن يها شنیکیاپل 

 یبادپ احمد مهندس:  مولف
 402تعداد صفحات :  98چاپ اول 

 ریال  2540000  قیمت : 
 

 تیامن در تونیپا کاربرد
 يکاربرد يها مثال همراه به 

  رپسند،یهژ محمدرضا:  مولفان
 يچنار یحاجت شهرام

 204تعداد صفحات :  98چاپ 
 ریال  1500000 قیمت : 

 
 BOOTSTRAP ۴ آموزش

 مولف : مهندس حسن اصالت نیري
 208تعداد صفحات :  98چاپ 

 ناموجود

 

 C# يکاربرد آموزش
 اتیب رضا: مولف

 318تعداد صفحات :  98چاپ اول 
 ریال  1900000    قیمت : 

 
 يباز تونیپا محور پروژه آموزش

 يها ،برنامه يساز ي،بصر يساز
 وب تحت

  ،يزند یمخانیکر دیحم: مولفان
 فرد يرین طاهره

 322تعداد صفحات :  98چاپ 
 ریال 2200000قیمت : 

 

  با ماشین یادگیري
 پایتون نویسی برنامه زبان

 مولفان : طاهره اسمعیلی ابهریان و
 محسن علی مرادي 
 180تعداد صفحات :  98چاپ 

  ریال  1080000 قیمت : 

 ASP.NET کاربردي آموزش

MVC عملی پروژه با همراه 
 مولفان : مهندس مهرداد سالمی، 

 مهندس بهنام نوبخت
 146 : صفحات تعداد 98 چاپ

 ریال  550000   : قیمت
 

 نویسی برنامه زبان جامع آموزش
FORTRAN ) محور پروژه ( 

 مولف : دکتر مهدي دادخواه تهرانی
 339تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال 2000000  قیمت : 
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 برنامه زبان شده حل سوال 110
 C,C++ یسینو

 راد افشار درضایحم مهندس:  مولف
 318تعداد صفحات :  98چاپ 

 ناموجود
  

 SQL SERVER کاربردي آموزش

 عملی پروژه با همراه 2017
 مولفان: مهندس مهرداد سالمی ، 

 مهندس بهنام نوبخت
 186 : صفحات تعداد 98 چاپ

   ریال  800000   : قیمت
 و نویسی کد ، نویسی کوئري
 , MYSQL در نویسی برنامه

MARIA DB 
 رجا حسین سید مهندس : مولف
 400 : صفحات تعداد 98 چاپ

  ناموجود
 

  

 CSS۳ و HTML۵ يکاربرد آموزش
 یعمل پروژه با همراه

 و سالمی مهرداد مهندس : مولف
 نوبخت بهنام 

 226 : صفحات تعداد 98 : چاپ
   ریال 1500000   : قیمت

 و فلوچارت و تمیالگور یمبان
 در C زبان به یسینو برنامه

DEVCPP 
 راد یوسفی ابوالفضل مهندس:  مولف

 270تعداد صفحات :  97چاپ اول 
 ریال  1800000قیمت : 

  

 C++ یسینو برنامه

 ساده زبان به 
  ، وند زهره عباس مهندسمولف : 

 یانیصمد نجمه مهندس
 201تعداد صفحات :  97:  چاپ

   ناموجود
 ANGULAR JS يالفبا

 زاده محمد سجاد مهندس: مؤلفان
 ، مهرپرور تایب ،مهندس

 یروزبهان ساسان مهندس
 128تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 450000قیمت : 
 

 CUDA C يا حرفه یسینو برنامه
  ، یجودک صبا دکتر:  نیمترجم

 يمحمود ندا مهندس
 736:  صفحات تعداد 97 اول چاپ

 ناموجود

  
SVG بیاموزید آسان را  

 قنبري، مولف:حمیدرضا
 صحرائی عرفانه

 146 صفحات: تعداد 97 چاپ
 ریال 320000قیمت:

  

 با ینترنتیا فروشگاه يانداز راه
PRESTASHOP 1,7 

 یعقوبی ایپرن:  مؤلف
 190تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 490000قیمت : 

  
 پروژه از استفاده با C++ يریادگی

 و ،متوسطیمقدمات سطح(
 )شرفتهیپ

 درضایحم مهندس: مولفان
 يمشهد الله ،مهندسيقنبر

 ایآذرن مهرنوش راد،مهندس
 218تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ناموجود

  

 کارشناس آموزش
 ستمیس گر لیتحل 
 ، یمحب ماندانا مهندس:  مؤلفان

 ایآذرن مهرنوش مهندس
 244تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 600000قیمت : 
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 KEND UI ورك فریم آموزش
 ،شهرناز قنبري مولف:حمیدرضا

 محمدزاده،پریناز رحیمی،سجاد
  زاده اهللا عبد ،شادمهر مهرپرور

 192: صفحات تعداد97چاپ
 ریال 360000قیمت:

  

  JQUERY آموزش
  ) محور پروژه و (کاربردي

  قنبري رضا مولف:حمید
 166: صفحات تعداد 97چاپ

 ریال 270000قیمت:
 

 وب تحت خدمات سازي یکپارچه 
مولف: کارشناسان ومحققان حوزه 

 فناوري
 192تعداد صفحات: 1395چاپ :

 ریال 200000قیمت:
  

 و یخدمات يها سامانه دیتول 
 ASP.NET با وب تحت يکاربرد

 مولف : حمیدرضا قنبري
 و سجاد محمدزاده 
 135:تعداد صفحات  96چاپ :

 ریال 240000قیمت : 
 

  LARAVEL آموزش
 LARAVEL و PHP ) PHP با همراه

 ) دیاموزیب آسان را
 ، يقنبر رضا دیحم مهندس مولف :

  ، ایآذرن مهرنوش مهندس
  یمیابراه معصومه مهندس

 406تعداد صفحات  97چاپ : 
 ناموجود

  

  وردپرس در قوا تمام امنیت
 مولفان :سعید حکیمی نیا، 

 شریعتمداري فروغ
  120تعداد صفحات  97چاپ 

  ریال 600000  قیمت:

 

  جاوااسکریپت کاربردي آموزش
 مولف : مهندس حسن اصالت نیري

 222تعداد صفحات :  96چاپ : 
 ناموجود

  

 یسینو برنامه یآموزش مرجع
 ) اول جلد (C # با گرا ءیش 

 يقنبر درضایحممهندس :  سندهینو
 يجواد سمانه ،

  444: تعدادصفحات96چاپ: 
 ریال 630000قیمت: 

  
 مقدماتی وب صفحات طراحی

مولف : مهندس مصطفی یوسفی 
 رامندي 

 206تعداد صفحات  96چاپ 
 ریال 1330000قیمت : 

 

 پیشرفته وب صفحات طراحی
 یوسفی مصطفی مهندس : مولف

  رامندي
 206 صفحات تعداد 96 چاپ

 ریال  880000 : قیمت

  
 CSS با یطراح نیتکنس 

 محور پروژه و يکاربرد
 و يقنبر درضایحممهندس :  مولفان

 راد يمشهد الله 
  68: صفحات تعداد 1396چاپ :

 ریال 130000قیمت:
 

 مدیریت هاي سیستم ایجاد
 وردپرس در یادگیري

 مولف:دکتر مونا احمدي مخبري
 87تعداد صفحات:95چاپ: 

 ریال 850000قیمت:

 



١٥ 
 66965749لفن: ت-در زمینه نشر آثار برتردیباگران تهران آماده همکاري با نهادها و سازمانها و اساتید محترم نشر

 

برنامه نویسی تحت وب از پایه تا 
 پیشرفته 

 مولف : حمیدرضا طالبی و
 دکتر علی اکبر جاللی

 364تعداد صفحات :
  ریال 2180000 قیمت : 

 اکسل براي افزونه نویسیی برنامه
 VB.NET توسط

 مولف : مصطفی آقاجانی
 194تعداد صفحات :  97چاپ 

 ناموجود
 

  داده گاهیپا آموزش
ORACLE ۱۱g 

 مولفین : عفت مقیمی و
 شهاب مقیمی 

 296تعداد صفحات : 96چاپ : 
 ناموجود

 

 یس در یکیگراف یسینو برنامه
 C#شارپ

 مولف : حمیدرضا قنبري
 و سجاد محمدزاده 
 244تعداد صفحات :  96چاپ : 

  ناموجود
 ينفوذگر در افزار نرم یمهندس

 ) اتییاجرا و میمفاه ، الزامات(  
 مولفین : مهندس حمیدرضاقنبري و 

 مهندس سجاد محمدزاده
 92تعداد صفحات :  96چاپ  : 

 ریال 170000قیمت : 
 

مهندسی سیستم عامل ویندوز 
 برنامه نویسی سیستمی

 مولف: مهندس محمد گلشاهی
 375تعداد صفحات:

 ریال 2400000  قیمت:

 
 تکنسین برنامه نویس

 OOP  باC++ 
حمیدرضا قنبري مولفین : مهندسین 

،سجاد محمدزاده و صدیقه فیاضی 
 مقدم

 150تعداد صفحات : 96چاپ : 
  ریال 220000قیمت : 

  یفیتوص یسینو برنامه
 ) پرولوگ - خبره يها ستمیس (
 ) اتییاجرا و میمفاه ، الزامات (

  ، مقدم یاضیف قهیصدمولفین : 
 محمدزاده سجاد ، يقنبر درضایحم

 196صفحات :تعداد  96چاپ اول : 
  ریال 260000قیمت : 

 فلوچارت و تمیالگور
 رضایعل ، یغالم بهرام : مولف

 هیجبار
 228 : صفحات تعداد

 ریال   1480000  : متیق

 

 همروند نویسی برنامه
 پیاده و تحلیل ، مفاهیم ، الزامات (

  ) سازي
مولف : مهندس حمیدرضا قنبري و 

 مهندس سجاد محمدزاده
  96تعداد صفحات :  96چاپ 

 ریال 170000قیمت : 
 

 یمقدمات یسینو برنامه
 TURBO C++۴٫۵ زبان به

  و یلیخل یعل:  سندهینو
 یضیف کامران

 صفحه 160:  صفحات تعداد
  ریال 160000قیمت:

 1 سازي برنامه
#C مقدماتی 

 مولف:گیتی قربانی
 192تعداد صفحات:
 ناموجود
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 ASP.NET در کاربردي پروژه 40
 ) مقدماتی سطح (

 مهندس حمیدرضا قنبري مولف :
 200تعداد صفحات :   96چاپ : 

 ریال 260000قیمت : 
  

 ASP.NET در کاربردي پروژه 40
 ADO.NET DATABASE رویکرد با

 مولف : مهندس حمیدرضا قنبري
 160تعداد صفحات :   96چاپ : 

 ریال 230000قیمت : 
 

 نویسی برنامه جامع آموزش
PYTHON 

 مولف:مهندس مسعود نظري
 266تعداد صفحات:

  ریال   1520000  :قیمت

  

  PYTHON زبان به نویسی برنامه
 پیشرفته تا ازپایه

 مولف:مهندس حمیدرضا طالبی
 140تعداد صفحات:

  ریال 1030000  قیمت:
 

 برنامه کاربردي و آسان آموزش
  PHP زبان به نویسی

 ) پروژه یک طریق از (
 مهندس اشوان خجسته پورمولف : 
 324تعداد صفحات :   96چاپ : 

   ناموجود

 PHPزبان به نوسی برنامه
 پیشرفته تا ازپایه 

 مولف:مهندس حمیدرضا طالبی
 280تعداد صفحات:

 ریال 1520000قیمت :   
 

 با یاطالعات بانک جادیا
SQL SERVER 2012 

 یلیخل یعل:مولف
 216:صفحات تعداد

 الیر 220000:متیق
 

 اطالعاتی بانک ) کاربر ( مدیر
SQL SERVE 

  مهندس حمیدرضا قنبري و: مولف
 آالله هاشمی

 صفحه 158تعدادصفحات:
 ریال 170000قیمت:

  
 يراهنما

 MICROSOFT SQL SERVER ۲۰۱۶ 
 رجاء نیحس دیسمهندس :  مولف

 صفحه 150:  صفحات تعداد
 ریال 210000قیمت:

 

  نویسی برنامه آموزش
VISUAL BASIC 

 مولف:مهندس جعفر کاشانی
 624تعداد صفحات:

 ریال 320000قیمت:

  
 ) CSS۳ و HTML۵ آموزش

 )پیشرفته تا پایه از(
 مهندس حمیدرضا طالبیمولف : 

 156تعداد صفحات : 
  ناموجود

 
 

JOOMLA                    

 پیشرفته تا پایه از     
 مولف:مهندس حمیدرضا طالبی

 181تعداد صفحات:
 ناموجود
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 کتابهاي سیستم عامل

  طرح روي جلد  عنوان کتاب   طرح روي جلد  عنوان کتاب 
 YOAST با سئو يجادو

 تیسا سئو يساز نهیبه افزونه 
 وردپرس يها

 هخانلرزاد فائزه ،یکوهستان يمهد :نیمؤلف
 198 : صفحات تعداد 99 چاپ

   ناموجود

   

 سیسرو يبند کریپ و تیریمد
 و نتیپر و لیفا اشتراك يها

ACTIVE DIRECTORY سرور  سامبا 
 SAMBA 4X توسط

رجاء نیحس دیس مهندس:  مولف  
198تعداد صفحات :  97چاپ اول   

ریال 530000قیمت :      

 نوکسیل يها سیسرو نظارت و نصب
 و یمیمق شهابمهندس :  مولف

 یمیمق عفت 
 صفحه 252: صفحات تعداد

 ریال 280000قیمت:
  

 نوکسیل یباکال نفوذ تست
 2 KALI LINUX 

 يقنبر درضایحم نیمهندس:  مولف
 محمدزاده ا،سجادین یهاشم ،آالله

 ایآذرن مرنوش و
 162:  صفحات تعداد 97:  چاپ

   الیر 300000 متیق

 نوکسیل يها ستمیس تیامن نیتکنس
 مولف : حمیدرضاقنبري و سجاد محمدزاده 

 90تعداد صفحات :  96چاپ : 
 ریال 200000قیمت : 

  

 لینوکس سرورهاي پیکربندي
 مولف:مهندس پویا پیر حسینلو

 236تعداد صفحات: 
 ناموجود

  

LINUX+ 
 )شبکه تیریمد 2و1 سطح(

 یانیسپهرکاو مهندس:مولف
 240:صفحات تعداد

 ناموجود
  

 لینوکس جامع آموزش
 ومتوسط) مقدماتی (سطوح

 مولف:مهندس سید حسین رجا
 710تعداد صفحات: 1396چاپ :

 ریال  3900000 قیمت:
 

  لینوکس جامع آموزش
 ) پیشرفته سطح (

 مهندس سیدحسین رجاء:  نویسنده
 708تعدادصفحات: 1396چاپ :

 ریال 3900000:   قیمت

 
 و ها سرورها،سرویس در امنیت

 لینوکس هاي شبکه
 مولف:مهندس سید حسین رجا

 تعداد صفحات: 1396چاپ :
 ریال 3160000قیمت:  

  

  لینوکس در گنو نویسی برنامه
  ) گنولینوکس کاربردي دوره (

مولف : مهندس حمیدرضا 
 قنبري،مهرنوش آذرنیا

 206تعداد صفحات :   96جاپ : 
   ریال 260000قیمت : 
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 عامل سیستم وتنظیم نصب
 لینوکس

 نویسنده: مهندس شهاب مقیمی
 صفحه 226:  تعدادصفحات

 ریال 680000قیمت:
 

 عامل سیستم وتنظیم نصب
 لینوکس شبکه 

 مهندس شهاب مقیمی و:  مولف
 عفت مقیمی

 صفحه 216:  تعدادصفحات

  ناموجود

   
 Windows۸٫۱آموزش کاربردي 

  مولف:بهنام نوبخت
  264تعداد صفحات:

  ریال 200000قیمت:

 

 به کامپیوتري هاي وشبکه لینوکس
 + NETWORKهمراه

 مهندس سپهرکاویانی:  نویسنده
 صفحه 342تعدادصفحات:

  ریال   2100000   قیمت:
 

 سرور ویندوز کردن اداره
2012 2    )411-70( 

 مولف: مهندس عبدالقادر طه حسن
 576تعداد صفحات: 96چاپ 

 ریال 580000قیمت:
   

 R۲ سرور ویندوز وپیکربندي نصب
2012)410-70( 

 مولف:مهندس عبدالقادر طه حسن
 583تعداد صفحات: 1396چاپ 

  ناموجود
  

 کتابهاي اینترنت و شبکه

  طرح روي جلد  عنوان کتاب   طرح روي جلد  عنوان کتاب 
 يانداز راه و يساز ادهیپ استقرار،

FORTIWEB 
 يامجد احسان: مؤلف

 182تعداد صفحات :  1401چاپ 
 ریال   1400000قیمت : 

 

  کوبرنیتیز امنیت
 KUBERNETES 

 مولف :  شهاب مقیمی
 248تعداد صفحات   1401چاپ 

  ریال   1800000قیمت :  
 تجربه سال 15 حاصل شرفتهیپ يسئو

 متخصص کی
 یمیکر محسن: مؤلف

 174تعداد صفحات  1401چاپ 
  ریال    1350000قیمت :   

 CCNP R&S جامع آموزش
 یفرج يمهد: مؤلف

 252تعداد صفحات  1401چاپ 
 ریال   1800000قیمت :   

 
 LAN يها شبکه تیریمد و يانداز راه

 يادار و یخانگ
 یصنعت پدرام: مؤلف

 122تعداد صفحات :  1401چاپ 
  ریال 840000قیمت :   

 و اجرا -يوتریکامپ يها شبکه
 محور پروژه -تیریمد

 کمانگر امکیس: مؤلف
 268تعداد صفحات  1401چاپ 

  ریال   1900000قیمت :   
 VMWARE VSPHERE جامع آموزش

مهندس هیوا اسدي و مولفان : 
 مهندس حامد مجتبی

 204تعداد صفحات :  1400چاپ 
 ریال   1500000قیمت :  

 

 آموزش يانداز راه صد تا صفر
 نیآنال

 پور نیحس نیشاه: مؤلف
 132تعداد صفحات  1401چاپ 

 ریال 850000قیمت :   
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 یمعرف و اطالعات تیامن یمبان
 قانونمند هک جیرا يابزارها

 راد یوسفی ابوالفضل مهندس: مؤلف
 286تعداد صفحات :  99چاپ اول 

 ناموجود

 

 يبرا وردپرس يها نیپالگ نیبهتر
 تیسا يساز نهیبه و سرعت شیافزا

 يرین اصالت حسن مهندس: مؤلف
 136تعداد صفحات :  99چاپ اول 

 ناموجود
 

 MICROSOFT ONEDRIVE آموزش
 یکرم زهرا: مؤلف

 108تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال 370000قیمت : 

 

 شبکه بانیپشت متخصص يراهنما
 یکرم زهرا مهندس: مؤلف

 326تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال 1940000 قیمت : 

 
 جامع آموزش

 MICROSOFT AZURE 
 مولفان: سید ابراهیم موسوي پور،

 حسن خستوانه 
 158تعداد صفحات :  99چاپ 

 ناموجود
 

 اینترنت جدید نسل
 ؤلفان: سید ابراهیم موسوي پور، م

 حسن خستوانه
 172تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 500000قیمت : 

 
 پروتکل و SDN هاي شبکه معرفی

OPENFLOW  
 ) سازي پیاده تا مفاهیم از(

مترجمان : مهندس محمدجواد حسین 
 زاده فرد، دکتر مرتضی مالجعفري

 238تعداد صفحات :  99چاپ 
  ناموجود

 سامانه در نفوذ آزمون راهنماي
 استاندارد براساس وب تحت هاي

OWASP 
مترجمان : جواد مرادي، میثم 
 میرزائی، محمدحسین حسن نیا

 364تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال  2340000  قیمت : 

 
 وردپرس در سئو صفرتاصد آموزش

 یوردپرس يتهایسا وب رتبه شیافزا(
 )گوگل در

 این یمیحک دیسع:  مولف
 96تعداد صفحات :   98چاپ 

  ریال 850000  قیمت : 

 يها شبکه تیریمد و يساز ادهیپ
LTE چالش و ها فرصت( یسازمان 

 )ها
 یمانیا هیفق يمهد دیس:  مولف
 146تعداد صفحات :    98چاپ 

  ریال 500000قیمت : 
 همراه تلفن پنجم نسل یمعرف

 ملزومات و مشخصات
 مهیچ دادخواه ریجهانگ دکتر:  مولف

 166تعداد صفحات :  98چاپ 
 ریال 500000قیمت : 

 

 شبکه و اطالعات تیامن یمبان
+SECURITY 

 گوندیب يامجد احسان:  مولف
 330تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال 2250000قیمت : 
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 (ویرایش وردپرس کاربردي آموزش
 سایت وب انواع آسان طراحی جدید)

 اي حرفه هاي
حمیدرضا قنبري، الهام ولفان:مهندس م

 حیدري راد، محمد مهدي ذوالفقاري
 260تعداد صفحات  98چاپ اول 

 ریال  1430000  قیمت : 
 

  جدید نسل معرفی
 امنیت عملیات مراکز

 NEXT GENERATION SOC 
 نهیآد رضا:  مولف

 112تعداد صفحات :  98چاپ 
  ناموجود

 نرم با يوتریکامپ يها شبکه یطراح
 يساز هیشب افزار

 CISCO PACKET TRACER 
 ی و محبت حامد مهندس: مولفان

 يفرهاد نبیز مهندس
 126تعداد صفحات :  97چاپ اول 

  ریال 450000قیمت : 

 آزمون بر مبتنی اطالعات امنیت

CISSP 
 CISSP براساس آخرین آزمون

2018  
 مولف : مهندس احمد کبیري

 280 : صفحات تعداد 98 چاپ
  ریال 1850000 : قیمت

 مدیریت و سازي پیاده راهکارهاي
 سازمان در تهدید شکار

 مولف : مهندس محمد قنبري
 122تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال 450000قیمت : 

 

 با مقابله و امنیت سازي هوشمند
 پیشرفته تهدیدات

 آدینه رضا مهندس : مولف
 324 : صفحات تعداد 98 چاپ

 ریال 1300000 : قیمت

 
 رسانه و ها سایت سازي زیبا آموزش

  آنالین هاي
 مولف: حسن اصالت نیري 

 258تعداد صفحات  97چاپ
  ریال 460000قیمت:

 

 رایج هاي پنل کنترل با کار آموزش
  هاستینگ

 مولف:رقیه میر حسینی 
 ، شهرناز رحیمی ، عرفانه صحرائی ،

 حمید رضا قنبري  
 186تعداد صفحات: 97چاپ

  ریال 450000قیمت:
  رایج هاي پذیري آسیب با آشنایی

 اهللا ،نصرت مولفان:محمدشیخ
 نصیر پرویزي,مصطفی
 صدقی مظلوم،محمدرضا

 110صفحات: تعداد97چاپ
 ناموجود

 

 VOIP SERVER جامع راهنماي

EIASTIX 
  نژاد ایران وحید مولف:

 300: صفحات تعداد 97چاپ
  ناموجود

 
 SKYPE FOR جامع يراهنما

BUSINESS SERVER 2015  
 ) یسازمان کار و کسب بهبود يبرا (

 نژاد ایران وحید : مولف
 660 : صفحات تعداد 97 : چاپ

  ریال 780000 : قیمت

 سکویس يا شبکه زاتیتجه تیامن
 يزند یمخانیکر مهندس : مولف
 410 : صفحات تعداد 97 : چاپ

 ناموجود
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 جامع يراهنما
 EXCHANGE SERVER 2016 

 نژاد رانیا دیوح:  مولف
 526:  صفحات تعداد 96:  چاپ

 ناموجود
 

                   اینترنت آسان خودآموز
                 اي) حرفه یک روایت به (

 متواضع مرتضی مهندس مولف:
 232صفحات: تعداد
 ریال 150000قیمت:

  
 TCP/IP کار رایانه

مولف : مهندس حمیدرضا قنبري و 
 مهندس سجاد محمدزاده

 184تعداد صفحات :  1396چاپ : 
 ناموجود

 

 يراهنما و نفوذ تست يکاربرد آموزش
 همه يبرا نفوذ از يریگ جلو

مولف : حمیدرضاقنبري و سجاد 
 محمدزاده و مهرنوش هاشمی نیا

 296تعداد صفحات :  96چاپ :
 ناموجود

  
 نت کافی مدیریت اندازي راه

 مولف: مهندس ابوالفضل یوسفی راد
 166تعداد صفحات:1396چاپ:

 ریال 170000قیمت:

 

 یکجا را گوگل امکانات همه
 بیاموزید

 مولف:مهندس سید سجاد موسوي
 184تعداد صفحات:95چاپ: 

 ناموجود
 

 در ونفوذپذیري ارزیابی
 سیم بی هاي شبکه 

 مولف:مهندس رضا مقدم،فرزانه فرخی
 216تعداد صفحات:

 ریال 270000قیمت:

 

 هاي شبکه اندازي وراه نصب
 پیشرفته تا پایه از کامپیوتري

 مولف:مهندس حمیدرضا طالبی
 308تعداد صفحات:
 ناموجود

 
 سازمانی درون هاي شبکه ایجاد

 (اینترنت)
 مولف:مهندس حمیدرضا قنبري

 200تعداد صفحات: 1395چاپ:
  ریال 290000قیمت:

 

 کامپیوتري هاي شبکه مبانی اصول
+)NETWORKسوم )ویرایش 

 مولف:مهندس حسین نیازخانی
 274تعداد صفحات: 98چاپ اول 

 ریال  1500000 قیمت: 

 
 کامپیوتري هاي شبکه تکنسین

 سیم بی 
 مولف:مهندس حمیدرضا قنبري

 218تعداد صفحات:
 ناموجود

  

 LTE يها شبکه تیامن
 )دیجد نسل یسلول يها شبکه(

 یپورنق ی،مرتضيصابر محمد:مولف
 409:صفحات تعداد  95:چاپ
  الیر 430000:متیق

 
 وابزارهاي شبکه امنیت

 نفوذ تست 
 مولف:مهندس ابوالفضل یوسفی راد

 230تعداد صفحات:  95چاپ: 
  ریال  1600000   قیمت:

  

 سازمانی هاي شبکه امنیت
 مولف:کارشناسان ومحققان

 حوزه فناوري 
 167تعداد صفحات:95چاپ: 

  ریال 170000قیمت:
 



٢٢ 
  با بیش از یک هزار عنوان فعال انتشارات دیباگران تهران ناشر برتر کتابهاي آموزشی و علمی

 

 سیم(اولین بی هاي فناوري متخصص
 )CWTS المللی بین آزمون مرجع

 مولف:مهندس رضا مقدم
تعداد صفحات:                           

  ریال 240000قیمت:
  

 IIS۷٫۵ وپیکربندي نصب
 مولف:مهندس حسین نیازخانی

 76تعداد صفحات:
  ریال 35000قیمت:

 
 کاربردي آموزش

CCNP SWITCH 
 مولف:مهندس حمیدریاضی

 184تعداد صفحات:
 ناموجود

  

 پیکربندي کاربردي آموزش
 MIKRO TIK هاي مسیریاب

 مولف:مهندس سبحان دهقانی
 303تعداد صفحات:
  ناموجود

 
 کاربردي آموزش

 CCNP TSHOOT 
 مولف:مهندس حمیدریاضی

 185تعداد صفحات:
  ریال 820000  قیمت:

  

 سازي وپیاده طراحی
 VM WARE VDI 

 مولف: مهندس مجتبی دشت پیما
 276تعداد صفحات:

  ریال 200000قیمت:

 
   کاربردي آموزش

CCNP ROUTER 
 مولف:مهندس سبحان دهقان

 مهندس حمیدریاضی
 296تعداد صفحات:
 ناموجود

  

 CCNA کاربردي مرجع
 کاربردي مثال100 با

 مولف: مهندس سبحان دهقان
 185تعداد صفحات:  95چاپ: 

  ریال 2800000   قیمت:

 
 سرورها يساز يمجاز
  HYPERV2012با

  مایپ دشت یمجتب مهندس:مولف
  284:صفحات تعداد

  الیر 190000:متیق
  

 CCNAگواهینامه رسمی راهنماي

COLLABORATION CICD ۲۱۰-
 CCNA VOICEاصلی مرجع060

مهندس عبدالقادرطه :  نویسنده
 حسن

  684:  تعدادصفحات96چاپ:  
    ریال  2650000   قیمت:

 کیکروتیم در ياستاد از فراتر
MIKROTIK 

 و نیا حکیمی سعید مهندس : مولف
 شریعتمداري فروغ
 158  صفحات تعداد

  ریال   1200000   : قیمت
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 تهیه و تولید محتواي آموزشیکتابهاي 
 طرح روي جلد عنوان کتاب REVITCDDDD طرح روي جلد عنوان کتاب 

 3الین استوري کامل آموزش
 مؤلف: دکتر شبنم ودادتقوي

 180 : صفحات تعداد 99 : چاپ
 ریال 800000 : قیمت

 

  

 الکترونیکی آموزش سازي محتوا
 عباسی و مولف : مهندس حامد

 بادلهدکتر علیرضا 
 252تعداد صفحات :   96چاپ : 

 ریال 1700000 قیمت : 
 

 هاي تولیدکتاب وروش اصول
 رویکرد با اي رسانه چند الکترونیکی

 آموزشی
 مولف:دکتر علیرضا بادله

 136تعداد صفحات:
  ریال 125000قیمت:

 STORY LINE ۲آموزش
 پروژه ازطریق

 مهندس شبنم ودادتقوي:  نویسنده
 صفحه 108:  تعدادصفحات

 ریال 160000قیمت:
 

 افزار نرم با الکترونیکی تولیدمحتواي
STORYLINE۲ 

 مولف:شبنم وداد تقوي
 160تعداد صفحات: 96چاپ : 

 ناموجود
 

 کتابهاي گرافیک ومالتی مدیا

 طرح روي جلد عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب 
 يها برنامه با ییآرا صفحه

WORD, INDESIGN 
 انیامجد فاطمه: مؤلف

 134تعداد صفحات :    1401چاپ 
 ریال    1100000قیمت :   

 

  

 CINEMA ۴D آموزش
 محمدپور رحسنیام: مؤلف

 246تعداد صفحات  1400چاپ 
  ریال   1700000قیمت :    

 

 جامع آموزش
2023 ILLUSTRATOR  

 پورفهیعط بهزاد دیس: مؤلف
 684تعداد صفحات :  1401چاپ 

  ریال   4100000  قیمت :  
 سازي متحرك کاربردي آموزش

 ٣DS MAX در
 مولف : امیر حسن محمدپور

 120تعداد صفحات :  1400چاپ 
  ریال  600000قیمت :   

 جامع آموزش
PHOTOSHAP ۲۰۲۲ 

 پور فهیعط بهزاد دیس: مؤلف
 523تعداد صفحات  1401چاپ 

  ریال 3100000قیمت :   
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  PHOTOSHOP فتوشاپ
 ها يا حرفه يبرا
 یبافت یعیشف آزادهمولف : 

 660تعداد صفحات :  1400چاپ 
 ریال   3600000قیمت :   

 

 نرم با رندرگیري جامع آموزش
 LUMION افزار

 مولف : آرمان حسن زاده
 206تعداد صفحات  1400چاپ 

 ریال   900000قیمت :   

 
 افزار نرم يکاربرد آموزش

MODO 
 مقدم دواریام محسن مهندس: مؤلف

 188تعداد صفحات :  99چاپ اول 
 ریال 580000قیمت : 

 

 رابط یطراح جامع آموزش
 فتوشاپ با (UI( وب يکاربر

PHOTOSHOP 
 پور يمقصود هیمهد: مؤلف

 592تعداد صفحات: 99چاپ اول 
 ریال 3400000قیمت : 

 
 شات یک افزار نرم خودآموز

KEYSHOT  
 شرفتهیپ تا یمقدمات سطح

 نیفرد ،یحشمت الدیم: ؤلفانم
 رضایعل ،ياکبر یعل نایروم ،ينورمحمد

 وانیک ا،ین یسالم بتول پور، يزیعز
 یحقان

 192تعداد صفحات :  99چاپ 
  ریال 600000قیمت : 

 يبعد سه اتوکد آموزش
AUTOCAD 3D ساده زبان به 
 صبا حامد: مؤلف

 132تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال  1050000 قیمت : 

 

 ADOBE کابردي راهنماي

EDGE ANIMATE CC 
 مولف: مریم مخلصیان

 158 : صفحات تعداد 99 چاپ
 ریال 1120000 : قیمت

 

 دوبعدي اتوکد آموزش
 ٢Dساده زبان بھ 

 مؤلف: حامد صبا
 102تعداد صفحات  99چاپ 

 ریال  850000 قیمت : 

 
 بر تسلط طالیی نکات

 اتوکد افزار نرم 
نور مؤلفان: میالد حشمتی، فردین 

محمدي، رومینا علی اکبري، میالد 
 عبدالمحمدي

 206 : صفحات تعداد 99 چاپ
  ناموجود

 سه سازي مدل گام به گام آموزش
 راینو افزار نرم با بعدي

 مؤلف: آرمان حسن زاده
 296تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال  1900000قیمت :    

 
 و يتجار يوهایدیو ساخت

 افزار نرم با یابیبازار

VIDEOSCRIBE 
 وداد معصومه مهندس: مولفان

 ، يتقو
 يتقو وداد شبنم دکتر

 94تعداد صفحات :  98چاپ 
 ریال 400000قیمت : 

 

 افزار نرم يکاربرد آموزش

COREL DRAW 
 يمهد ان،یفخر الهه: مولفان

 انییرضا
 170تعداد صفحات :    98چاپ  

 ریال 650000 قیمت : 
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 کتاب کی در درس کالس
 ADOBE AFTER EFFECTS CC 

 حسن طه عبدالقادر : مولف
 434 : صفحات تعداد 98 اول چاپ

  ریال   2600000  : قیمت

  

 بنرهاي طراحی آموزش
 وب تبلیغاتی 

مولف : مهندس حسن اصالت 
 نیري

 204تعداد صفحات :  98چاپ 
 ریال 600000قیمت : 

  
 يمحتوا دیتول يکاربرد يها پروژه

 یکیالکترون
 میمر افشار، رضایعل: مولفان

 انیانیتب
 284تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 670000قیمت : 
  

 سی سی فتوشاپ جامع آموزش

2019 PHOTOSHOP CC 
 پور فهیعط بهزاد دیس مهندس: مولف

 454تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ناموجود

  
 کاراکتر سازي متحرك اصول

  پیشرفته هاي مهارت
 مترجم: حامد صفاري 

  260تعداد صفحات : 97چاپ 
  ریال 420000قیمت:

  

 فیلم تدوین اي حرفه هاي تکنیک
  مجالس

 مولف: سمیه پور منفرد
  150تعداد صفحات : 97چاپ

  ریال 320000قیمت:

  
 ریمیپر يکاربرد آموزش

ADOBE PREMIERE PRO CC 
 ، قانع محدثه ینهندسمولف : م
 دالوند زهرا ، اریشهر محبوبه

 230تعداد صفحات :  97چاپ : 
 ریال   1180000قیمت :  

  

 کاراکتر سازي متحرك اصول
  پایه  هاي مهارت

 مترجم:حامد صفاري 
 458تعداد صفحات  97چاپ 

  ریال 620000قیمت:

  
 يبند صفحه ای ییآرا صفحه

 و یخان تراب ندا : سندهینو
 يتقو وداد شبنم

                    230 :صفحات تعداد

 ناموجود
  

 محور پروژه گام به گام آموزش

DIRECTOR 
 مولف : علیرضا افشار و

 مریم تبیانیان 
 204تعداد صفحات :  97چاپ : 

 ریال 310000قیمت : 
  

 همه براي فتوشاپ آموزش
 مولف:مهندس زینب مزرعه فراهانی

 200صفحات:تعداد  96چاپ: 
 ریال   1400000   قیمت:

  

 پیشرفته فتوشاپ آموزش
مولف:مهندس زینب مزرعه 

 فراهانی
 200تعداد صفحات: 1396چاپ:

 ریال   1160000  قیمت:
  



٢٦ 
  با بیش از یک هزار عنوان فعال انتشارات دیباگران تهران ناشر برتر کتابهاي آموزشی و علمی

 

 یمقدمات کیگراف کارور
 يمهد ، انیفخر الهه:  سندهینو

 يمحمد
 صفحه 128: صفحات تعداد

 ناموجود
  

 شرفتهیپ کیگراف کارور
 انیفخر الهه:  سندهینو

 صفحه 180: صفحات تعداد
 ریال 180000قیمت:

  
 به والگو اینفوگراف،نقش طراحی

 افزار نرم کمک
ADOBE ILLUSTRATOR 

 مولف:علی حیدري
 326تعدادصفحات:

   ریال 750000قیمت:

 با دیجیتال طراحی هاي تکنیک
ADOBE ILLUSTRATOR 

 مولف:مهندس علی اکبر متواضع
 327تعداد صفحات:
 ناموجود

  
 کارت طراحی خودآموز

 نامه پاکت و ویزیت،سربرگ
 مولف : فاطمه حسینی

 179تعداد صفحات: 95چاپ: 
  ریال 190000قیمت:

  

 اب ونشانه لوگو،آرم طراحی
 COREL DRAWا

 مولف:فرناز ریاحی،شهناز امین
 188تعداد صفحات: 95چاپ: 

  یال ر    1100000  قیمت:
  

 DSMAX3 2014مرجع
 یربان ساسان ریام مهندس :مولف

 522 :صفحات تعداد
 الیر 495000:متیق

  

 انیمیشن تیزر طراحی آموزش
 با تبلیغاتی وبنرهاي

ADOBE  FLASH PRO 
 مولف:فرناز ریاحی، آناهیتا همت پور

              387:تعدادصفحات1395چاپ:
    ریال 400000قیمت:

 AFTER EFFECTS با ژهیو يها جلوه
   ها پروژه قیطر از آموزش

 ) DVD همراه ( 
  اقدس یمانیسل فاطمه:  سندهینو

  290:  صفحات تعداد96چاپ: 
    ریال  1900000  قیمت:

 گرافیکی افزار نرم
 COREL DRAW 

 وپیشرفته) (مقدماتی
 مولف:مهندس کتایون کمانگر

 376تعداد صفحات:
   ریال:    2200000 قیمت

  EDIUSافزارادیوس نرم آموزش
 پروژه طریق از

 مولف:علی حیدري
 232تعدادصفحات:

 ریال 400000قیمت:
  

 افزار نرم با اي رسانه چند سازنده

EDIUS تدوین براي 
 مولف:مهندس علی حیدري

 428تعداد صفحات:
 ریال 590000قیمت:

  
FLASH MX ۲۰۰۴ 

 مولف:مهندس مرتضی متواضع
 395تعداد صفحات:

  ریال 400000قیمت:

  

 افزار نرم يکاربرد آموزش
  یمقدمات PHOTOSHOP فتوشاپ
 یبافت یعیشف آزاده:  مولف

 200تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال  1400000قیمت : 
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 و مسکات انواع یطراح
 نرم با یغاتیتبل يکاراکترها

 ADOBE ILLUSTRATOR افزار
 ،انیفخر الهه ي،ریکث آتوسا دکتر :مولفان

 یاحیر فرناز
 278 : صفحات تعداد

 ناموجود
 

 شاخه PHOTOSHOP فتوشاپ
 کاردانش

مؤلف: مهندس محمدرضا اسالمی 
 مقدم

 256 : صفحات تعداد
 ریال 900000 : قیمت

 

 تبلیغاتی کاراکترهاي طراحی

(MASCOT ) افزار نرم با ADOBE 

ILLUSTRATOR 
 فرناز ریاحی و الهه فخریانمولف : 

 282تعداد صفحات : 
  ناموجود

  

 موبایل و تبلت

 طرح روي جلد عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب 
 لیموبا و وب يکاربر رابط یطراح

 FIGMA با
 یگشت یشاهقل نیاسمی :مؤلف

 170 صفحات تعداد 1401 چاپ
  ریال   1270000  : قیمت

  

 از استفاده با IOS توسعه آموزش

SWIFT 
 لشکرآرا صفا ،یزارع سایپر: مؤلفان
 668تعداد صفحات  1401چاپ 

 ریال 3270000قیمت :   
 

 AMP با لیموبا وب صفحات توسعه
 یمخانیکر یعل مهندس: مؤلف
 230تعداد صفحات  1401چاپ 

 ریال   1680000قیمت :     

 
 گام چهار در دیاندرو یسینو برنامه

 يکاربرد
 يدریح الهام ،يقنبر درضایحم :مؤلفان

 سازگار، زرقونه د،یج يعابد عباس راد،
 یکجان يریبص يمحمدمهد

 170 : صفحات تعداد 99چاپ
  ناموجود

 افزار نرم و افزار سخت راتیتعم
 )یمقدمات( استاد همراه تلفن

 نژاد جانیعل حامدمولف : 
 268تعداد صفحات :  1400چاپ 

 ریال   1200000قیمت :  
 

  IOS یسینو برنامه آموزش
 )شرفتهیپ تا یمقدمات سطح(

 يقنبر درضایحم مهندس :مولف
 204 : صفحات تعداد 98 چاپ

 ریال 590000 : قیمت
 

 IOS نویسی برنامه جامع آموزش

 پیشرفته
 و يآباد محمود الهام: انمؤلف

 يمالاحمد لیاسماع 
 168تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 480000قیمت : 
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  IOS و دیاندرو یسینو برنامه
 کیسیب زبان کمک به
 یشخص دیمج دکتر : مولف

 انیدستگاه
 410 : صفحات تعداد 98 چاپ

 ناموجود

 

 دیاندرو در يکاربرد يها پروژه
 ، يمحمودآباد الهام : مولفان

 ياحمد مال لیاسماع 
 210 : صفحات تعداد  98 چاپ

 ریال 650000 : قیمت

  
 IOS یسینو برنامه جامع آموزش

 )یمقدمات(
 و يآباد محمود الهام: انمؤلف

 يمالاحمد لیاسماع 
 174تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 580000قیمت : 
 

 نویسی برنامه جامع آموزش
 ) (مقدماتی اندروید

 مولف:الهام محمودآبادي ،
 اسماعیل مالاحمدي  
 384تعداد صفحات : 97چاپ 

  ریال 1800000قیمت:
  

 نویسی برنامه جامع آموزش
 ) پیشرفته ( اندروید 

 و آبادي محمود الهام : مولف
 مالاحمدي اسماعیل 

 226 : صفحات تعداد 98 دوم چاپ
 ریال 1950000   : قیمت

 

  و ها گوشی افزار نرم کارشناس
  IOS هاي تبلت

 مولف: محبوبی خوانی 
 132تعداد صفحات   97چاپ

  ریال 260000قیمت:

  
 را خود تاپ لپ چگونه
 میکن ریتعم 

  زانیانگ دل ساالر هندسم مولف :
 180تعداد صفحات :  97چاپ : 

 ناموجود

 

 موبایل براي  JQUERY آموزش
 جی با را موبایل نویسی (برنامه

 ) دهید انجام کوئري
 مولف :حمیدرضا قنبري 

 150تعداد صفحات : 97چاپ 
    ریال 310000قیمت :

 یابی بیع و راتیتعم
 تبلت و لیموبا

 یعباس یعل مهندس: مولف
   یآبندانکش

 331: صفحات تعداد  95: چاپ
   ریال 1950000   :متیق

 هاي گوشی امنیتی تهدیدهاي
 هاي وروش وتبلت،شناسایی موبایل

 پیشگیري
 مولف:سمیرا حسین زاده

 194تعداد صفحات:  95چاپ: 
  ریال 200000قیمت:

 نویسی برنامه کاربردي آموزش
 موبایل

 اندروید) عامل سیستم (براساس 
 حمیدرضا قنبريمولف:مهندس 

 146تعداد صفحات: 95چاپ: 
   ناموجود

 از دیاندرو یسینو برنامه آموزش
 ) شرفتهیپ سطح ( پروژه قیطر

  و يقنبر درضایحممهندس :  سندهینو
 این یهاشم آالله

  364: صفحات تعداد
    ریال 540000قیمت:
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 اندروید کاربردي پروژه40
 ومتوسط) مقدماتی (سطح

 قنبريمولف:مهندس حمیدرضا 
 268تعداد صفحات: 95چاپ: 

 ناموجود
  

  IOS یسینو برنامه آموزش
 و يقنبر درضایحم مهندس:  سندهینو

 راد فکور دیحم 
 صفحه 140:صفحات تعداد

 ناموجود
  

 یک نویسی برنامه کاربردي آموزش
 اندروید در رسانی اطالع/ خدماتی برنامه

 آالله و قنبري حمیدرضا : مولف
 ذوالفقاري محمدمهدي و نیا هاشمی
 138 : صفحات تعداد 96 : چاپ

  ناموجود
  

    

 ها گوشی افزاري نرم جامع آموزش
  اندروید هاي تبلت

 مولف:سارامظهري ، 
 روح اهللا ذوالفقاري 

 126تعداد صفحات  97چاپ 
  ریال 250000قیمت: 

 

 در کاربردي هاي برنامه توسعه
 اندروید عامل سیستم

 طالبیمولف:مهندس حمیدرضا 
 300تعداد صفحات:

 ریال 220000قیمت:

 

 کتابهاي کودك و نوجوان و هوشمند سازي مدارس
  طرح روي جلد  عنوان کتاب   طرح روي جلد  عنوان کتاب 

 2 سطح ویندوز و مبانی
 نوجوانان و کودکان براي 

 مؤلف: روشنک هشیوار
 64تعداد صفحات :  99چاپ 

 ناموجود
 

 SCRATCH اسکرچ افزار نرم آموزش
 ،يقنبر رضا مهندس: مؤلفان

 نژاد وطن سمانه مهندس
 182تعداد صفحات :  1401چاپ 

 ریال 1320000قیمت :   
 

 1 سطح ویندوز و مبانی آموزش
 مولف : مهندس روشنک هشیوار

 72تعداد صفحات :  98چاپ 
 ناموجود

  

 را خودت راه اگر یهست قهرمان کی تو
 یلیتحص تیهدا راه نقشه .  یکن دایپ

 یشغل تیموفق يبرا )نهم هیپا( 
 درضایحم ،یلیاسماع يمهد: مؤلفان

 یسیرئ هیمرض ،ییغالمرضا
 292تعداد صفحات :  99چاپ 

 ناموجود
 

 دبستان پیش کامپیوتر با آشنایی
 )ها دبستانی پیش (ویژه 

 مؤلف: مهندس روشنک هشیوار
 30تعداد صفحات :  98چاپ 

 ناموجود
   

 دو سطح E-KIDS کار کتاب
 ذاکري سپیده مهندس:  مولف
 96:  صفحات تعداد 98 چاپ

 ناموجود
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 کی سطح E-KIDS کار کتاب
 ذاکري سپیده مهندس : مولف
 96 : صفحات تعداد 98 چاپ

 ریال 350000 : قیمت

 آموزش من، نویس برنامه کودك
 نویسی برنامه زبان مقدماتی

 SCRATCH۳٫۰ اسکرچ
 مولف : مهندس محدثه بابایی

 90تعداد صفحات :  98چاپ 
 ریال 740000 قیمت : 

 
 کودك کارآفرینی مربی

 مقدماتی) ونوجوان(سطح
 مولف:مهندس علی زارعی

 374تعداد صفحات:96چاپ: 
 ریال 850000   :قیمت 

 طراحی از مدارس سازي هوشمند
 عملیات تا

 مولفان : دکتر علیرضا بادله و
 سپیده دیلمی کناري 
 212صفحات : تعداد  97چاپ : 

 ریال  1450000  قیمت : 

 
  مربی تربیت

 و کودك پروري نخبه و خالقیت
 ) مقدماتی نوجوان(

 مولف:مهندس علی زارعی
 310تعداد صفحات:1396چاپ:

 ریال 750000قیمت: 

 تربیت مربی

خالقیت و نخبه پروري کودك و 
 نوجوان( پیشرفته )

 مولف:مهندس علی زارعی
 326صفحات:تعداد 1396چاپ:

 ناموجود

 
-E 2017کامپیوتر کاربردي آموزش

KIDS  1   سطح      
 سال 12 تا 7 کودکان ویژه

 مهندس سپیده ذاکري:  نویسنده 
  120:  تعدادصفحات96چاپ:

 ناموجود

  کامپیوتر کاربردي آموزش
E-KIDS ۲۰۱۷ 2 سطح    

  سال 12 تا 7 کودکان ویژه
 مهندس سپیده ذاکري:  نویسنده
  208:  تعدادصفحات96چاپ:

 ریال 1970000قیمت:     
 

 حیان جابربن جشنواره در چگونه
  شویم موفق

  زارعی علی مولف:مهندس
  138: تعدادصفحات 97چاپ

 ریال 260000قیمت:

 خوارزمی هايجشنواره در چگونه 
 ؟ شوم موفق بهایی شیخ و

 یزارع یعل مهندس:مولف
 226: تعدادصفحات 97چاپ
 الیر 470000:متیق
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 Ytکتابهاي فناوران جوان 

  طرح روي جلد  عنوان کتاب   طرح روي جلد  عنوان کتاب 
 قانونمند هک

  يکاربرد يابزارها 
 جوانان و نوجوانان ژهیو

 گوندیب يامجد احسان: مؤلف
 104تعداد صفحات  1400چاپ 

 ریال  730000قیمت :   

 

 دانش يبرا فلوچارت و تمیالگور
 يها نیتمر با همراه آموزان

 شارپ یس و تونیپا 
 یانیاکبر دیام: مؤلف

 122تعداد صفحات  1401چاپ 
 ریال   1050000قیمت :   

 

ICDL۲۰۱۹ 2 سطح – 
 جوانان و نوجوانان براي

 مولف: شیما دارستانی فراهانی
 212صفحات : تعداد  99چاپ 

 ناموجود

 

 _ قانونمند هک يا هیپا يها کیتکن
 جوانان و نوجوانان ژهیو

 گوندیب يامجد احسان مهندس :مؤلف
 108 : صفحات تعداد 99 چاپ

 ریال  900000  : قیمت

 
 PYTHON همراه راهنماي

 فاطمه دهیس سازگار، زرقونه: ولفانم
 مهندس راد، يدریح الهام رهنما،

 يقنبر درضایحم
 162تعداد صفحات :  98چاپ اول 

 ناموجود

 

 یمقدمات C++ یسینو برنامه
  و رمضانی شهرام مهندسمولفان :  

 عامري فرانک مهندس
 104تعداد صفحات :  98چاپ اول 

 ریال 730000 قیمت : 

 

  فرزندان یشغل تیهدا
 ) انیمرب و ایاول يبرا استفاده قابل(

  يریم ،مهسا یزارع یعل:مولفان
 110: صفحات تعداد 97چاپ
 الیر240000:متیق

 هوش شیافزا يها روش
 کودکان

 يکاربرد و يکلید يها روش(
 ) کودکان هوش تقویت

 و یتهران انیگل شهناز:  مولف
 یبیات سمانه و یبیات دهیسپ
 326:  صفحات تعداد  96:  چاپ

 ریال 330000:  قیمت
 

 یسینو برنامه افزار نرم آموزش
 پروژه قیطر از SCRATCH اسکرچ

 يکاربرد يها
 يتقو وداد شبنم دکترمولف : 
 132تعداد صفحات :  97چاپ اول 

  ناموجود

 يبرا یسینو برنامه آموزش
 افزار نرم با ونوجوانان کودکان

SCRATCH  
  ییبابا محدثه مهندس:مولف
  92:صفحات تعداد  95: چاپ
  الیر  400000:   متیق
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 داده پایگاه تمرین حل
 SQL SERVER 

مولفان : مهندس شهرام رمضانی، 
 مهندس فرانک عامري

 142 : صفحات تعداد 98 چاپ
 ناموجود

 

ICDL۲۰۱۹  کی سطح  
 جوانان و نوجوانان يبرا

  یفراهان یدارستان مایش: مولف
  116تعداد صفحات :  98چاپ 

 ناموجود
 

 IOS یسینو برنامه يالفبا
 ) متوسط و یمقدمات(
 جوانان و نوجوانان يبرا

  و یمیابراه رکسانامولفان : 
 یمیابراه شاهرخ

 108صفحات : تعداد  98چاپ 
  ناموجود

SQL SERVER یمقدمات 
 جوانان و نوجوانان يبرا
 ، یرمضان شهرام مهندس :مؤلفان

 يعامر فرانک مهندس
 126 : صفحات تعداد 97 اول چاپ

 ریال 380000 : قیمت
 

 برنامه زبان یمقدمات آموزش
 کیسیب اسمال یسینو

MICROSOFT SMALL BASIC 
  ، يتقو وداد شبنم : مولفان

 يتقو وداد معصومه
 90 : صفحات تعداد 98 اول چاپ

  ناموجود

 و کودکان يبرا فتوشاپ آموزش
 نوجوانان

 یفراهان مزرعه نبیز مهندس:  مؤلف
 200تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ناموجود

 
 يبرا ARDUINO يالفبا

 جوانان و نوجوان
 ي وذوالفقار يمهد محمد:  مولفان

 انصار احمد 
 110تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ناموجود

 

  يبرا تونیپا آموزش
 جوانان و نوجوانان

 ، يقنبر درضایحم مهندس :مؤلفان
 ایآذرن مهرنوش مهندس

 164 : صفحات تعداد 97 اول چاپ
 ریال 450000قیمت : 

 
  سایت وب ساخت و طراحی

  نوجوانان و کودکان ویژه
  کوهستانی، :مهدي مولفان

 نعمتی پور مریم
 116صفحات: تعداد 97چاپ

 ناموجود

 

  ASP.NET آموزش
  جوانان و نوجوانان براي 

مولف: حمید رضا قنبري ، سجاد 
 محمدزاده ، عرفانه صحرائی

  158تعداد صفحات : 97چاپ 
 ناموجود

 
 براي اندروید نویسی برنامه

  جوانان و نوجوانان
 ) متوسط و مقدماتی (سطح

مولف : صدیقه فیاضی مقدم و 
مهندسین حمیدرضا قنبري و 

 سجاد محمدزاده
 140تعداد صفحات :  97چاپ: 

  ریال 400000قیمت : 

  HTML آموزش
 نوجوانان يبرا

 مهر دیفر سارا مهندسمولف : 
  99تعداد صفحات :  97چاپ : 

 ریال 200000قیمت : 
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 یمقدمات فلوچارت و تمیالگور
 ، یرمضان شهرام مهندس : مولف

 يعامر فرانک مهندس
 158 : صفحات تعداد 97 : چاپ

 ریال  970000    : قیمت

 

 دیاندرو یسینو برنامه
 )یاطالعات بانک(

 جوانان و نوجوانان يبرا
 سجادي و قنبر درضایحم مولفان :

 یصحرائ عرفانهو  محمدزاده
 108تعداد صفحات  :  97چاپ اول 

  ناموجود
 براي سایت طراحی الفباي

 ) 2 سطح ( جوانان و نوجوانان
 مولف : مهندس سارا فرید مهر

 118تعداد صفحات :  97چاپ: 
 ناموجود

 

  سایت طراحی الفباي
 ) 1 سطح ( نوجوانان براي

 مولف: مهندس سارا فرید مهر
 86تعداد صفحات :97چاپ

 ناموجود

 
 پذیرو تجدید هاي انرژي

 و کودکان براي آن کاربردي
  نوجوان

 مولف:سید سعبد قره یالی 
 116تعداد صفحات  97چاپ

 ناموجود
 

 مقدماتی رباتیک
 ینیحس ریم اسحق ریام مهندس : مولف

 136 : صفحات تعداد 98 چاپ
 ریال 450000 : قیمت

 

 فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعی
  طرح روي جلد  عنوان کتاب   طرح روي جلد  عنوان کتاب 

  یاجتماع یمهندس دهیپد
 در ها سازمان یتیامن شکاف 

 سوم هزاره 
 دکتر پور، حسین داود دکتر : مولف

 سید قوچانی،دکتر مهدي محمد
 میرکالیی موسوي امیر

 120: صفحات تعداد 98 : چاپ
  ناموجود

  

 نستاگرامیا
 )يتجار ، یآموزش کردیرو با( 

 مولف : حمیدرضا قنبري و
 معصومه خورشیدوند 

 100تعداد صفحات :  96چاپ 
 ریال  710000 قیمت : 

 

 در آموزشی هايفرصت
 هايرسانه و مجازي هايشبکه

 اجتماعی
 مولف : مهندس علی زارعی

 100تعداد صفحات  96چاپ : 
  ریال 170000قیمت : 
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 تجارت الکترونیک وبازاریابی اینترنتی
 طرح روي جلد عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب 

 یلیمیا یابیبازار صد تا صفر
 یاهوشیس اریمه: مؤلف

 136تعداد صفحات :  1401چاپ 
 ریال   980000قیمت :   

 

 نگیمارکت ناریوب
 زارع رهبر پگاه: مؤلف

 136تعداد صفحات  1401چاپ 
 ریال   1120000قیمت :   

 
 ییمحتوا یابیبازار صد تا صفر

 زارع رهبر پگاه: مؤلف
 146تعداد صفحات :  1401چاپ 

 ریال 1040000قیمت :    
 

 محتوا دیتول کارشناس آموزش
 دوست ياحمد دیحم: مؤلف

 142تعداد صفحات :  1401چاپ 
 ریال 1020000قیمت :   

 
  يمحتو دیتول و یسینو وبالگ

 یابیبازار هدف با
 مولف : یگانه مصححی

 100تعداد صفحات :  1400چاپ 
 ناموجود

 

 -شرفتهیپ تالیجید یابیبازار
 شناخت ،يساز یشخص ،يخودکارساز

 يمشتر يپرسونا
  پور، نیحس نیشاه: مؤلفان

 پور یدانش ریام
 160تعداد صفحات :  1401چاپ 

  ریال 1020000قیمت :   

  نستایا در ينفلوئنسریا
 یاجتماع يها رسانه و

 ،ینخع سارا مهندسان: مؤلفان
 کشاورز عباس پور، يمهد هیمهد

 130تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال 450000قیمت : 

 

  در ينفلوئنسریا صفرتاصد
 یاجتماع يها رسانه

 زاده یکرم ساسان دکتر: مؤلف
 92تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 350000قیمت : 

 
 بستر در فروش و یابیازار

 FACEBOOK سبوكیف
 يمهد هیمهد ،ینخع سارا: مؤلفان

 کشاورز عباس پور،
 168تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 540000قیمت : 
 

 نگیمارکت تالیجید فرانسه آچار
 سایپر ارژنگ، محسن: مترجمان

 یمحمدعل نیحس ان،یاکبر
 332تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 2100000 قیمت : 

 
 پارتنر زبان از یاصول SEO سئو

  گوگل یرسم
 ) دوم شیرایو(

 يجعفر ماین: مؤلف
 210تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال1500000 قیمت : 
 

 یروسیو عیتوز و یابیبازار اصول
 )یرگیمو(

 هیخو یعل دکتر:  مؤلف
 300تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 1950000 قیمت : 
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 ثروت هاي سایت موفقیت فرمول
  ساز

 مؤلف : سعید حکیمی نیا
 100تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 530000قیمت : 

 

 سایت اندازي راه صد تا صفر
 درآمد کسب براي اینترنتی

 احمدي دوستمؤلف:حمید 
 238تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 1330000قیمت : 

 
 اینستاگرامی فروش و بازاریابی

 ) اجتماعی هاي (شبکه
 مؤلفان : دکتر علی خویه، 

 فهیمه احمدي
 126تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 900000قیمت :  

 

 رویکرد با الکترونیکی تجارت
 ) جدید (ویرایش مدیریتی

 علی صنایعیمؤلف: پروفسور 
 )(استاد دانشگاه اصفهان 

 253تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال 1570000قیمت : 

 

  تیسا يساز نهیبه و سئو
 تجارت در تیموفق يرازها

 کیالکترون
 یکوده پورسادات دیدمجیس: مؤلف

 122تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال 810000قیمت :  

 

 شرویپ افراد يبرندساز
 ترك محمد: مؤلف

 92تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال 350000قیمت : 

 
 تیریمد و يانداز راه صفرتاصد

 آپ استارت کی در محصول خلق
 ،يذوالفقار يمحمدمهد: مولفان

 الهام ،يقنبر درضایحم مهندس
 نیفرد قناعت، نونا راد، يدریح

 رهنما فاطمه دهیس ،ينورمحمد
 174تعداد صفحات :  98چاپ 

  ناموجود

  

 يها کار و کسب يانداز راه
 ییروستا مشاغل يبرا نیآنال

 یزارع یعل مهندس:  مولف
 100تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 300000قیمت : 

 

 و کسب يبرا محتوا یابیبازار
 ساز ثروت يمحتوا نیآنال يکارها

 دیسع و يعتمداریشر فروغ :مولفان
 این یمیحک

 128 : صفحات تعداد 97 اول چاپ
  ناموجود

 و کسب يانداز راه خودآموز
 یخانگ نیآنال يکارها
 یزارع یعل مهندسمولف : 

تعداد صفحات :  97چاپ اول 
132 

 ریال 370000قیمت : 
 

  اندازي راه خودآموز
 آنالین وکار کسب

 مولف: مهندس حمیدرضا قنبري
 186تعداد صفحات:1395چاپ:

 ریال 200000قیمت:
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  وکار کسب بلوکی زنجیره
  موگایار مولف:ویلیام

 موسی مترجمین:مرتضی
  حیدري البرزي،حامد خانی،محمود

 196صفحات: تعداد 97 چاپ
   ریال 550000قیمت:

 BLOCK CHAIN یبلوک رهیزنج 
 ، هوتن بهار مهندسمولفین : 

 یضراب هومن دکتر 
 140تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 400000قیمت : 
 

  مارکتینگ دیجیتال صد تا صفر
 ،فروغ نیا حکیمی :سعید مولفان

  شریعتمداري
 231صفحات: تعداد 97 چاپ

  ریال  1460000   قیمت:

 

 و کسب يانداز راه جامع يراهنما
 ینترنتیا کار

 عرفانه يقنبر درضایحممولف : 
 محمدزاده ،سجاد یصحرائ

 450تعداد صفحات :  97چاپ : 
 ریال 1250000قیمت : 

 
 و طراحی الکترونیک تجارت

  وکار کسب مدیریت
 ، دادتقوي و مولفان:شبنم

  زهراکرمی
  166: صفحات تعداد 97 چاپ

  ناموجود
 

  کار و کسب مبانی آموزش
  تقوي وداد مولف:شبنم

 160: صفحات تعداد 97 چاپ
  ریال 300000قیمت:

 
 توسعه کاربردي هاي روش

 هاي شبکه طریق از صادرات
  مجازي

  میري مهسا ، زارعی مولفان:علی
 132صفحه: تعداد97چاپ

  ریال 230000قیمت:
 

 زیستی و محاسباتی هوش
 ) نرم محاسبات بر اي (مقدمه 

 ، عنابستانی مولفان:محسن
  زاده حسن فاطمه 
 356: صفحات تعداد97چاپ

 ریال 500000: قیمت
 

  ، برندینگ مبانی آموزش
  برند ساخت مراحل

 شبنم ، ودادتقوي معصومه مولفان:
  ودادتقوي

 114صفحه: تعداد 97 چاپ
 ناموجود

 

 و دیجیتال امضاي گواهی
 آن کاربردهاي 

  رسولیان مولف:مجید
 288صفحه: تعداد 97چاپ

   ریال 400000 قیمت:

 
 پردازش پیشرفته مباحث

  متلب در تصویر
 موجک) ابزارتبدیل (جعبه

 ، نوري سعید آباد دولت مولفان:مسرور
  افشان زرین وحید 
 120صفحات: تعداد 97چاپ

   ریال 230000قیمت:

 الکترونیکی تجارت 
 مدیریتی رویکرد با 

 یعیصنا یعل پروفسور:  سندهینو
 صفحه 236: صفحات تعداد

 ریال 720000قیمت:
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 بیترک و یطراح یغاتیتبل نیکمپ
 یغاتیتبل مختلف يها وهیش

 يتقو وداد شبنم هندسم : مولف
 200 : صفحات تعداد 97 : چاپ

 ناموجود

 

 در تبلیغات با کار و کسب در رونق
 ادوردز گوگل

  کمرخانی مولف:سعید
 136: صفحات تعداد 97 چاپ

  ریال 230000قیمت:

  
 تقلب از  پیشگیري مدیریت مبانی

 الکترونیکی تجارت در
 شریفی عبدالرضا : مترجمان

 و حسینی
  معدنچی مهدي دکتر 
 432 : صفحات تعداد 96 چاپ

 ریال 450000 : قیمت
 

SEO  اصولی  
 گوگل رسمی پارتنر زبان از

 جعفري نیما : مولف
 174 : صفحات تعداد 98 سوم چاپ

 ناموجود

 

 هاسایت سازي بهینه و سئو
 ) سایت رنکینگ بهبود هايتکنیک (

 زاده خسروي لیانا مهندسین : مولف
 قنبري حمیدرضا و

 94 : صفحات تعداد  96 چاپ
  ریال 240000: قیمت

  

  سئو دکتراي
  ، شریعتداري مولف:فروغ
  نیا حکیمی سعید

 230: صفحات تعداد 97چاپ
 ریال  1450000  قیمت:

  
 هاي شبکه کار کسب مدیریت

 اجتماعی
 موسوي سجاد سید مولف:دکتر

 173صفحات:  تعداد  95 چاپ:
 ریال 180000قیمت:

 

 افزایش و بازاریابی هاي تکنیک
 اجتماعی هاي شبکه کمک به فروش

 مولف:دکتر سید سجاد موسوي
 130تعداد صفحات:

 ریال180000قیمت:

 

 فناوري هاي نوین

  طرح روي جلد  عنوان کتاب   طرح روي جلد  عنوان کتاب 
يا حرفه تا يمبتد از هوشمند ساختمان  
 یناباجیب مهرداد مهندس: مؤلف
 122تعداد صفحات :  1401چاپ 

 ریال   1050000:    قیمت

 

  

متاورس درباره زیچ همه  
يهندوآباد ذاکر دیمج: مؤلف  

146تعداد صفحات  1401چاپ   
ریال   1200000قیمت :     

 

 بر یمبتن هوشمند يها خانه تیامن
 اءیاش نترنتیا

 یقرائ نیحس ستوده، شهروز: مؤلفان
 زاده یکرم ساسان ،یگرکان

 148تعداد صفحات :  1400چاپ 
  ریال 930000قیمت : 
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مصنوعی هوش به نوین رویکردي  
 مترجم: سیدعباس باقري یزدي

647تعداد صفحات : 99چاپ   
ریال   4000000قیمت :   

 

 ها ربات نویسی برنامه
 مولف : مهندس رضا قنبري

 162تعداد صفحات  99چاپ 
 ریال   980000قیمت :   

 

ایاش نترنتیا  

يکاربرد يها نمونه   
یشناس حق يمهد:  مولف  
144تعداد صفحات :  98چاپ اول   

ریال 480000قیمت :   
  

 رباتیک جامع آموزش
 صد تا صفر از 

 مؤلف: مهندس رضا قنبري
 214تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 1500000قیمت  :  
 

  اشیاء اینترنت

ها پلتفرم و استانداردها ، معماري  
مولفان: محمد علی عاقلی حاجی 

حق شناسی آبادي، مهدي  
122تعداد صفحات :  98چاپ   

  ناموجود

 )ربات نویسی پیشرفته(برنامه رباتیک
مولف : مهندس امیر اسحاق میر 

 حسینی
 272تعداد صفحات :  98چاپ اول 

 ریال 1490000 قیمت : 

  

يابر انشیرا  
 يتجار مراکز و سازمانها در کاربرد

يادار و  
نظارات امین دکتر : مولف  

128 : صفحات تعداد 98 چاپ  
320000 : قیمت   

 انرژي وري بهره مدیریت
 مولف: مهندس سیدسعید قره یالی

 130 : صفحات تعداد 98 چاپ
 ریال  640000  : قیمت

 
 INDUSTRY 4,0 صنعت چهارم نسل

و هوتن بهار مهندس:  مولفان  
یضراب هومن دکتر  

176تعداد صفحات : 97چاپ اول   
ریال 420000قیمت :   

 

 يشهر هوشمند تیریمد
 یمانیسل میرح مهندس:مؤلفان

 ومهندس یرخانیاشیپو رادومهندس
 یمیابراه یعل ومهندس درضاطائبیحم

 238تعداد صفحات :  97چاپ اول 
 ریال 400000قیمت : 

 
  سرامیکی زمینه هاي کامپوزیت

مولف:مهدي خدایی،حبیب اله 
 یاور منصوري  رستگاري،

 406تعداد صفحات : 97چاپ
  ریال 2100000ت :  قیم

 

 الکترونیکی آموزش مدیر
 و قنبري حمیدرضا مهندسین : مولفان

 مقدم فیاضی صدیقه و نیا هاشمی آالله
 118 : صفحات تعداد 97 : چاپ

 ریال 190000 : قیمت

 
 پذیر تجدید هاي انرژي

 نویسنده:مرجان رحم دل
  202تعداد صفحات:  97چاپ 

 ناموجود

 

 ستمیس در حرارت انتقال و یبررس
 يدیخورش يها

 يمرتضو نیحس ریام مهندس: مؤلف
 154تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ناموجود
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 خورشیدي صفرتاصدانرژي
  ) جلداول ( 

 مهندس سیدسعیدقره یالی: مولف
  172: تعدادصفحات1396چاپ:

  ناموجود
 

 خورشیدي انرژي صد تا صفر
 ) دوم جلد ( 
 سید سعید قره یاريمولف : 

 168تعداد صفحات   96چاپ : 
 ناموجود

 
 خورشیدي صفرتاصدانرژي

  ) سومجلد ( 
 مهندس سیدسعیدقره یالی: مولف

  200: تعدادصفحات1396چاپ:
 ناموجود

 

 سوم هزاره در یشغل نینو يها فرصت
 یزارع یعلمهندس :  مولف
 صفحه 220: صفحات تعداد

 ریال 270000قیمت:

 

 نانو فناوري با آشنایی
 طائب درضایحم و یمیابراه یعل: مولف

 صفحه 126: صفحات تعداد
  ریال 130000قیمت:

 

 وکاربردها محصوالت نانو
  ، طائب درضایحممهندس  :مولف

 یمیابراه یعل
 صفحه 122: صفحات تعداد

 ریال 180000قیمت:

 
  سیم حسگربی هاي شبکه

 جلداول  )وکاربردها ها يفناور (
 دکترهومن ضرابی:  مولف

 صفحه 393تعدادصفحات:
 ناموجود

  

 سیمبی حسگر هاي شبکه
  ) سازي پیاده و طراحی ( 

 دوم جلد
 مولف : مهندس لیانا خسروي زاده

 108تعداد صفحات :  96چاپ : 
  ریال180000قیمت : 

 و ایاش نترنتیا
 آن یصنعت مدل 

 این يزدیا دیحم مهندس:  سندهینو
 صفحه 200: صفحات تعداد

 الیر  880000 :متیق
  

  ایاش نترنتیا
 ) يساز ادهیپ و میمفاه (

  ، یطالب اشکانمهندس :  سندهینو
 پور طالب احمدرضا

 صفحه 188: صفحات تعداد
   ریال 270000قیمت:

 ابري رایانش
 ) مفاهیم و اصول (

 نظارات نیام دکتر: مولفان
 معمارزاده هیمهد مهندس
 یمیکر محمد مهینع مهندس

 242:  صفحات تعداد 97 اول چاپ
   ریال  1650000:  قیمت

  يابر انشیرا
 اجرا و يساز ادهیپ

 نظارات نیام دکتر:مؤلف
 184تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 400000قیمت : 

  
  هوشمند يها خانه  

 ) يساز ادهیپ و میمفاه (
  ، یطالب اشکانمهندس :  مولف

 پور طالب رضا احمد
 صفحه 196:  صفحات تعداد

 ریال 1400000  قیمت:
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 کتابهاي مدیریت  ، حسابداري و بازاریابی

 طرح روي جلد عنوان کتاب طرح روي جلد عنوان کتاب 
 يها هیسرما یروانشناس
 سازمان یانسان

 احمد آل نیمت دکتر: مؤلف
 166تعداد صفحات     1401چاپ 

  ریال   1300000قیمت :   

  

 يداشبوردها یطراح
 در یتیریمد

 MICROSOFT POWER BI 
 یرعصامیام روزبه: مؤلف

 378تعداد صفحات  1401چاپ 
  ریال   2500000قیمت :   

 کردیرو با یکیالکترون تجارت
 متاورس بر دیتاک و یتیریمد

 یعیصنا یعل پروفسور: مؤلف
 274تعداد صفحات  1401چاپ 

 ریال   1900000قیمت :   
 

 در یمصنوع هوش يراهکارها
 کار و کسب تیریمد

 رضاپور، محمد ،يمجاهد احسان: مؤلفان
 یقاسم یعل نژاد، يزدی محسن

 174تعداد صفحات  1401چاپ 
  ریال 1350000قیمت  :  

 انیمشتر باشگاه درباره زیچ همه
 یاهوشیس اریمه: مؤلف

 162تعداد صفحات  1401چاپ 
 ریال   1280000قیمت :    

 
 با موفق محصوالت یطراح
 نگر ندهیآ يکردیرو

 یناصح یمصطف: مؤلف
 108تعداد صفحات :  1401چاپ 

 ریال 770000قیمت : 
 

 با ها شرکت عملکرد یابیارز
 یمال يها نسبت
 یکانیب دیام: مؤلف

 86تعداد صفحات :  1401چاپ 
  ریال 740000قیمت :     

 و مسأله حل نینو يها کیتکن
 يریگ میتصم

 یدزفول نوراله نیمحمدحس دکتر: مؤلف
 154تعداد صفحات :  1401چاپ 

 ریال 1200000قیمت : 
 

 يندیفرآ نگرش و ينگر کل
 بلوچ نینسر ،ياسد رایسم: مؤلفان

 يرودبار
 116تعداد صفحات :  1401چاپ 

 ریال 880000قیمت :   
 

 موفق لنسریفر کی چگونه
 م؟یشو

 یرستم پور احمد: مؤلف
 98تعداد صفحات :  1401چاپ 

 ریال 720000قیمت :   
 

  – يساز میت نینو يها هینظر
 میت ایدن بزرگ يها شرکت چگونه

 کنند یم يساز
 یدزفول نوراله نیمحمدحس دکتر: مؤلف

 120تعداد صفحات :  1401چاپ 
  ریال 830000قیمت :   
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 -یاتیمال یحسابرس
 ییاجرا و يکاربرد 

 یمیرح درضایحم: مؤلف
 272تعداد صفحات  1401چاپ 

 ریال 1800000قیمت :   
 

 ارائه و ثبت يکاربرد آموزش
 یفصل معامالت

  ان،یهاشم عباس دیس: مؤلفان
 پور میکر احسان دیس
 86تعداد صفحات  1401چاپ 

  ریال 650000قیمت :    
 کارها و کسب يبرا نترستیپ

 ،یانیاکبر رضا: مؤلفان
 یانیاکبر دیام 

 118تعداد صفحات  1401چاپ 
 ریال 800000 قیمت :   

 

 یمقدمات یحسابرس آموزش
 زنگنه عصمت: مؤلف

 144تعداد صفحات  1401چاپ 
 ریال 910000قیمت :    

 
 جادیا ندیفرآ و محصول توسعه

 فروش و یابیبازار دید با
 یجالل سجاد دکتر: مؤلف

 150تعداد صفحات  1401چاپ 
  ریال 1150000قیمت :    

 حل يبرا شده نیتضم يراهنما
 مسأله

 نیل مک رابرت کان، چارلز: سندگانیون
 يجواد بابک دکتر: مترجم

 312تعداد صفحات  1401چاپ 
  ریال 1670000قیمت :    

 در تیفیک تیریمد ستمیس
  ISO۱۰۰۰۴ يمشتر تیرضا

 فر یجالل سجاد دکتر: مؤلف
 150تعداد صفحات  1401چاپ 

 ریال 940000قیمت :   
 

 شوند یم رهبر چگونه رانیمد
 نزیواتک. يد کلیما: مؤلف

 یاهوشیس اریمه: مترجم
 158تعداد صفحات  1401چاپ 

 ریال 980000قیمت :    
 

 نینکدیل با یابیبازار
 یاهوشیس اریمه: مؤلف

 114تعداد صفحات  1401چاپ 
 ریال 780000قیمت :   

 

 يبرا یسازمان رفتار يها مهارت
 ها سازمان کارکنان و رانیمد

 یدمرچل پرستو: مؤلف
 178تعداد صفحات  1401چاپ 

  ریال 1060000قیمت :    

 1 یحسابرس
  اتحادفرد، يمهد: مؤلفان
 یمعصوم يگودرز آزاده

  178تعداد صفحات  1401چاپ 
  ریال 1320000قیمت :   

 بهبود يبرا نرم يها مهارت
 یسازمان و يفرد عملکرد

  ،يریبص يمهد دکتر: مؤلفان
 یخسروشاه یرفعت ایثر
 154تعداد صفحات  1401چاپ 

  ریال 960000قیمت :    
 به یدگیرس متخصص آموزش

 انیمشتر امور
 یعلخیش یمجتبمولف : 

 122تعداد صفحات :  1400چاپ 
  ریال   650000قیمت : 

 فروش و یابیبازار آموزش
 یتلفن

 یاهوشیس اریمه: مؤلف
 100تعداد صفحات :  1401چاپ 

  ریال 900000قیمت :   
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 دستمزد و حقوق يحسابدار
 مولف : امید بیکانی

 90تعداد صفحات :   1400چاپ 
 ریال   520000قیمت :  

 

 یسازمان و يفرد موثر ارتباط
 مولف : دکتر ساناز کتابی

 234تعداد صفحات :  1400چاپ 
 ریال   1300000قیمت :  

 
 نگیمارکت ویدیو
 ییلو خمسه آرش: مؤلف

 170تعداد صفحات :  1400چاپ  
 ریال 1030000  قیمت : 

 

 ارباب با برخورد در ییطال نکات
 )یخصوص و یدولت( رجوع

 یاهوشیس اریمهمولف : 
 102تعداد صفحات :   1400چاپ 

 ریال  570000قیمت : 
 

 ویزیتوري و بازاریابی هاي روش
 اي حرفه

 مؤلف: محمدرضا طائی
 160تعداد صفحات :  1400چاپ 

  ناموجود

 ها سازمان يساز چابک
 کشاورز، محمد دکتر: مؤلفان

 یعل ،یکاشان يرضا ابوالفضل
 يکندتازه يلویمهد

 130تعداد صفحات :  1400چاپ 
  ریال 670000قیمت : 

 ایپو روش به محصوالت غیتبل
DPA (DYNAMIC PRODUCT ADS 

2020 ) 
 یاهوشیس اریمه: مترجم

 142تعداد صفحات    1400چاپ 
 ریال  650000قیمت :   

 

 مالیاتی قوانین مجموعه
 ) پالتویی قطع (

گردآوري و تالیف: هادي طاهري 
 شهرآئینی

 186تعداد صفحات :  1400چاپ 

 ناموجود
 

 یاجتماع یابیبازار
 میمفاه و اصول 
 بهینس، یصادق رسول: مترجمان

 يکالنتر زهرا دهیس، يزنجر
  یبنادک

 114 تعداد صفحات : 1400چاپ  
  ریال 580000قیمت : 

 انواع يحسابدار و تیریمد
 يمانکاریپ

 یخیمشا رضایعل: مؤلف
 212تعداد صفحات :  1400چاپ 

 ناموجود

 
 با مطابق _  یصنعت يحسابدار
 یحسابرس و يحسابدار استاندارد

 رانیا
 زنگنه عصمت: مؤلف

 190تعداد صفحات :  1400چاپ 
 ریال 1280000قیمت : 

 

 نگیکوچ با سرآمد رعاملیمد

 رعاملیمد
 نیغالمحس دکتر: ؤلفانم

 ریجهانگ یمصطف دکتر ،يریرادمردقد
 126تعداد صفحات  1400چاپ 

 ریال  830000قیمت : 
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 تیریمد مشاوره بر يا مقدمه
  يجواد بابک دکتر: مؤلف

 )تهران دانشگاه یعلم ئتیه عضو(
 620تعداد صفحات  1400چاپ 

 ناموجود

 

 در هوشمند يگذار هیسرما
 رانیا بازار 

 یعیرف الهام: مؤلف
 100تعداد صفحات   1400چاپ 

 ریال 720000قیمت : 

 
 و لیتحل و هیتجز شرفتهیپ شرح

 ها ستمیس یطراح
  کشاورز، محمد دکتر: مؤلفان

 نژاد یعل یعل
 406تعداد صفحات  99چاپ 

 ریال 1600000 قیمت : 
 

 یستگیشا یابیارز يکارها و ساز
 یانسان يها هیسرما

 مولف : علی رستگار
 144تعداد صفحات :  1400چاپ 

 ریال 920000 قیمت : 

 
 ندهیآ در سهام تیوضع ینیب شیپ

 يگذار هیسرما يدیکل نکات و
 موفق

 ،ینیحس نوشیم: مؤلفان
 یکردستان سمین 

 216تعدادصفحات :  99چاپ 
  ریال 600000قیمت : 

 را خود یاتیمال اظهارنامه چگونه
 دیینما ارسال و میتنظ

 يناصر حامد:  مؤلف
 132تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 1020000قیمت : 

 
 و خرد يها شاخص با ییآشنا
 در آنها تیاهم و ياقتصاد کالن

 رانیمد يریگ میتصم
  ،يریشیعل هیهد: مؤلفان

 اخوان محمدرضا
 136تعداد صفحات :  99چاپ 

  ریال 1050000قیمت : 

 یبازرگان يها شرکت يحسابدار
  اتحادفرد، يمهد: مؤلفان
 یمعصوم يگودرز آزاده

 176تعداد صفحات :  99چاپ 
 ناموجود

 
 مدل يمبنا بر یسازمان یتعال

EFQM 2020 
 ،ينظر احسانه دکتر: مؤلفان

 رخانلویش درسا مهندس
 254تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 1750000قیمت : 
 

  – يا حرفه فروش تیریمد
 رانیا بازار با متناسب

 یطائ محمدرضا: مؤلف
 222تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال  1260000  قیمت : 

 
 :دیشو يا حرفه COACH کوچ
 يبرا برتر شغل نگ،یکوچ حرفه

 گرانید و خودتان رشد
 رادمرد نیغالمحس دکتر: مؤلفان

 ریجهانگ یمصطف دکتر ،يریقد
 184تعداد صفحات :  99چاپ 

  ریال  1100000    قیمت : 

 کردیرو با یصنعت یابیبازار تیریمد
 يتجار روابط

 دکتر ، یعیصنا یعل پروفسور: مؤلفان
 یرجال محمدجواد دیس
 190تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 660000قیمت : 
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  يبازارساز
 ییاجرا يندهایفرآ و ها روش

  ه،یخو یعل دکتر: مؤلفان
 ياحمد مهیفه

 234تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال 670000قیمت: 

 

 بورس در هانباید و ها باید
 مولف حجت بهادري و پدرام روتیها

 138تعداد صفحات :  99چاپ اول 
 ریال 990000قیمت : 

 
 رهبران و مدیران براي کوچینگ

مؤلفان: دکتر غالمحسین رادمرد 
 قدیري، دکتر مصطفی جهانگیر

 140تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال  890000   قیمت : 

 

 تحقیقات کاربردي راهنماي
 و ها روش بر تاکید با - بازاریابی

 مدرن هاي تکنیک
 يپرور مانیپ:  مؤلف

 170تعداد صفحات :  99چاپ 
  ریال 480000قیمت : 

 تبلیغاتی هاي کمپین طراحی
 مؤلف: دکتر امیر موسوي کالئی

 180تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال 540000قیمت : 

 

 کار بازار حسابداري خودآموز
 مؤلفان: سعید نمازیان، 
 سیدمحمد جواد حسینی

 156تعداد صفحات :  99چاپ 
 ناموجود

 
 

 یاتیمال نیقوان دوره به نو ینگاه
 31/4/1394 مصوب

 حامد ،يناصر اله یصف: فیتال
 يناصر

 128تعداد صفحات :  99چاپ 
  ناموجود

  درون ییگشا رمز
  یخودشناس ابزار جعبه(

 )افراد یابیارز و
 یرسول محمد ،ينظر احسانه: مؤلفان

 304تعداد صفحات :  99چاپ 
  ریال 770000قیمت : 

 یمهندس و تیریمد
 )برند( يتجار نشان و نام 

 مهیفه ه،یخو یعل دکتر:  مولفان
 ياحمد

 214تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال 650000قیمت : 

 

 یمال يحسابدار
 يناصر حامد: مؤلف

 166تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال 1240000قیمت  :  

 

 FOR DUMMIES نگینورومارکت
 پولمن – ج ونیاست ، جنکو:  نیمولف
 .  يا تریپ ، دلیاست _ یاندروپ ،

 بن ندا:  مترجم
 412تعداد صفحات :   98چاپ 

 ریال 2700000قیمت : 

 

  :پرکاربرد یاتیمال نیقوان
 و افزوده برارزش اتیمال انضمام به

 یاتیمال اظهارنامه هیته يریتصو آموزش
 ، انینماز دیسع:  فیتال و يگردآور

 ینیحس الهام
 114تعداد صفحات :   98چاپ 

  ریال 330000قیمت : 
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 يحسابدار و الملل نیب یبازرگان
 آن

 مینس ،ینیحس نوشیم: نیمؤلف
 یکردستان

 200تعداد صفحات    98چاپ 
 ناموجود

 
 

 یابیبازار سرنخ
 هیحان ،یرسول محمد: مولفان

 ينظر احسانه ،ییرزایم
 322:  صفحات تعداد    98 چاپ

 ریال 750000:  قیمت

 

 منابع یستگیشا کردیرو يریبکارگ
 تیموفق يبرا يراهبرد( یانسان

 )سازمان
 رستگار یعل:  ولفم
 132تعداد صفحات  98چاپ 

  ریال 450000قیمت : 

  يحسابدار یمبان و اصول
 ) يکاربرد(
 ییرضا هیراض:مولف

 250تعداد صفحات :  98چاپ 
 ریال 1050000   قیمت :

 
 یالملل نیب ياستانداردها

 IFRS یمال يگزارشگر
 زنگنه عصمت: مؤلف

 180تعداد صفحات :  98چاپ 
 ناموجود

 

 کردیرو :هوشمند کار و کسب
 ادهیپ پروژه همراه به یتیریمد

 BI يساز
 یاحسان یعل دکترمولف : 

 376صفحات : تعداد  98چاپ 
  ناموجود

 یم خالق ای میشو یم زاده خالق
 تفکر تیتقو يها روش م؟یشو

 خالق
 محمد ،ينظر احسانه: مولفان
 پارسا حامد محمد ،یرسول

 280تعداد صفحات :  98چاپ اول 
 ریال 700000قیمت : 

 

 بیترک و یطراح یغاتیتبل نیکمپ
 یغاتیتبل مختلف يها وهیش

 مولف : شبنم وداد تقوي
 200تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال 550000قیمت : 

 

 با ارتباط مدیریت طریق از چگونه
 موفق را خود کار و کسب مشتریان

 اجرایی راهکارهاي ارائه با( کنید
 )سازي پیاده

 مولف : محمدرضا طائی
 160تعداد صفحات :  98چاپ 

  ریال 550000قیمت : 

  1 یصنعت يحسابدار
 تست و نیتمر با همراه

  ،یمعصوم يگودرز آزاده: مولفان
 فرد اتحاد يمهد

 176تعداد صفحات :  98چاپ 
  ریال 520000قیمت : 

 حسابداري در اکسل کاربرد
 ) تصویري موزشآ ( 

 مولف: عصمت زنگنه
 148تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال 1150000  قیمت : 

 

 کار بازار در حسابداري دانش
 مولف : رضا سلیمانی زاده

 164 : صفحات تعداد 98 اول چاپ
 ناموجود
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 یمقدمات يحسابدار کار کتاب
 مولف : موسی رشیدي خزایی

 122تعداد صفحات :  98چاپ 
 ناموجود

 
  

  مالی مدیریت
 مالی غیر مدیران براي
  و نمازیان سعید : مولف

 جهانشاهی حسین امیر
 168 : صفحات تعداد 98 چاپ

  ریال 1250000  : قیمت

 سرپرستی اصول
 نگار زرین جعفر محمد : مولف
 162 : صفحات تعداد 98 چاپ

 ناموجود

 

 بازرگانی موسسات حسابداري
  ، يناصر حامدمولفان : 

 يقادر عاطفه
 188تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال  1240000  قیمت : 

 
 مشتري با ارتباط مدیریت

) CRM ( 
 نظري احسانه و الله سینا : مولفان
 154 : صفحات تعداد 98 چاپ

 ناموجود
 

 کاربردي تکمیلی حسابداري
 مولف : عصمت زنگنه

 148تعداد صفحات :  98چاپ 
 ریال 550000قیمت : 

 
 کارآمد و موثر تیریمد

 یانسان منابع 
 یهمدان اخوان محمدرضا: مؤلف

تعداد صفحات :  97چاپ اول 
104 

  ناموجود

 یانسان منابع تیریمد
 نگار نیزر جعفر محمد کترمولف : د
 396تعداد صفحات :  97چاپ : 

 ریال  1550000قیمت :   

 
  يندهایفرآ تیریمد

 APQC کار و کسب
 رستگار یعل:  مولف

 212تعداد صفحات   97چاپ اول 
 ریال 1270000  قیمت :

 

 یمال تیریمد
 دکتر ي ونظر احسانه دکتر: مولفان

 یرخانیم هیراض مهندسو  الله نایس
 292تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ناموجود

 
 آن تیریمد و تیفیک

 يکاربرد و ساده يراهنما 
 بر تیفیک تیریمد ستمیس استقرار

 ISO اساس

9001:2015 
 رستگار یعل:  مولف

 144تعداد صفحات  97چاپ اول 
 ناموجود

 

 مزیتا ننشالیفا يکاربرد يراهنما
 کار و کسب طرح نوشتن يبرا

 مرجان و يمنصور نیشاه:ترجمانم
 منشگر

 290تعداد صفحات :  97چاپ اول 
 ریال 550000قیمت : 
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 نمودارها و ها نسبت با ییآشنا
 يها صورت در تقلب کشف يبرا

 یمال
 زنگنه عصمت: مؤلف

 174تعداد صفحات :  97چاپ اول 
  ریال 1050000 قیمت : 

 کار و کسب در تیموفق و تیریمد
 مهرنوش مهندس: مولفان
 شهرناز ،مهندسیعبدالله

 درضایحم ،مهندسیمیرح
 سجادمحمدزاده، ،مهندسيقنبر

 162تعداد صفحات:  97چاپ اول 
  ریال 370000قیمت : 

 يها ستمیس در اکسل کاربرد
 دستمزد و حقوق
 ینیحس الهاممولف : 

 100تعداد صفحات  97چاپ اول 
 ریال 710000قیمت :   

 

 ینی،کارآفر یابیبازار يها وهیش
 مجالس لمیف و عکس

 و پورمنفرد هیسم مهندس: ولفانم
 یزارع یعل مهندس 

 130تعداد صفحات :  97چاپ اول 
 ریال 260000قیمت : 

 
 یانسان منابع يحسابدار

 روانی،سییمال اهللا عزتمولف : 
 یفیشر

 112تعداد صفحات : 97چاپ اول 
 ریال 760000قیمت : 

 

 یخدمات یمال يحسابدار
 , اتحادفرد يمهدمولف : 

 یمعصوم يگودرز آزاده 
 248تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ناموجود

 
 یمقدمات یعموم يحسابدار

 ینیحس الهام مولف :
 284تعداد صفحات :  97چاپ : 

 ریال  1720000  قیمت : 

 

  گیري اوج هنر
  توسعه استراتژیک ریزي برنامه

 شخصی هاي توانمندي
 مولف : دکتر سعید سعادت

 248صفحات : تعداد  97چاپ : 
  ریال 300000قیمت : 

  اسکرام جامع راهنماي
 مولف:مرجان منشگر،

 شاهین منصوري 
 382تعداد صفحات : 97چاپ 

 ناموجود

 

 دیاموزیب آسان را يحسابدار
 ) DVD همراه(  

 اصل یابطح احمدرضا:  سندهینو
  116: صفحات تعداد96چاپ : 

 ریال 420000قیمت:

 
 و انگلیسی زبان به حسابداري

 حسابداري تخصصی زبان
 مولف:سعید نمازیان ،

 محسن مرادي  
 282تعداد صفحات: 97چاپ 

  ریال  2700000  قیمت:
 

 با مطابق خاص موارد حسابداري
  مقررات و قوانین تغییرات آخرین

مولف:حمزه حصاري، 
سعیدبذرافشان،نرجس کمالی 

 کرمانی،زهره حیدري
 184تعداد صفحات : 97چاپ

  ریال  1100000قیمت :   
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 کاربردي آموزش
 پریماورا(مقدماتی)

 مولف:علیرضا اسد دخت 
 170تعداد صفحات : 97چاپ

  ریال 290000قیمت:
 

  تجاري صنعتی بندي بسته اصول
 مولف:ندا تربخانی 

 170تعداد صفحات :97چاپ
 ریال  300000قیمت: 

 
 ینیآفر کار ، ياریهوش فرصت

 نیمتی و نیحس ریم اوشیس دیس
 احمد آل

 156تعداد صفحات :  97چاپ اول 
 ریال 370000قیمت : 

 

 ، شرکت کیاستراتژ لیتحل آموزش
 انیمشتر و بازار

 ، يتقو يداد و معصومه هندسمولف : م
 يتقو داد و شبنم دکتر 

 88تعداد صفحات :  97چاپ : 
 ریال 190000قیمت : 

 
 در تمیالگور قیطر از سازمان لیتحل

 یمال يها صورت لیتحل و هیتجز
 مولف : بهرام شاهنده

 182تعداد صفحات : 97چاپ :
 ریال 260000قیمت : 

 

 هدف يمبنا بر بودجه و يزیر برنامه
 ينقد و یاتیعمل ، يا هیسرما بودجه

 شاهنده بهراممولف : 
 212تعداد صفحات :  97چاپ : 

 ریال 320000قیمت : 

 
 یاجتماع ینیآفر کار يها وهیش

 : مهندس علی زارعی مولف
 170تعداد صفحات :  97چاپ : 

 ریال 270000قیمت : 

 

 راتیتاخ گزارش یبررس و هیته
 پروژه در 
  -  یمقدس عباسمولف : 

 ییآقابابا نبیز 
 258تعداد صفحات : 97چاپ :

  ریال 1590000 قیمت : 
  سخنوري هنر و بیان فن

 مولف: شاهین ربیعی 
 180تعداد صفحات : 97چاپ

 ریال 570000قیمت:

 

  -مذاکره فنون و اصول
 بدن زبان یمهندس

 مولف : شاهین ربیعی
 172تعداد صفحات : 97چاپ:

 ناموجود
 

 نوآوري هاي شبکه
 اي شبکه هاي سازمان مدیریت

مولف : دکترحمیداسماعیلی و  سینا 
 الله و نگار پورفرج

 208تعداد صفحات :  96چاپ : 
 ریال 270000قیمت : 

 

 نورودیزاین
 افزایش براي نورومارکتینگ بینش

 سودآوري و جذابیت
 مولف : پیمان پروري و 

 محمدصادق اسالمی
 408تعداد صفحات :  97چاپ : 

  ریال  2600000قیمت :  
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WORK FLOW 
 دیاموزیب آسان را

 سجاد ، يقنبر رضا دیحم:  مولف
 یصحرائ عرفانه ، محمدزاده

 150:  صفحات تعداد 96:  چاپ
 ریال 320000:  قیمت

  

 در یهماهنگ اصول -یانیم ریمد
 سازمان بدنه

 نیمت ، یلیاسماع دیحم دکترمولف : 
 احمد آل

 150تعداد صفحات :  96چاپ : 
 ریال 220000قیمت : 

  
 1 درجه وبازاریابی تبلیغات مدیر

 مولف: مهندس علی زارعی
 372تعداد صفحات:
 ناموجود

  

 بازاریابی مدیریت براي چهارچوبی
 و ییمال دینومهندس :  سندهینو

 یکردستان مینس 
 صفحه 532: صفحات تعداد

 ریال 1400000 قیمت:
  

 عملیات مدیر
 سازمان) در سرپرستی (اصول

  ، یلیاسماع دیحممولفان : 
 احمد آل نیمت 
 131تعداد صفحات 96چاپ اول 

   ریال 200000قیمت : 

 دانش تیریمد
 بلوغ سطح شیافزا کردیرو با

 سازمان
 فرد يبهادر عبدالرضا دکتر:مولف

 144:صفحات تعداد
 الیر 140000:متیق

  
 داشبورد طراحی اصول

 تصمیم و مدیریتی کالن (مباحث
 ) کالن گیري

یروانا ن-مولفان:امید بیکانی
 جمشیدي
 110تعداد صفحات:

 ریال 180000قیمت:
 

 توسعه هاي دنده چرخ
 مولف:احمدرضا اصفهانی

 184صفحات:تعداد 
 ریال 190000قیمت:

 

 مشتریان رفتارشناسی
 مدرن دربازاریابی 

  ، ییمال دینومهندس :  سندهیون
 ییرضا ساینک

 صفحه 243: صفحات تعداد
  ناموجود

 و تجزیه کلیدي روش 67
 کار و کسب تحلیل

 دکترمرتضی موسی خانی: نویسنده
  336تعدادصفحات:

 ریال 1230000قیمت: 
 

 عمل در سازمانی معماري
 توگف) چوب (چهار

 مولف:امیر درجه،ستار هاشمی
 208تعداد صفحات: 95چاپ: 

  ناموجود
 

 

 عمل در سازمانی معماري
 ها) دیدگاه و ومفاهیم (اصول

 مولف:مهندس سید رئوف خیامی
 148تعداد صفحات: 95چاپ: 

 ریال 520000قیمت:
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 انسانی نیروي بهروري مدیریت
 مولف:اقبال جابري

 217تعداد صفحات:
 ریال 220000قیمت:

  

 مدیریت استقرار جامع راهنماي
 انسانی منابع استراتژي

 مولف:دکتر حسن حاله
 114تعداد صفحات:  95چاپ: 

 ریال 120000قیمت:
  

 یعمل و يکاربرد يراهنما
GAMIFICATION گونه يباز 

 يساز
 مولف : مهران فتح اله زاده

 391تعداد صفحات :  96چاپ : 
   ناموجود

 ایران تجارت قانون بر مروري
 انینماز دیسع:  سندهینو

 صفحه 85: صفحات تعداد
 ریال 85000قیمت:

  
 هاي مصاحبه در موفقیت رمز

 استخدامی
 مولف: مهندس احسان فرزین

 187تعداد صفحات:95چاپ: 
 ریال 200000قیمت:

  

 وکار کسب نیقوان و ها مهارت
 گانهی دونیفر دکتر:مولف

 192:صفحات تعداد
 الیر 190000:متیق

 

 تحلیل مورد در دانستنی6
 بین بازارهاي در گري ومعامله

 المللی
 یعامل جبل احمدرضا:  سندهینو

  118:  صفحات تعداد96چاپ: 
   ناموجود

  يها یژگیو و باورها
 يا حرفه فروشندگان

 مولف : محمدرضا طائی
 154تعداد صفحات :  99چاپ

 ریال 450000قیمت : 

 
 و حسابداري در  EXCEL کاربرد

  ) جدید (ویرایش مدیریت
 مولف: دکتر مهدي معدنچی و 

 مهندس سید محمد باقر غروي 
 348تعداد صفحات: 96چاپ: 

  ریال 2200000  قیمت:
  

 وانبارداري خرید سفارشات سیستم
 مولف:دکتر فریدون یگانه

 136تعداد صفحات:96چاپ: 
  ریال   1080000   قیمت:

 
 حسابداري آموزش مرجع

 کارگاهی) (متد
 مولف:سعید نمازیان

 202تعداد صفحات: 95چاپ: 
  ناموجود

  

 بودجه وکنترل تنظیم اصول
 بازرگانی و خدماتی موسسات

 مولف:دکتر فریدون یگانه
 75تعداد صفحات:

  ریال  700000  قیمت:
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  یبازرگان موسسات يحسابدار
 ) رانیا يحسابدار استاندارد طبق(

  و انینماز دیسع:  سندهینو
 یگیب یعل رضا
 144:صفحات تعداد
 ریال 220000قیمت:

  

 خدماتی موسسات حسابداري
 مولف :سعید نمازیان

 260تعداد صفحات:
 ناموجود

 
 هاي پیمان ومدیریت حسابداري

 اول) (جلد مدت بلند
 مولف:حسین دهقانی تفتی

 367تعداد صفحات:
  ریال 1900000   قیمت:

  

 یمقدمات یعموم يحسابدار
  ،یابطح مینس:مولف
  یابطح نیریش

  395:صفحات تعداد
  ناموجود

 
 تیریمد و سازمان یمبان

 و یکارشناس انیدانشجو ژهیو(
 )ارشد یکارشناس

 نگار نیزر جعفر محمد دکترمولف : 
 296تعداد صفحات :  97چاپ 

 ریال 1900000قیمت : 
  

 تیریمد و سازمان یمبان
 مولف : شاهرخ رضایی فر

 276تعداد صفحات :  96 چاپ
 ریال 700000قیمت : 

  

 کتابهاي اقتصاد

  طرح روي جلد  عنوان کتاب   طرح روي جلد  عنوان کتاب 
 يتجار هوش افزار نرم آموزش

TABLEAU 
 يکرد اکبریعل مهندس: مؤلف

 136تعداد صفحات :  1401چاپ 
  ریال   1120000قیمت :  

  

 يارزها در يگذار هیسرما
 يا حرفه تا يمبتد _تالیجید

 لمر يعباد صالح دکترمولف : 
 442تعداد صفحات :  1400چاپ 

  ریال 2700000   قیمت :

 رمز بازار ژهیو يکاربرد کالیتکن لیتحل
 یمال يبازارها ریسا و ارزها

 بوربور پدرام: مؤلف
 110تعداد صفحات :  1401چاپ 

 ریال 860000قیمت :    
 

 يارزها در يگذار هیسرما
 رانیا در آن گاهیجا و تالیجید

 لمر يعباد صالح:  مؤلف
  144تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال  680000 قیمت : 

 

 دولتی ریزي بودجه
 مؤلف: دکتر محمد کشاورز

 166تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال 760000 قیمت : 

 



٥٢ 
  با بیش از یک هزار عنوان فعال انتشارات دیباگران تهران ناشر برتر کتابهاي آموزشی و علمی

 

 یاجتماع رفاه و یتالیجید اقتصاد
 یشناس حق يمهدمولف : 

 112صفحات : تعداد  99چاپ 
 ریال 350000قیمت : 

 

 در HBR تفکرات نیآخر :یمصنوع هوش
 کار و کسب ي ندهیآ مورد

 يزند اقیغرا اسر،ی يدریح حامدمولف : 
 114تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 950000:  قیمت

 
 – یتالیجید حکومت و يامپراطور

 تالیجید یابیبازار
 هیخو یعل دکتر:  مؤلف

 238صفحات : تعداد  99چاپ 
 ریال 650000قیمت : 

 

  يکاربرد يراهنما
 بورس در يگذار هیسرما
 ها یعل محمد اشاری:  مولف

 100تعداد صفحات :  99چاپ 
ریال 350000قیمت :   

 

 آینده مالی بازارهاي و بیتکوین
 مولف : محمد نوید مددي

 196تعداد صفحات :  98چاپ 
 ریال 650000قیمت : 

 

 با ها پروژه ياقتصاد و یمال یسنج امکان

COMFAR ,33 A 
 يزند ویآر :مولف

 232 : صفحات تعداد 98 اول چاپ
 ریال 1600000   : قیمت

 
 کاربردي و جامع آموزش

COMFAR V۳٫۳A 
 زاده همایون اله روح : مولف

 250 : صفحات تعداد
 ریال 850000  : قیمت

 

 از استفاده با عامل بر مبتنی سازي مدل

 NETLOGO لوگو نت افزار نرم
سید فرزاد  وولفان: دکتر نرگس صالح نیام

 موسوي
 132تعداد صفحات :  98چاپ 

  ناموجود
 بورس يکارگزار درباره زیچ همه

 ی ونیحس نوشیم: مولفان
 يبهادر حجت 
 248تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 700000قیمت : 

 

   بهادار اوراق بورس در گذاري سرمایه
 ) مقدماتی (

 عزت اله مالیی،:  نویسنده
 آوات تیموري

 صفحه 98:  تعدادصفحات
 ناموجود

 
 

 يگذار هیسرما صد تا صفر
 بورس در 
  ، یکردستان مینسمولف : 

 يبهادر حجت 
 188تعداد صفحات :  97چاپ : 

 ریال 1400000قیمت : 
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 قراردادهاکتاب هاي 
 جلدطرح روي  عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب 

 – يمانکاریپ يقراردادها
 فسخ ضمانت، انعقاد،

 انیطالچ نیرامت :مؤلف
 152 : صفحات تعداد 99 چاپ

 ریال 980000  : قیمت
 

  

 کتابهاي مدیریت پروژه

 طرح روي جلد عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب 
 PM۲ پروژه تیریمد يمتدولوژ
 ،یمیبراه دیعبدالمج: ترجمه

 سروش دهیسپ
 264تعداد صفحات :  1400چاپ 

  ریال 1150000قیمت : 

 يکاربرد آموزش
 MICROSOFT PROJECT 2019 

 زاده ونیهما اهللاروح: مؤلف
 146تعداد صفحات  1401چاپ 

  ریال   1200000قیمت   
 راهنماي خالصه

PMBOK۲۰۲۱ استاندارد و 
 پروژه مدیریت

  ؤلف: دکتر محمدحسین نوراله دزفولیم
 134تعداد صفحات :  1400چاپ 

  ریال   1100000قیمت :  

 پروژه مدیریت دانش پیکره راهنماي
 PMBOK۷ پروژه مدیریت استاندارد و

 یمرتج نیحس طه دیس دکتر: مترجم
 280تعداد صفحات :  1400چاپ 

 ریال  1520000:   قیمت 
 

 با ییآشنا نه،یهز و زمان برآورد
BIM 4 يمدلساز وD ساختمان 

 SYNCHRO PRO با
 يزند ویآر: مؤلف

 276تعداد صفحات :  1400 چاپ 
  ریال 1500000قیمت : 

 يکاربرد پروژه تیریمد
 نوراله حسین محمد دکتر : مولف

 دزفولی
 260 : صفحات تعداد 1400 چاپ

 ریال   950000   : قیمت
 

 و پروژه کنترل ریزي، برنامه
 با ها پروژه ریسک آنالیز

MICROSOFT PROJECT۲۰۱۹- 
 مؤلف: آریو زندي

 404تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال   2500000  قیمت : 

 

 زیآنال و پروژه کنترل ،يزیر برنامه
 PRIMAVERA با ها پروژه سکیر

P۶, PRIMAVERA RISK ANALYSIS 
 P۶ ماورایپر
 يزند ویآر: مؤلف

 406تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال 2550000قیمت : 

 

 تیریمد يکاربرد يراهنما
 PMBOK براساس پروژه سکیر

 يمصطفو يمهد دیس : مولف
 یگرج

 156 : صفحات تعداد 99 چاپ
  ریال 450000 : قیمت

  پروژه تیفیک تیریمد
 PMBOK براساس

 یگرج يمصطفو يمهد دیس:  مولف
 154تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 950000 قیمت : 
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 تیریمد دانش کرهیپ يراهنما
 PMBOK پروژه

 زاده اله فتح مهران: مترجم
 903تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ناموجود
  

 و اضطراري شرایط مدیریت اصول
 حادثه فرماندهی ساختار

 مولف : علیرضا اسددخت
 372تعداد صفحات :   96چاپ : 

 ریال 400000قیمت : 
  

 کاربردي و جامع آموزش
MICROSOFT PROJECT ۲۰۱۶  

 ) مقدماتی (
 مهندس روح اله همایون زادهمولف : 

 330تعداد صفحات   96چاپ : 
   ناموجود

 کاربردي و جامع آموزش
MICROSOFT PROJECT ۲۰۱۶   

 ) پیشرفته ( 
 مولف : مهندس روح اله همایون زاده

 412تعداد صفحات   96چاپ : 
   ریال1150000قیمت : 

 جامع راهنماي
 MICROSFT PROJECT۲۰۱۳ 

 راد مولف:مهندس نادر خرمی
 564تعداد صفحات:

 ریال  3200000قیمت :   
  

 جامع راهنماي  
 PRIMAVERA P۶ V۸٫۳ 

 مولف: مهندس نادر خرمی راد
 340تعداد صفحات:

 ریال 1800000قیمت :  
  

 پروژه در بندي وزمان قواعد
 مولف:مهندس نادر خرمی راد

 84تعداد صفحات:
 ریال 340000قیمت:

 

 

 PMP آزمون راهنماي
 PMBOK پروژه مدیریت استاندارد و

 مولف:مهندس نادر خرمی راد
 300تعداد صفحات:

 ریال 3300000 قیمت:

 
 روش با مهندسی سازي بهینه

 فراابتکاري هاي
 مولف:دکتر غالمرضا جاللی

 256تعداد صفحات:
  ناموجود

  

 ها پروژه زمانی عملکرد ارزیابی
 شده کسب ارزش مدیریت با 

 خرمی رادمولف:مهندس نادر 
 132تعداد صفحات:

  ریال 400000قیمت:
  

 کتابهاي امور اداري 

  طرح روي جلد  عنوان کتاب   طرح روي جلد  عنوان کتاب 
 و تدارکات مسئول آموزش

 نهادها سازمانها، در کیلجست
  وکار کسب يها بنگاه و

 انیاحمد اشرفیعل دکتر :مؤلف
 186 صفحات تعداد 1401 چاپ

 ریال   1400000   : قیمت
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 يانباردار اصول آموزش
  فر،یاحسان محمد :مؤلفان

 يهرزند چشم اهیس يمهر
 168 صفحات تعداد 1401 چاپ

  ریال 1020000    : قیمت

 سفارشات کارمند آموزش
 کار صیترخ و یخارج

 انیاحمد اشرفیعل دکتر: مؤلف
 206تعداد صفحات :  1401چاپ 

  ریال  1340000قیمت :   
 مسئول يکاربرد يها آموزش

 يا رسانه
 یفراهان حسن: مؤلف

 140تعداد صفحات  1401چاپ 
  ریال 890000قیمت :   

 یگانیبا دانش و اسناد تیریمد
 رگر،یشمش محمدرضا: مؤلفان

 ینیمحمدحس نیآفر 
 104تعداد صفحات :  1401چاپ 

 ریال  850000قیمت :   
 

 مسئول يکاربرد يها آموزش
 یعموم روابط

 یفراهان حسن : مولف
 146 : صفحات تعداد 1400 چاپ

 ریال1040000   : قیمت

 

 درمانی و اصالحی هاي روش
 کارمندان بدنی هاي آسیب

 )(فیزیوتراپیست عباسی سمانه مؤلف:
 136 : صفحات تعداد  1400 چاپ

 ریال  590000 : قیمت

 
  و یمنش يا حرفه آموزش

 امالك مشاور
 ردلیش نیحس: مؤلف

 194تعداد صفحات :  1400 چاپ
 ریال 1450000 قیمت :

 

  يدفتر مسئول
 ) رشد جشنواره دییتا مورد (

  ورقایی فریبا : مولف
 206 : صفحات تعداد
 ریال 780000 : قیمت

 
 

 گمرکی امور مدیریت و گمرك
 ) هوشمند گمرك سوي به (

 و مقدسی علیرضا :دکتر مولفان
 دکتر و کیا کریمی دکترابراهیم

 بهارلویی محمد
 118 : صفحات تعداد 98 چاپ

   ریال 1000000 : قیمت

 يادارنگارش ۀناموهیش
 سازمان کارکنان و رانیمد ژهیو( 

 ) ها نهاد و ها
 فاضل سهراب : مولف

 126 : صفحات تعداد  98 چاپ
 ریال   940000   : قیمت

 
 مکاتبات و یسینو گزارش اصول

 یسازمان و يادار
 ییمال رایسم: مؤلف

 190تعداد صفحات :  97چاپ اول 
 ریال 1350000 قیمت : 

 

 مراکز یمنش آموزش
 یدرمان و یپزشک 

 ترای،مياحضار آرزو:  مولفان
 زاده یعل راد،محمد یمحسن

 140تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ناموجود
 

 اداري مکاتبات آموزش
 مولف:دکتر عبدالعلی قاسمی

         116تعدادصفحات:   95چاپ:اول 
 ریال 940000  قیمت:  

 

  و يبصر و یسمع مسئول
 یعموم روابط

 یزارع یعل مهندس:  سندهینو
  182: صفحات تعداد

 ناموجود
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  گري منشی
 دفتري) (مسئول

 مولف:فریبا ورقایی
 216تعداد صفحات:
    ناموجود

 

                دبیرخانه سرپرست آموزش
 مولف:شهناز نوبخت

 267تعداد صفحات:
  ریال1680000  قیمت:

 
 

 ودستمزد حقوق مسئول
مولف:مستانه رضایی ،شهناز 

 نوبخت
 180تعداد صفحات:  95چاپ: 

  ناموجود
  

 انبارداري
 مولف: مستانه رضایی ،

 شهناز نوبخت
 122تعداد صفحات:

  ریال  910000   قیمت:

 
 عمومی هنردرروابط

 مولف:شهریار خونساري
 194تعداد صفحات:
 ناموجود

 

 يدفتر مسئول و یمنش آموزش
 یحیتفر و يگردشگر مراکز

 ییمال رایسم :مولف
 184 : صفحات تعداد 97 اول چاپ

 ناموجود

 
 دفتر مسئول و یمنش آموزش

 عامل ریمد
 ییورقا بایفر مهندسمولف : 
 272تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 1550000قیمت : 

 

 يدفتر مسئول و یمنش آموزش
 یآموزش مراکز
 ییمال رایسممولف : 

 216تعداد صفحات : 97چاپ اول 
 ریال 440000قیمت : 

 

  پژوهش و مقاله نویسیکتابهاي 

  طرح روي جلد  عنوان کتاب   طرح روي جلد  عنوان کتاب 
 ساختاري معادالت آموزش

   نامه پایان مخصوص
 نرم با گام به گام و تصویري آموزش
 AMOS-SMART PLS افزار

 رقیه زارع –مولف : مسعود علی مردي 
 164 صفحات تعداد 1401 چاپ

  ریال  1300000  : قیمت
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 کتابهاي عمران

 طرح روي جلد عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب 
 و ساخت يقراردادها در تعهدات

 ها مانیپ مستندات
 پور نیمع بهمن دکتر :مؤلف

 262 : صفحات تعداد 1401  چاپ
 ریال   1800000  :  قیمت

 

  

 ROBOT افزار نرم يا حرفه آموزش

STRUCTURE ۲۰۲۲ 
 ییبابا رضا مهندس: مؤلف

 260تعداد صفحات :  1400چاپ 
 ریال   1430000قیمت :   

 

 نقشه و يبردار نقشه آموزش
 یساختمان يکارها يبرا ينگار

 پور يحمد یعل مهندس: مؤلف
 208تعداد صفحات :  1401چاپ 

 ریال 1460000قیمت :   
 

 نرم کمک به ساختمان محاسبات آموزش

 ETABSو SAFE    يافزارها
 صمدزادگان،مهندس ماین مهندس:نیمولف

 روزیپ يجعفر میابراه
 364 : صفحات تعداد
 ریال 1450000 : قیمت

 

  : ساخت مدیریت و مهندسی
 ریسک مدیریت بررسی و تحلیل

 عمرانی هاي پروژه در
 مؤلف:مظفر کماندار

 172تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال 500000قیمت : 

 
 افزار نرم يکاربرد آموزش

 TEKLA STRUCTURES 
 )متوسط و یمقدمات( 

 پور الیق حسین : مولف
 240 : صفحات تعداد 98 چاپ

 ناموجود
 

 ساخت تیریمد و یمهندس
 قراردادها یبررس و لیتحل 

 کماندار مظفر: مولف
 160تعداد صفحات :  98چاپ 

 ناموجود

 
 ساخت مدیریت و مهندسی

 مدیریت هايسیستم بررسی و تحلیل
 ایمنی

 مولف : مظفر کماندار
 460تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال 1250000قیمت : 
 

 ساخت، تیریمد و یمهندس
 یمنیا تیریمد یبررس و لیتحل 

 یساختمان يها کارگاه در
 کماندار مظفر:  مولف

 144:  صفحات تعداد 98 چاپ
 ناموجود

 
 – یعمران يها پروژه يندهایفرآ

 يبردار بهره تا طرح هیته از
 یقطب امکیس مهندس : نیتدو و فیتال

 224 : صفحات تعداد 98 چاپ
 ریال 650000 : قیمت

 

 به ساختمان محاسبات آموزش
 افزارهاي نرم کمک

 SAFE وETABS 
مولفین:مهندس نیما 

صمدزادگان،مهندس ابراهیم 
 جعفري پیروز

 462 : صفحات تعداد 98 چاپ
 ریال2800000  : قیمت

 



٥٨ 
  با بیش از یک هزار عنوان فعال انتشارات دیباگران تهران ناشر برتر کتابهاي آموزشی و علمی

 

  ، ساخت تیریمد یمهندس
 کارگاه در یمنیا تیریمد شرح و لیتحل

 یعمران يها پروژه 
 مولف : مظفر کماندار

 صفحه 188تعداد صفحات :  97چاپ اول 
 ریال 410000قیمت : 

 

 اطالعات يساز مدل يراهنما
 ساختمان

 مولف : محسن پارسا
 734تعداد صفحات : 97چاپ 

 ناموجود

 
 و حائل هاي دیوار طراحی و مهندسی

  سیلبند
مولفان :مهدي بهداروندي عسکر،شیما 

 بهادري، 
 علی ابراهیمی 

 436تعداد صفحات : 97چاپ
   ناموجود

 ساخت مدیریت مهندسی
 ، سازه در آن با مقابله ، خوردگی 

  جوش
 مولف:مظفر کماندار

 264تعداد صفحات : 97چاپ 
  ناموجود

 
 ساخت تیریمد یمهندس

 کارگاه ياجرا و يزیر برنامه ، تیریمد (
 )يراهساز

 کماندار مظفر: مولف
 246 صفحات تعداد 97 چاپ
 الیر 680000:متیق

 

 سوم کتاب - برآورد و متره
  ) یعمران پروژه کی صد صفرتا از ( 

 HSE بر نظارت يستهایل چک
 مولف : مهندس مهیار همت پور

 218تعداد صفحات :  97چاپ اول 
 ریال 650000قیمت : 
  

  ساخت مدیریت و مهندسی
  تاخیرات الیحه از دفاع و ،تهیه شناخت

 مولف: مظفر کماندار 
 151تعداد صفحات  97چاپ 

  ناموجود

 

 ساخت مدیریت و مهندسی
 آن با مقابله هاي روش و خوردگی

  فلز و سازه در
 مولف: مظفر کماندار 

 142تعداد صفحات : 97چاپ
 ریال 260000قیمت:

 
  ساخت مدیریت و مهندسی

  کارگاه مدیران وظایف شرح و تحلیل
  عمرانی هاي پروژه

 مولف:مظفر کماندار
 184تعداد صفحات  97چاپ 

  ناموجود

 

 ساخت مدیریت مهندسی
 ) کلیم مدیریت بررسی و تحلیل ( 

 مولف: مظفر کماندار
 108تعداد صفحات : 97چاپ 

  ریال 380000قیمت:

 
 آنالیز ، شناخت ساخت مدیریت و مهندسی
  جدید قیمت از دفاع و تهیه ،

 مولف : مظفر کماندار 
 186تعداد صفحات  97چاپ 

 ریال 620000قیمت: 

 

  معدن مهندسی ايپایه مفاهیم
 سنگ مکانیک گرایش

 مولف : مهندس علی نوري
 122تعداد صفحات :   96چاپ : 

 ریال 190000قیمت : 
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 اجرایی هاي راهکار و ها روش
  سازي ساختمان 

مولف:مریم دیلمی طریفی ،حسین کردي 
 کاللی،علی ابراهیمی ،حمید رضا طائب 

 284تعداد صفحات: 97چاپ 
 ناموجود

 

 یمل مقررات و ضوابط مجموعه
 يساز ساختمان

 ، یکالک يکرد نیحس ینمهندس : مولف
 میمر  ، درضاطائبیحم ، یمیابراه یعل

 یفیطر یلمید
 218 : صفحات تعداد 97 : چاپ

   ریال 1480000 : قیمت
 افزار نرم با مدلسازي خودآموز

TEKLA STRUCTURES 
 مولف:مهندس احمد عبدي اردیزي

                          368تعداد صفحات:
 ناموجود

 

 افزار افزار نرم کاربردي راهنماي
TEKLA STRUCTURES 

 مولف:مهندس هانیه حسنی
 127تعداد صفحات:  95چاپ: 

 ریال 150000قیمت:

 
 با ها پل سازه طراحی و مدلسازي،تحلیل

CSIBRIDGE 
 مولف : مهندس محسن عظیمی

                          328صفحات:تعداد 
  ریال 1400000  قیمت:

 

 ساخت هاي روش
 مولف:دکتر مهدي رفتاري

 392تعداد صفحات: 95چاپ: 
 ریال 1600000  قیمت: 

  
  

 
  برآورد و متره

 عمرانی پروژه یک صد تا صفر از
 مولف:مهندس مهیار همت پور

 343تعداد صفحات:
  ریال 2200000  قیمت:

 

  آورد بر و متره
 ) دوم (کتاب

 مولف: مهیار همت پور 
 130تعداد صفحات: 97چاپ 

 ریال 450000قیمت:

  
 و یساختمان آالت نیماش
 )سوم شیرایو(يساز راه

 اکبرزادگان نیحس:مولف
 180:صفحات تعداد

 ناموجود

  

 با مولکولی دینامیک سازي شبیه
LAMMPS 

مولف:دکتر نیررزم آرا                
             289تعداد صفحات:  95چاپ:

 ریال  2000000  قیمت:

  
 – فلزي هاي ساختمان فناوري

 آموزشی کمک
 مولف:مهندس علی ابراهیمی

 206تعداد صفحات:
  ناموجود

 

 بتن یعال يتکنولوژ
 رضا ،يرفتار يمهد: ؤلفانم

 یحکمت عباس محجوب،
 صفحه 418تعداد صفحات : 

   ریال  2150000  قیمت : 
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 کتابهاي معماري

 طرح روي جلد عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب

 اجرا تا دهیا از -یداخل يمعمار
  ن،ینخست روناك: مؤلفان

 یپرچم اناید ،یپرچم داود
 148تعداد صفحات   1401چاپ 

  ریال   1080000قیمت :   

 افزار نرم جامع آموزش 

REVIT MEP 
 رهبر یعل :مؤلف

 262 : صفحات تعداد 1401 چاپ
  ریال   1850000   : قیمت

 سیاسک با تفکر میترس گام به گام
 ینیام میمر: مؤلف

 116تعداد صفحات  1401چاپ 
 ریال 1200000قیمت :    

 

 نویرا يساز مدل آموزش 
 معماران و طراحان يبرا

 یسبزچمن بایفر: مؤلف
 168تعداد صفحات :  1401چاپ 

 ریال   1150000قیمت :   
 

 يتجار يها مجتمع یطراح صد تا صفر
 ،ياصغریعل برزیفر: مؤلفان

 ياصغریعل نازیفر 
 192تعداد صفحات  1401چاپ 

 ریال 1130000قیمت :  
 

 ساختمان ياجزا يساز مدل 
 AUTODESK REVIT تیرو در

 دوارمقدم،یام محسن مهندس :مؤلفان
 روان،یش شرکاء میمر مهندس

 يبدر دهیسع مهندس
 194 صفحات تعداد 1401 چاپ

 ریال 1180000    : قیمت
 

  ساختمان کشی نقشه
 مولف : مهندس حنانه سادات نورانی

 340تعداد صفحات :  1400چاپ 
 ریال 1350000قیمت : 

 

 يمعمار ییاجرا يها نقشه 
 دو فاز

 رگانیت یعل :مؤلف
 238 صفحات تعداد  1401 چاپ

 ریال 1330000   : قیمت
 

 AUTODESK جامع آموزش

NAVISWORKS 
 يآباد لطف یمطلب اریشهر: مؤلف
 240تعداد صفحات :  1400چاپ 

  ریال 1050000قیمت : 

 یطراح و میمفاه ییطال نکات 
 يمعمار در

 ینوران سادات حنانه: مؤلف
 174تعداد صفحات :  1400چاپ 

 ریال 1050000قیمت : 
 

 سه و دوبعدي اتوکد جامع آموزش
 بعدي

 مؤلف: آرمان حسن زاده
 390 : صفحات تعداد 1400 چاپ

 ریال 2300000  : قیمت

 

 يها مجتمع یطراح اصول 
 یطراح صد تا صفر _یمسکون

 یمسکون مجتمع
  ،ياصغریعل برزیفر : مولف

 ياصغریعل نازیفر
 174 : صفحات تعداد 1400 چاپ

  ریال 750000 : قیمت
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 REVIT اي حرفه آموزش

ARCHITECTURE ۲۰۲۲ 
 ییبابا رضا مهندس: مؤلف

 532تعداد صفحات :  1400چاپ 
 ریال 3100000قیمت : 

 

 با ساختمان کیپارامتر ياجرا  
 GRASSHOPPER هاپر گرس

 یسبزچمن بایفر: مؤلف
 140صفحات : تعداد  1400چاپ 

 ریال  900000قیمت : 

  
 ژهیو PHOTOSHOP فتوشاپ آموزش
 يمعمار :عمران و يمعمار انیهنرجو

 تالیجید
 ،یمیسل خواه يآزاد زهرا مهندس: مؤلفان

 یمحب اکرم مهندس
 256تعداد صفحات :  99چاپ 

  ریال 1400000 قیمت : 

 نرم کاربرد شرفتهیپ آموزش  
 يمعمار در    ARCGIS افزار
 دوارمقدم،یام محسن مهندس :مؤلفان

 روانیش شرکاء میمر مهندس
 292 صفحات تعداد  1400 چاپ

 ریال 970000 : قیمت

  
 سازه ییاجرا يها نقشه هیته اصول

 )اتوکد افزار نرم از استفاده با( 
 دادگر نیآر مهندس:  مولف

 156تعداد صفحات :    98چاپ 
 ریال 430000قیمت : 

 

 يمعمار در ARCGIS کاربرد  
 مقدم دواریام محسن : مولف
 240: صفحات تعداد 99 چاپ

 ریال 1050000 : قیمت

  
 يداری،پاBIM، يمعمار

 ،ینیحس لوفرین مهندس:  مولفان
 ینیحس ریام مهندس 

 218تعداد صفحات :  98چاپ اول 
 ناموجود

 

 افزار نرم جامع آموزش  
 TWINMOTION موشن نیتو 

 یمائیکر محمود مهندس: مؤلف
 158تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال 550000قیمت : 

  
 سیتی محور تمرین و کاربردي مرجع

 CITY ENGINE انجین
 مولف : مهندس محسن امیدوار

 238 : صفحات تعداد 98 چاپ
 ریال 700000 : قیمت

 

 مجتمع ونیدکوراس و یطراح  
 يواحدها و يتجار يها

 یفروشگاه
 یعل برزیفر دکتر: مولفان

 ياصغر یعل نازیفر دکتر-ياصغر
 282تعداد صفحات :  98چاپ 

   ریال 880000قیمت : 
 منازل، براي بیرونی نماي طراحی

 وویالها ،اداري تجاري مراکز
مولفان:فریبرز علی اصغري،فریناز علی 

 اصغري
 202تعداد صفحات : 97چاپ

  ریال  1180000  قیمت:

 يمعمار در کیگراف  
 يمحمد ملک:مولف

 182:صفحات تعداد95 :چاپ
 ناموجود
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 کاربردي تمرینات
 معماري افزارهاي نرم 

 مولف:مریم احمدي،
 آرش انصاري مقدم

 298تعداد صفحات:  95چاپ: 
   ریال 1200000  قیمت:

 در خورشیدي انرژي کاربرد  
 ساختمان نماي طراحی

 مولف:مهندس مسعود سادات
 238تعداد صفحات: 95چاپ 

  ریال 250000قیمت:
 

 اتوکد کاربردي تمرینات
مولف:مهندس اصغر کالبی                   

 162تعداد صفحات:95چاپ: 
 ریال 1560000  قیمت:

  
 

 تا ایده از ، معماري بر ايمقدمه  
 آفرینش فرایند بر اجرامقدماتی

 معماري
 مولف : مهندس علی و محمد اسدي 

 296تعداد صفحات :   96چاپ : 
    ریال 330000قیمت : 

  AUTOCAD کاربرد
 يمعمار در

  دوست حسن حسن مهندس:مولف
  224:صفحات تعداد

  الیر  650000:  متیق
 

 AUTOاتوکد اي حرفه آموزش  

CAD معماري هاي رشته براي 
 وعمران

 مهندس محمددیدبان:  نویسنده
 صفحه 288: تعدادصفحات

    ریال 800000قیمت:
 معماري در REVIT کاربرد

 مولف:مهندس حسن حسن دوست
 164تعداد صفحات:

  ریال 450000قیمت:

 

 اتوکد کاربردي ترسیمات  
 بعدي سه و بعدي دو 

 مولف:دکتر جلیل خلیل آذر
 222تعداد صفحات:
  ناموجود

 
 با بیرونی فضاهاي طراحی

DS MAX 3 
 مولف :مهندس حسن حسن دوست

 189صفحات : تعداد     96چاپ 
 ریال 280000قیمت : 

  

          با داخلی دکوراسیون طراحی  

DSMAX۲۰۱۶3 
مولف:مهندس جواد علیزاده 

 شبخوسالتی
 378تعداد صفحات:  95چاپ: 

   ناموجود

 معماري درDSMAX 3 کاربرد
 مولف:مهندس حسن حسن دوست

 203تعداد صفحات: 95چاپ: 
  ریال 220000قیمت:

  

 بعدي سه سازي مدل  

 RHINOCEROS ۵در
مولف مهندس :محمد نیکوکار 

 طرقبه
 252تعداد صفحات: 95چاپ: 

   ریال    1400000قیمت:
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 کتابهاي مهارت هاي شغلی
 طرح روي جلد  عنوان کتاب  طرح روي جلد  عنوان کتاب 

 یدندانپزشک زاتیتجه راتیتعم آموزش
 یعراق يزاهد یعل: مؤلف

 174تعداد صفحات :  1401چاپ 
 ریال 1350000قیمت :   

 

 يها نیماش ریتعم و یابی بیع
 ییلباسشو

 ییایکبر رضایعل: مؤلف
 156تعداد صفحات :  1401چاپ 

  ریال   1200000قیمت :    
 کیاتومات يها درب نصب آموزش

 )99 شیرایو(
 انیعرب مایرنیام هنرمند، دیسع: ؤلفانم

 202تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال  1500000قیمت : 

 

 تیریمد و يانداز راه جامع آموزش
 شاپ یکاف

 ییقشقا مهناز: مؤلف
 260تعداد صفحات :  99چاپ اول 

 ریال  1800000  قیمت : 

 
 يونگهدار يانداز راه نصب،

 یشیگرما جیپک 
 رضایعل ،یالی قره دیسع دیس: مؤلفان

 یافضل
 82تعداد صفحات :  99چاپ 

  ریال 440000قیمت : 

 و نگهداري و سرویس اندازي، راه
 سردوز هاي چرخ عیوب رفع

 )(اورلوك
 مولف: الهه معتمدپور

 90تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال  800000 قیمت : 

 
 - مخرب غیر تستهاي و جوش بازرسی
 MT مغناطیسی ذارت روش به آزمایش

 مولف : مهندس امین دولت شاه آزمایش
 100 : صفحات تعداد 98 چاپ

 ریال 350000 : قیمت
 

 جیپک یتخصص راتیتعم و نصب مرجع
 يوارید

 یفراهان ماین مهندس: مولف
 212تعداد صفحات      98چاپ 

 ریال 1500000  قیمت : 
 

 رفع و ينگهدار و سیسرو ،يانداز راه
  یصنعت دوخت يها نیماش وبیع

 دوز راسته
 معتمدپور الهه: ولفم
 74تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال  700000  قیمت :  
 

  

  مخرب ریغ يتستها و جوش
 PT نافذ عیما روش به شیآزما

 مولف : مهندس امین دولت شاه
 120تعداددصفحات :  98چاپ 

 ریال 440000قیمت : 
 

  دریایی دیزلی موتورهاي کار عمیرت
 سازمان استاندارد اساس بر   2 درجه

 ايحرفه و فنی آموزش
 مولف : مهندس جواد مرادي

 404 : صفحات تعداد 98 چاپ
  ریال 2500000  : قیمت
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  ينگهدار و سیسرو و ریتعم
 یخانگ یاطیخ يچرخها
 پور معتمد الهه : مولف

 100 : صفحات تعداد 98 چاپ
 ریال  800000  : قیمت

 
 

 

 کاربرد و شناخت
 جذبی و تراکمی چیلرهاي

  و یالیقره سعید سید مهندس مولف :
 افخمی علیرضا مهندس

 148تعداد صفحات :  97چاپ 
  ریال 960000قیمت :  

 کار اره و کار لیدر
 ینرگس فرزاد مهندس:  مولف

 174تعداد صفحات : 97چاپ اول 
 ریال   790000:    قیمت

 

 ها تیاسپل کاربرد و یمعرف
  یالی قره دیسع دیس مهندس:  مولفان

 یافضل رضایعل مهندس
 112تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 550000قیمت : 

 
 و خوراکی قارچ پرورش هاي روش

 دارویی
 مولف:دکتر شهرام صداقت حور،

 مهندس ناصر عباسی قادي
 213تعداد صفحات: 1395چاپ:

   ریال 220000قیمت:

  جوش بازرسی
 ) مخرب غیر هاي آزمون (

(RT &RTI) 
مولف : سید محسن فاطمی و محسن 

 شیروانی
 462تعداد صفحات :  97چاپ : 

  ریال 2900000 قیمت : 

 خودروهاي قدرت انتقال سیستم تعمیرکار

  سنگین نیمه
 مولف:جواد مرادي 

 298تعداد صفحات  97چاپ
  ریال 470000قیمت

 

 هاي سیستم اجراي و طراحی راهنماي

  حریق اعالم
 مولف:میالد قیدي 

 284تعداد صفحات : 97چاپ
  ناموجود

 
 يها وتریکامپ دهنده ارتقاء و اسمبل

 یشخص
 مولف : ساالر دل انگیز

 184تعداد صفحات :  97چاپ 
 ریال 750000قیمت : 

 

 نترهایپر راتیوتعم ياپراتور
 یمعصوم محبت:مولف

 216:صفحات تعداد  96چاپ : 
 الیر 1500000  :متیق

 
  ساختمان ینقاش آموزش

 منزل نییتز يبرا نیگزیجا يروشها و
  ، پور یلخانیا سلممولف : م
 يکشاورز احمد دکتر

 180تعداد صفحات :  97چاپ : 
  ریال  1180000قیمت :  

  لوگو، ساخت آموزش
 پالك و مهر

 يمناد رضا نیحسمولف : 
 96تعداد صفحات :  97چاپ : 

 ناموجود
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  نگهداري و سرویس ، نصب ، طراحی
 آسانسورها

 مولف: اسد ا... اسدي
 276تعداد صفحات :   96چاپ : 

 ناموجود
 

 با فلزي قوسی جوشکاري
 SMAW دار پوشش الکترود 

 مولف : امین دولت شاه
 142تعداد صفحات :   96چاپ : 

 ناموجود
  

 تاسیسات  تجهیزات نگهداري و تعمیرات
 برودتی و حرارتی

 مولفین : سید سعید قره یالی و 
 مهندس بهزاد جعفریان

  200تعداد صفحات :  96چاپ :  
 ریال  1400000   قیمت : 

 

 جوش فنی بازرس
 مولف:امین دولت شاه

 194تعداد صفحات:95چاپ: 
 ناموجود

 
 

 اجراي و ساخت طراحی
 چوبی کابینت 

مولف:مهندس علی ابراهیمی                   
             201تعدادصفحات:95: چاپ

  ریال220000قیمت:
 

 یابی وعیب نصب،تعمیر آموزش
 دیواري هاي آبگرمکن

 مولف:مهندس علی ابراهیمی
 230تعداد صفحات: 95چاپ:

 ریال 750000قیمت:   

  
 بهداشتی تاسیسات نصب و طراحی،اجرا

 درساختمان
 مولف:مهندس علی ابراهیمی،مریم دیلمی

 249تعداد صفحات: 95چاپ: 
  ریال 250000قیمت: 

  

 هاي قالب طراحی کاربردي آموزش
 (برش،خم،کشش)  فلزي

 یمیدرضارحیوحمي جبار اقبالمولف : 
 276تعداد صفحات: 95چاپ: 

  ریال 280000قیمت:
 

 استیلن گاز با جوشکاري آموزش
 مولف:مهندس علی ابراهیمی

 228تعدادصفحات: 95چاپ: 
  ریال 250000قیمت:

  

 یبرق یخانگ رکارلوازمیتعم
 1 درجه ) وگردنده یحرارت ( 

 آذر ینیحس يمهد مهندس : سندهینو
 380 : تعدادصفحات96 : چاپ
 الیر  1450000  :متیق

 
 دزدگیر اندازي راه و نصب آموزش

 تصویري آیفون و حریق اعالم اماکن،
 مولف:مهندس سعید هنرمند

 122تعدادصفحات:  95چاپ:  
  ناموجود

 

 بندي قالب ساخت و اجرا طراحی
 بتنی سازه در وآرماتورگذاري

 مولف:مهندس علی ابراهیمی
 276تعداد صفحات: 95چاپ: 

  ریال 280000قیمت:
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 کنترل کیفیت –ایمنی شغلی 
  طرح روي جلد   عنوان کتاب   طرح روي جلد   عنوان کتاب 

 کار طیمح یمنیا و يا حرفه بهداشت
 پور يمهد یمرتض: مؤلف

 322تعداد صفحات :  1401چاپ 
 ریال 1790000قیمت :   

 

  

 و رانیمد ژهیو يکاربرد تیفیک کنترل
 کارشناسان

 پناهحق پژمان :مؤلف
 100 صفحات تعداد 1401 چاپ

  ریال 710000    : قیمت

 طیمح ت،یفیک -IMS کپارچهی تیریمد
 کار بهداشت و یمنیا ست،یز
 آستانه انیوسفی عسگر: ؤلفم

 178تعداد صفحات :   1401چاپ 
 ریال 1100000قیمت :     

 
 و بهداشت ،یمنیا تیریمد ستمیس

 HSE-MS ستیز طیمح 
 مولف : پژمان حق پناه

 88تعداد صفحات :  1400چاپ 
  ناموجود

 يگذار حفاظ و آالت نیماش یمنیا
 مولف : مهندس محمدرضا شصتی

 150تعداد صفحات :  1400چاپ 
 ریال   1150000قیمت :  

 
 بار یدست ییجابجا در یارگونوم اصول
 ،ییغالمرضا درضایحم امند،یآر زهرا :مؤلفان

 یسیرئ هیمرض
 134 صفحات تعداد 1400 چاپ

 ریال  870000   : قیمت

 

 براساس ستیز طیمح تیریمد ستمیس
 ISO یالملل نیب استاندارد

14001:2015 
 آستانه انیوسفی عسگر: مؤلف
 96تعداد صفحات :  1400چاپ 

  ریال 520000قیمت : 

 پروژه در کار بهداشت و یمنیا ، حفاظت

 ) HSE (عیصنا و ها
  یمیابراه یعل:  سندهینو

 طائب درضایحم 
  132: صفحات تعداد96چاپ: 

 ریال990000    قیمت:
 

  در تیفیک تیریمد
 یخدمات يها سازمان

 کشاورز محمد ،يجبار اقبال: مولفان
 112: تعداد صفحات  98چاپ 

 ریال 400000قیمت : 

 
 تیفیک نیتضم ریمد

  ، يجبار اقبال : سندهینو
 يعبد مانیا

  148: صفحات تعداد96 :چاپ
 الیر 1100000:متیق

 

 تیفیک کنترل تیریمد
 و يجبار اقبال:  سندهینو

 یمیابراه یعل 
  158: صفحات تعداد96: چاپ

 ریال  1100000قیمت :   
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 خودرو تعمیرات و نگهداري 

 طرح روي جلد عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب 
 کیاتومات ربکسیگ ریتعم و يفناور
 يوندایه و ایک سرعته 5و4

 مسعود ،یعیرف الهیول: مؤلفان
 هیبهن حسن ،يشاکر

 160تعداد صفحات :  1401چاپ 
  ریال 1200000قیمت :   

  

 فروش و دیخر یتخصص آموزش
 خودرو

 مولف : فربد شیرالی پور
 162تعداد صفحات  1400چاپ 

 ریال  1250000قیمت :  
 

 خودرو مطبوع هیتهو ستمیس
 مولف : ولی اله رفیعی

 188تعداد صفحات :  1400چاپ 
 ریال  1400000قیمت :  

 
 سوخت ستمیس ریتعم و یابی بیع

 یاحتراق يموتورها یرسان
 از،ین یب عقوبی: مؤلفان

 زاده یرستم خدادوست
 162تعداد صفحات :  1400چاپ 

  ریال 780000قیمت : 

 ینیبنز خودرو موتور ریتعم
 برزآباد یدونیفر وشیدار: مؤلف
 278تعداد صفحات   1400چاپ 

 ریال 1860000قیمت : 

 
 ابی بیع يها دستگاه با کار

 )اگید( خودرو
 سازمان استاندارد براساس

 کشور يا حرفه و یفن آموزش
 برُزآباد یدونیفر وشیدار: مؤلف
 228تعداد صفحات :  99چاپ 

  ریال  1440000 قیمت : 

 يشگرهاینما ریتعم و یابی بیع
 )داشبورد( خودرو یکیالکترون

 يدریح الهرحمت: مؤلف
 186تعداد صفحات :  1400چاپ 

 ریال  850000 قیمت : 

 

 تعلیق سیستمهاي کار تعمیر
 سبک خودروهاي

 نیازمولف : مهندس یعقوب بی
 126تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال 1000000  قیمت : 
 

  کلتیس موتور رکاریتعم
 آموزش سازمان استاندارد براساس

 کشور يا حرفه و یفن
 ینرگس فرزاد مهندسمولف : 

 180تعداد صفحات :  98چاپ 
  ریال   1300000 قیمت : 

 انژکتوري رسانی سوخت سیستم
 مولف : مهندس یعقوب بی نیاز

 136تعداد صفحات :  98چاپ 
 ریال  980000قیمت :   

 

  خودرو یفن مدارك کاربرد
 یخارج زبان به

 آموزش سازمان استاندارد براساس
 کشور يا حرفه و یفن
 ینرگس فرزاد مهندس:  مولف
 112تعداد صفحات :  98چاپ 

 ناموجود
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 2 درجه خودرو برق کار تعمیر
مهندس داریوش  : ینمولف

 فریدونی و مهندس امیر فروغی
 316 : صفحات تعداد 98 چاپ

 ریال  2050000   : قیمت

 

 رسانی سوخت سیستم کار تعمیر
 دیزلی موتورهاي

 مرادي جواد مهندس : مولف
 410 : صفحات تعداد 98 اول چاپ

 ریال  2120000  : قیمت

 
 ترمز هايسیستم کامل آموزش
 الکترونیکی ترمزهاي و معمولی

 مرادي جواد مهندسمولف : 
 200تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال   1420000 قیمت : 

 

 خودرو فرمان ستمیس آموزش
 مولف : مهندس جواد مرادي

 134تعداد صفحات :  97چاپ اول 
 ریال  930000  قیمت : 

 
 يسوار يها لیاتومب رکاریتعم

 2 درجه ینیبنز
 وشیدار مهندسمولف : 

 بهرام دکتر ، يبرزآباد یدونیفر
 يبحر

 434تعداد صفحات :    97چاپ 
  ریال 2200000قیمت : 

 روش به خودرو یابی بیع
 گام به گام 

 ازین یب عقوبی مهندسمولف : 
 92تعداد صفحات :     97چاپ اول 

 ریال  850000  قیمت : 

 
 يتجار يخودروها کار ریتعم

 2 درجه) نیسنگ مهین و نیسنگ(
 مولف : مهندس جواد مرادي

 524تعداد صفحات :  97چاپ : 
 ریال 3000000قیمت : 

 

 خودرو قدرت مولد تکنولوژي
کمرخانی، حسن قنبري مولف :سعید 

 قجرلو، عباس زندي باغچه مریم
 272تعداد صفحات: 97چاپ

 ریال  380000قیمت:
 

 
 سواري هاي اتومبیل کار تعمیر

 یک) (درجه بنزینی
مولف :مهندس داریوش فریدونی 

 برزآبادي
 563تعدادصفحات: 95 چاپ :

 ریال 3200000  قیمت:
 

 دیاگ دستگاه با کار
 خودرو) اي رایانه یاب (عیب

مولف :مهندس داریوش فریدونی 
 برزآبادي

 203تعداد صفحات: 95 چاپ:
 ریال 600000 قیمت:

 
 خودرو برق تعمیر

 یک) (درجه
مولف:مهندس داریوش فریدونی 

 برزآبادي
 424تعدادصفحات:  95چاپ:  

  ریال 2800000  قیمت:

  آپ تون
 ) 2 درجه - کارموتور تنظیم (

فریدونی مهندس داریوش : نویسنده
 برزآباد

 صفحه 304: تعدادصفحات
  ریال  1880000  : قیمت
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 قدرت انتقال هاي سیستم تعمیر
 سبک(معمولی) خودروهاي

مولف:مهندس داریوش فریدونی 
 برزآبادي

 176تعداد صفحات:
  ریال 1050000 قیمت:

 کشاورزي ادوات و آالت ماشین کارور

 ) ورزي خاك هايماشین ( 
 شریفی مالواجرديمولف: دکتر احمد 

   92تعداد صفحات:
 ریال 190000قیمت :   

 
 خودرو نگهداري و سرویس

مولف: داریوش فریدونی 
 برزآبادي

 291تعداد صفحات:95 چاپ:
 ریال 1800000قیمت:

 

  امدادگرامدادخودرو
 ) دو درجه (

 داریوش فریدونی برزآباد:  نویسنده
 صفحه 258:  تعدادصفحات

 ناموجود
 

 هاي وگیربکس موتور تعمیر
 بنزینی و سواري هاي اتومبیل

 یمولف: داریوش فریدون
 برزآبادي
 238تعدادصفحات:

  ریال  1600000  قیمت:

 گازسوز اتومبیل تعمیرکار
 برزآبادي یمولف: داریوش فریدون
 226تعداد صفحات:

 ریال 1750000 قیمت:

 
 وادوات آالت کارورماشین

 کشاورزي
 ) کاشت ماشینهاي (

کریم گرامی و احمد :  نویسنده
 شریفی

 صفحه 92: تعدادصفحات
 ریال 100000قیمت:

 

 ونگهداري کار سرویس
 تیلر تراکتورو 

 یمولف:مهندس داریوش فریدون
 برزآبادي

 172تعداد صفحات:
  ریال 180000قیمت:

 سنگین آالت ماشین کار سرویس
 سازي راه

 برزآبادي یمولف:داریوش فریدون
 208صفحات:تعداد 

 ناموجود
 

 کاربردي راهنماي
 سیکلت موتور تعمیر و یابی عیب

 مولف:دکتر احمد کشاورزي
 164تعداد صفحات:  95چاپ:

 ریال 1120000قیمت:
 

 خودرو بدنه و شاسی فناوري
 مولف:محمد بستانیان  و

 بهروز نجاري 
 116تعداد صفحات:

 ریال 160000قیمت:
 

 

 خودرو موتور کارکرد اصول
 ياسد لیاسماع محمد مهندس:مولف

 522:صفحات تعداد
 ناموجود
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 ککتاب هاي برق و الکترونی
 طرح روي جلد عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب 

 ساتیتاس و برق در یمنیا
 یکیالکتر

 يمحمد ثابت ریام: مؤلف
 208تعداد صفحات :  1401چاپ 

 ریال 1250000قیمت :   
 

 افزار نرم با PLC SIEMENS یسینو برنامه
SIMATIC MANAGER 

 یبرج آرش: مؤلف
 470تعداد صفحات  1401چاپ 

 ریال   3050000قیمت :   
 

 افزار نرم گام به گام آموزش
EPLAN 

 یبرج آرش مهندس: مؤلف
 364تعداد صفحات  1401چاپ 

 ریال 2400000قیمت :   
 

 ستمیس یسینو برنامه و اجرا نصب، ،یطراح
 متعارف و ریپذ آدرس قیحر اعالم يها

 یانیقاض درضایحم: مؤلف
 120تعداد صفحات :  1401چاپ 

 ریال 810000قیمت :   
 

 ساختمان یکش برق صد تا صفر
 یمیرح لیاسماع: مؤلف

  166تعداد صفحات :  1400چاپ 
 ریال 1000000قیمت : 

 

 ساتیتاس یکش نقشه و نقشه یطراح
 ساختمان یکیالکتر
 يناد یمصطف: مؤلف

 156تعداد صفحات :  1400چاپ 
  ریال   960000قیمت :   

 AC يمدارها - 2 یکیالکتر يمدارها
  ،يفرهاد امیپ دکتر: مؤلفان

 باقرپور نیمحمدام مهندس
 190تعداد صفحات  1400چاپ 

 ریال 1120000قیمت :  

 

 يها ستمیس در زینو کاهش يکهایتکن
 )دوم شیرایو( یکیالکترون

 الهه ،یمطاع یمصطف: نیتدو و ترجمه
 ،یپرزان یلیاسماع الیسه ،یرضائ

 يفرهود الیل ،یکالن میابراه
 384تعداد صفحات :  1400چاپ 

  ریال 2000000قیمت : 
 مدار برد طراحی کاربردي آموزش

 دیزاینر آلتیوم با چاپی
مؤلفان: محمد چمرمی، مهدي طاهري، 

 جلیل مظلوم
 156 تعداد صفحات : 99چاپ 

 ریال 1080000 قیمت : 
 

 میکروکنترلرهاي کاربردي آموزش

ARM STM۳۲ 
 مؤلفان: مهندس متین تسلی بخش، 

 دکتر مسرور دولت آبادي
 146تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 920000   قیمت : 
 

 و ها گنالیس پردازش
 یپزشک ریتصاو 

  ،يطاهر يمهد دکتر: مترجمان
 ينور اکبر یعل مهندس

 396تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال 2500000  قیمت : 

 

 همراه PLC و صنعتی اتوماسیون اصول
 0BA8 نسخه LOGO کامل شرح با

  ، پور یبقائ محمدرضا دکتر :مؤلفان
 رضایی سمیه مهندس

 176 : صفحات تعداد 99 چاپ
 ریال  830000 : قیمت
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 نویآردو آموزش
 کیربات تیمحور با 
  ،یطالب اشکان مهندس: مؤلفان

 انیقاسم صفورا مهندس
 146تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 1100000قیمت : 
 

 همزمان دیجیتال مراتب سلسله اصول
 نویسنده : راجش کومار جین

 مترجم : مهدي نیکنام
 510تعداد صفحات :  98چاپ اول 

 ریال 1300000قیمت : 

 
 يها ستمیس یطراح و یمعرف

 کییفوتوولتا يدیخورش
  ،یفروزان فیحن مهندس: مولفان

 یفروزان نیحس مهندس
 248تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال 1800000قیمت : 
 

 نویآردو جامع آموزش
 ARDUINO 

 مهندس یحاتم رضایعل دکتر:  مولفان
 یطالب اشکان مهندس ، ينظر مسعود

 200تعداد صفحات :  98چاپ 
 ریال  1430000 قیمت : 

 
 يها ستمیس در یکنترل يروشها

 )مدار لیتحل( قدرت کیالکترون
 ، یفروزان نیحس مهندس مولف : 

 یفروزان فیحن مهندس
 241تعداد صفحات :  98چاپ 

  ریال 1350000  قیمت : 

 C نویسی برنامه

 میکروکنترلرها ویژه
 مولفان : اشکان طالبی و 

 صفورا قاسمیان
 134تعداد صفحات :  98چاپ اول 

 ریال  870000:  قیمت
 

 با تالیجید يها کننده کنترل یطراح
 DSP پردازنده

 یراللهیخ رضا مهندس:  مؤلف
 270تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال  1800000 قیمت : 
 

 ستمیس و گنالیس
 با یامتحان سواالت نمونه انضمام به 

 یحیتشر حل
 و انیمنصور شاه عارف دکتر: مولفان
 يدریح دهیفر مهندس 

 290تعداد صفحات :  98چاپ 
 ریال 750000:  قیمت

 

 روشنایی سازي شبیه و طراحی
 DIALUX با بسته و باز هايمکان
 حسینی اهللا حجت مهندس : مولف

 230 : صفحات تعداد 98 چاپ
 ناموجود

 

 و یمهندس-یصنعت برق تابلوکار
 یاستانداردجهان طبق قطعات انتخاب
 ياحمد بهروز مهندس:  فیتال

 152تعداد صفحات :  98چاپ 
 ریال  1200000  قیمت : 

 
 FPGA يکاربرد آموزش

 عزیزي امیر مهندس : مولف
 280: صفحات تعداد 98 اول چاپ

 ریال 1520000  قیمت :

 

 مداربسته دوربین الفباي
 ) پیشرفته تا پایه از ( 
 یابی عیب و اندازي راه ، نصب

 علیرضا بابازاده و  مولف : 
 محمد مهدي ذوالفقاري

 302تعداد صفحات :  98چاپ 
  ریال  1900000  قیمت : 
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   سنسورها با ییآشنا
 کاربردها و یطراح ، ساختار 

 و انیآقابابائ وانیک دکتر: مولفان
 زفره يقادر رضا دکتر 

 224تعداد صفحات :  97چاپ اول 
 ناموجود

 

 يها گنالیس بالدرنگ پردازش
 يها پردازنده بر یمبتن تالیجید

 C55X يسر 
  و یفروزان نیحس مهندس: مؤلفان

 یفروزان فیحن مهندس
 200تعداد صفحات :  97چاپ اول 

  ریال  920000قیمت :  
 RASPBERRY PI یآموزش يالفبا

 ي وذوالفقار يمهد محمد: مولفان
 بابازاده رضایعل

 102تعداد صفحات :  97چاپ اول 
 ریال 390000قیمت : 

 

  يپا يرزبر کامل مرجع

RASPBERRY PI 
 ي ودیس نیحس مهندس: مولفان

 یطالب اشکان مهندس
 154تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ناموجود
 

 آردوینو جامع آموزش
 مولف:دکتر علی رضا حاتمی

 192تعداد صفحات:
 نا موجود

 

 ARDUINO نویآردو يکاربرد مرجع
 یشخص دیمج دکتر:  مولفان

 یخالص دیحم مهندس– انیدستگاه
 316تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 1680000  قیمت : 

 
 ETAPافزار نرم محور پروژه آموزش

 درویشی احمد مهندس مولف : 
 170تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال  1030000 قیمت : 

 

 نرم با چاپی مدار هاي فیبر طراحی
 ALTIUM DESIGNER افزار

 مولف:مهندس حمید نجفی
        252تعداد صفحات:

 یال ر 1700000قیمت :           

 
 با منطقی مدارهاي آزمایشگاه

 DIGITAL WORKS  
 مولفان:ابوالفضل یوسفی راد 

 182عداد صفحات:ت
  ریال 380000قیمت:

 

 1الکتریکی مدارهاي
 مولفان:پیام فرهانی:میالدقیدي

 330تعدادصفحات:
 ریال 500000قیمت:

 
 يافزار نرم محاسبات و متلب کاربرد
 کیالکترون يها سیواید در

 مولف : حمیدرضاقنبري 
 240تعداد صفحات :  96 چاپ : 

 ریال 290000قیمت : 

 

 LPC۱۷۶۸ سريARM  میکروکنترلر
 مولف: مهندس محمد مهدي صفی

 404تعداد صفحات:
 ریال 1200000قیمت:

 



٧٣ 
 66965749لفن: ت-در زمینه نشر آثار برتردیباگران تهران آماده همکاري با نهادها و سازمانها و اساتید محترم نشر

 

 STM۳۲ میکروکنترلرهاي طراحی
 مولف: مهندس حمید نجفی

   378تعداد صفحات:
 ریال 2400000  قیمت:

 

 نویسی وبرنامه طراحی اصول

  STM ۸میکروکنترولر
 مهندس اکبر علیزاده:  نویسنده

 صفحه 280:  تعدادصفحات
 ریال  1900000 قیمت:

 
 C زبان به نویسی برنامه
 میکروکنترلرها ویژه

 حمید نجفیمهندس مولف:
 242تعداد صفحات:

 ریال  1580000  قیمت:
 

 براي C زبان به نویسی برنامه
 افزار وسخت الکترونیک دانشجویان

 مولف:مهندس رضا سپاس یار
 128تعداد صفحات:

 ریال 1050000  قیمت:
 

 برق تخصصی زبان
 پیام فرهادي و: نویسنده

 میالد قیدي
 صفحه205 تعدادصفحات:

 ناموجود
 

 الکتریکی مدارات و ها نقشه ترسیم

 PROFICAD افزار نرم با رونیکیتوالک
 مولف:علی حیدري

 326صفحات:تعداد 
 ریال 250000قیمت:

 
 الکترونیک(جدید) اصول
 مهندس علی عباسی مولف:

 359تعداد صفحات:  95 چاپ:
 ریال  1850000 قیمت:

  

 کیالکترون کوانتوم
 يباقر محمد مهندس:مولف

 266:صفحات تعداد
 الیر 280000:متیق

  
 اول) (جلد  الکترونیک اصول

 مهندس سعید خرازي زاده مولف:
 400صفحات:تعداد 
 ریال 2040000قیمت:

  

 (جلددوم) الکترونیک اصول
 مولف:مهندس سعید خرازي زاده

 570تعداد صفحات:
 ریال   2900000  قیمت:

  
 صنعتی برق خودآموز

 مولف:مهندس مسعود شاهدي
 356تعداد صفحات:

  ریال  2250000   قیمت:

 

 ساختمان برق خودآموز
 مولف:مهندس میالد قیدي،

 افخم مهندس سعید
 376تعداد صفحات:

  ریال 950000قیمت:
 

 EPLAN افزار نرم کاربردي آموزش
 مولف:مهندس میالد قیدي

 236تعداد صفحات:
 ناموجود

 

 کاربردي آموزش
 AUTOCAD ELECTRICAL 

 مولف:مهندس میالد قیدي
 442تعداد صفحات:

 ریال  2600000قیمت :   
 



٧٤ 
  با بیش از یک هزار عنوان فعال انتشارات دیباگران تهران ناشر برتر کتابهاي آموزشی و علمی

 

 افزار نرم با الکتریکی مدار طراحی
ELECTRONIC WORKBENCH 
 مولف:علی سلطان شریف آبادي

 98تعداد صفحات:
 ناموجود

 

 گرایش در کاربردي مدار 101
 ومخابرات الکترونیک،قدرت،کنترل

 مولف:مهندس علی سلطانی شریف آبادي
 181تعداد صفحات:

  ریال 200000قیمت: 
  

 با همراه1الکتریکی هاي مدار
PSPICE & H-SPICE 

 شریف آبادي مولف:علی سلطان
 238تعداد صفحات:

 ریال 250000قیمت:
 

 1 جلد الکتریکی تاسیسات
 امیرحسن زاده:  مولف

 172تعداد صفحات:
 ریال 175000قیمت:

 
 2جلد الکتریکی تاسیسات

 امیرحسن زاده:  مولف
 198تعداد صفحات:

 ریال  1150000   قیمت:
 

  

 3جلد الکتریکی تاسیسات
 امیرحسن زاده:  مولف

 220صفحات: تعداد
 ریال 220000قیمت:

 
 

 يها کینیکل و یمارستانیب زاتیتجه
 یپزشک

 ، ینیحس سادات دهیفر مهندس مولف:
 ی عنابستان محسن دکتر

 267تعداد صفحات : 
  ریال  1800000  قیمت : 

 

 برق صنعت در يفناور یمبان
  کزادین مسلم مهندس:مولف

  280:صفحات تعداد
  ناموجود

  
 برق مهندس اي پایه مفاهیم

 مخابرات گرایش 
 مولف:مهندس رضا موسوي

 374تعداد صفحات:
 ناموجود

  

  برق مهندس مباحث
 رسمی کارشناس هاي درآزمون

 مولف:مهندس محمد کریمی
 138تعداد صفحات:

 ریال 370000قیمت:
  

 کاربردي آموزش
 سانترال هاي تلفن 

 مولف:مهندس مهدي قربانیان
 158تعداد صفحات:

  ریال  720000  قیمت:
 

 اتوماتیک هاي درب نصب آموزش
 مولف:مهندس سعید هنرمند

  250تعداد صفحات:
  ریال 250000قیمت:

  
 دوربین اندازي وراه نصب آموزش

 بسته مدار هاي
 پیشرفته) تا پایه (از

 مولف:مهندس حمیدرضا طالبی
 195تعداد صفحات:
  ناموجود

  تعمیر و یابی عیب اصول
 LCD يمانیتورها

 مولف:مهندس علی عباسی
 208تعداد صفحات:

 ریال 124000قیمت:
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 کتابهاي مخابرات

  طرح روي جلد  کتابعنوان   طرح روي جلد  عنوان کتاب
 ییویراد امواج صیتشخ ستمیس با ییآشنا

RFID میمفاه و الزامات 
 يجبار نیرام مهندس : مولف

 96 : صفحات تعداد
  ریال 195000 : قیمت

 

 5G ندهیآ نسل يها شبکه
 ) میمفاه ، الزامات ( 

  يقنبر درضایحممولف : 
 محمدزاده سجاد

 156تعداد صفحات :
 ریال 220000قیمت : 

 

 تصویري نظارت هاي سیستم
 مولف:مهندس سعید هنرمند

 210تعداد صفحات:  95 چاپ:
 ناموجود

 

 UPS اندازي راه و نصب

  ) اجرا و اندازيراه ، مفاهیم (
 اول جلد

 مولف : مهسا سبزعلی و میرطاهر میرزایی
 154صفحات : تعداد  96چاپ : 

  ریال 220000قیمت : 
 1 الکتروتکنیک

 مولف:مهندس افشار
 287تعداد صفحات:

 ریال 1100000قیمت:
 

  

 2 الکتروتکنیک
 مولف:مهندس حسن افشار

 202تعداد صفحات:
  ریال  450000قیمت:

 
 برق یمهندس يا هیپا میمفاه مجموعه

   یسلطان یعل مهندس:  سندهینو
  يآباد فیشر

  صفحه 424: تعدادصفحات
  ناموجود

  

 MATLAB افزار نرم کاربرد
 برق هاي گرایش کلیه در

 علی سلطانی شریف آباديمهندس مولف: 
 138تعداد صفحات:95  چاپ:

  ناموجود

  
 هايرمیکروکنترل با آشنایی

ARMسري LPC۱۷ وLPC۲۳ 

  ابوالفضل زرگريدکترمولف: 
 410تعداد صفحات:  95چاپ:

  ریال 440000قیمت:
 

 PIC میکروکنترلرهاي آموزش
 مولف:مهندس حمید بادامی

 396تعداد صفحات:
  ریال 360000قیمت:

  
 وکاربردآنSIMATICادوات

 صنعتی دراتوماسیون
دکترعادل  میالدجبري و:  نویسنده

 اکبري
 صفحه290تعدادصفحات:

    ریال 450000قیمت:
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 وتریکامپ و یمخابرات يها شبکه در نگیکد
مولف : حمیدرضا قنبري و سجاد محمدزاده و 

 محمدمهدي ذوالفقاري
 94تعداد صفحات : 

 ناموجود

 

 سیگنالینگ اصول
 مولف : مهندس علی عباسی 

 132تعداد صفحات :   
 ریال 200000قیمت : 

 
  VOIP هايسیستم اندازي راه و نصب
 ) اول جلد (   مخابرات بسترهاي در

 مولف : مهندس سوده خورشیدوند
 90تعداد صفحات : 

 ریال 160000قیمت : 
 

 تیامن در مدارات و ها ستمیس
 )میالزامات،مفاه( مخابرات

 مولف : حمیدرضا قنبري و 
 معصومه خورشیدوند

 130تعداد صفحات : 
  ریال 200000قیمت : 

 ينور بریف ارتباطات جامع آموزش
 ) اول جلد (

 مولف : مهندس اکبر محمد علیزاده
 258تعداد صفحات: 

 ریال 1420000قیمت : 
 

 بریف ارتباطات جامع آموزش
 ) دوم جلد ( ينور

 زادهیعل محمد اکبر مهندس:  مولف
 260: صفحات تعداد

 الیر 1050000:  متیق
 

 رادیویی یابی جهت اصول
RADIO DIRECTION FINDING 

 زادهیعل محمد:  سندهینو
 صفحه 110: صفحات تعداد

 ریال 180000قیمت:
 

 در سیمولینک و سازي شبیه

  ) برق و مخابرات ( متلب
 کاربردي هايپروژه طریق از

 مولف : محمدمهدي ذوالفقاري 
 232تعداد صفحات :    96چاپ : 

  ریال 280000قیمت : 

 مخابراتی هايسیستم با آشنایی
 ) اجرایی مفاهیم ( 
 محمد مهدي ذوالفقاري ومولف : 
 محمد مهدي نورالهی 
 102تعداد صفحات :   

  ریال170000قیمت : 

 امواج و میدان
 در آن تاثیر و الکترومغناطیسی

 مخابرات
 مولف : مهندس شاهرخ محمدي

 124تعداد صفحات :   
  ریال 190000قیمت : 

 سازي)در (شبیه کشی نقشه  
 دیجیتال مخابراتی هاي سیستم

 سینا جباري مهندس مولف : 
 98تعداد صفحات :   

 ریال 190000قیمت : 
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 کتابهاي ریاضی وآمار

  طرح روي جلد  عنوان کتاب   طرح روي جلد  عنوان کتاب 
 با ریتصاو يساز نهیبه و پردازش

 MATLAB متلب
 اله حجت مهندس :مؤلفان

 یمعظم هومن مهندس ،ینیحس
 ینیحس هیهان ،يگودرز

 148 : صفحات تعداد 1400 چاپ
   ریال 720000  : قیمت

 شیب شامل ها داده علم در يآمار ملزومات
 تونیپا و R کد 50 از

  رضاپور، محمد هرمزان، ساره: مؤلفان
 يزیبن یتوکل نایس

 354تعداد صفحات  1401چاپ 
 ریال   2400000قیمت :   

 

 R یسینو برنامه جامع يراهنما
 )شرفتهیپ و یمقدمات(
 یصالح يمهد دیس دکتر: مولف
 عرفه حانهیر يهمکار با
 302تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال 1800000  قیمت : 
  

 افزار نرم با آماري تحلیل و تجزیه
SPSS 

 صالحی مصطفی : مولف
 270 : صفحات  تعداد 98 چاپ

 ناموجود

  
 در  MATLAB افزار نرم کاربرد

 کنترل مهندي
 درویشی احمد مهندس : مولف
 268 : صفحات تعداد 98 چاپ

 ریال  1470000     قیمت :

  

 MATLABدرمتلب يساز ادهیوپ يکاو داده
 يآباد مسروردولت : مولف

 نژاد رانیا دیوح
  114 : تعدادصفحات

 الیر 400000:متیق
 

 با کاربردي هاي آزمایش طرح
SPSS 

 امین اصفهانیمهندس مولف:
 421تعداد صفحات:  95 چاپ:

 ناموجود

 

 MAPLE ۲۰۱۶ کاربردي مرجع
 مولف:مهندس حمید کالئی

 440تعداد صفحات:    95 چاپ:
  ناموجود

 
 

 MATLAB کارور
 مولف:مهندس حجت اله حسینی

 342تعداد صفحات: 95 چاپ:
  ناموجود

  

 MATLAB افزار نرم آموزش
 مولف:مهندس حسن شاد کام انور

 316تعداد صفحات:
  ریال  1680000 قیمت:
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 هاي مهندسی صنایعکتاب 

 طرح روي جلد عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب 
 در یمنیا اصول از يا دهیبرگز
 کارشناسان و رانیمد يبرا صنعت

 پور نیحس هیسات: مؤلف
 228تعداد صفحات  1401چاپ 

 ریال   1650000قیمت :   
 

  

 دیتول تا هوشمند ونیاتوماس
 یصنعت نترنتیا _ هوشمند

 اءیاش
 يجواد بابک دکتر :مترجم

 120 : صفحات تعداد 1400 چاپ
  ریال  800000 : قیمت

 نانو يفناور درباره زیچ همه
 مسعود ،یمیابراه یعل :مؤلفان

 یفیطر یلمید میمر  ،يرهادیپ
 204 : صفحات تعداد 1400 چاپ

 ریال 1320000 : قیمت
 

 و یصنعت يها نقشه یطراح
 وتریکامپ کمک به یکیمکان

 ،ينورمحمد نیفرد: مؤلفان
 الدیم ،ينورمحمد مایس

 زپور،یعز رضایعل ،یحشمت
 یعل نایروم ،یحقان وانیک

 نژاد میکر محمد ،ياکبر
 430تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 2450000قیمت : 
 

 و ساخت ،یطراح يها ستمیس یمبان
 وتریکامپ کمک به یمهندس

 یول دکتر: مترجمان. یل کانوو: مؤلف
  ،يریاکث ثمیم مهندس زاده یپناه اله

 قلعه آق یمیمحمدعظ مهندس
 252تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال 660000قیمت : 
 

 يبرا متلب شرفتهیپ آموزش
 مهندسان

 یمصطف مهندس :مولفان
 ینخع سارا مهندس ،یاوشیس

 224 : صفحات تعداد  98 چاپ
 ریال 1420000 : قیمت

 

 مدارك کنترل و بندي پیکره مدیریت
 مهندسی

مؤلف: مهندس سید مهدي مصطفوي 
 گرجی

 152 : صفحات تعداد 99 چاپ
 ریال 450000 : قیمت

 
 پتري هاي شبکه ومبانی اصول

 صنایع بارویکردمهندسی
 ومدیریت

مهندس حمیداسماعیلی :  نویسنده
 و متین آل احمد

 188تعدادصفحات:96 چاپ:
 ریال200000قیمت:

 

 و صنایع مهندسان براي اتوماسیون
  مدیران

 مولفان :حمید اسماعیلی ،  
 متین آل احمد 

 178تعداد صفحات : 97چاپ 
 ریال 360000قیمت:
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 داده پردازي –اي کتاب هاي مهندسی هسته

 طرح روي جلد عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب 
 هسته کد بر يکاربرد یافتیره  

 _ )محور مسئله( MCNPX  يا
 99 شیرایو

 دکتر ،یعادل اله روح دکتر :مؤلفان
 پژمان دیس دکتر ،یارکان محمد

 يرمردیش
 320 : صفحات تعداد 99 چاپ

  ریال 1700000 : قیمت

 کتابهاي مکانیک

 طرح روي جلد عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب 
 يتراشکار روش به ينکاریماش یمبان

  ،یکرمیعل اریشهر دکتر: مؤلفان
 پسوده بهزاد دکتر

  152تعداد صفحات :  1400چاپ 
 ریال 980000قیمت : 

 

 CATIA در یطراح و محدود اجزاء لیتحل
 يموسو محسن دیس مهندس: مؤلف

 152تعداد صفحات :  1401چاپ 
 ریال 1200000قیمت   

 
 مکانیکال اتوکد افزار نرم خودآموز

AUTOCAD MECHANICAL 
میالد حشمتی، عبداهللا سلیمی، مؤلفان : 

 حامد فرجی، بتول سالمی نیا
 492تعداد صفحات :  1400چاپ 

 ریال 2960000قیمت : 
 

 يها انیجر -یمحاسبات االتیس کینامید
 ریناپذ تراکم و آشفته

  دادخواه، يمهد دکتر : نیمترجم
 .یبلوچ نیالد شهاب مهندس

 390 : صفحات تعداد 1400 اول چاپ
 ریال 1530000  : قیمت

 
 االتیس کیمکان شگاهیآزما

 یالی قره دیسع دیس مهندسمولف : 
 100تعداد صفحات :  1400چاپ 

 ریال 850000قیمت : 

 

 يبعد سه و يدوبعد-اتوکد ناتیتمر کارگاه
 حامد ،یمیسل عبداهللا ،یحشمت الدیم: مؤلفان

 این یسالم بتول ،یفرج
 308تعداد صفحات :  1400چاپ 

 ریال 1150000 قیمت : 

 
 هاي پالگین با پالستیک هاي قالب طراحی

MOLDWORKS 
,SPLITWORKS  

 سالیدورکس افزار نرم
 مؤلف: مهندس علی ساالري

 344تعداد صفحات : 
  ریال 1820000قیمت : 

  افزار نرم با یمحاسبات االتیس کینامید آموزش
+STAR CCM  شرفتهیپ 

 يمهد مورپور،یت نیشاه ا،یک رایسم دهیس :مؤلفان
 واال يمهدو اکبر ،يادگاری

 360 : صفحات تعداد
 ریال 1880000  : قیمت
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 با محدود اجزاء لیتحل
SOLIDWORKS 

 زرخواه نوا سمنکان، صبا: نیمؤلف
 236تعداد صفحات : 

 ریال 720000قیمت : 

  

 کیمکان یصنعت یخوان نقشه
 یزمان محمدرضا:مؤلف

 96تعداد صفحات : 
 ریال  850000 قیمت : 

  
 یمقدمات فلوئنت سیانس
 ها يا حرفه يبرا 

  فلوئنت افزار نرم  ياپراتور و اصول ،يتئور از یبیترک
 یتهران دادخواه يمهد دکتر:  مولف

 661تعداد صفحات : 
 ریال 3980000قیمت : 

  

 SOLIDWORKS دوركیسال در يدیکل نکات
 مولفان: دیوید ظریف پور،

 محمدرضا صفري مرمتی 
 110 : صفحات تعداد

 ناموجود

  
 افزار نرم در پیشرفته طراحی و تحلیل

ADAMS    کاربردي هاي تحلیل با همراه 

ADAMS  
 افزار نرم پیشرفته آموزش و

مولفان : مهندس مصطفی سیاوشی، 
 مهندس سارا نخعی

 136تعداد صفحات : 
 ریال 470000قیمت : 

  

 نرم با محاسباتی سیاالت دینامیک آموزش
 STAR-CCM +افزار

 سیده مهندس یادگاري، مهدي مهندس:  مولفان
  تیمورپور، شاهین مهندس سمیراکیا،

 جهانگیري حمیدرضا مهندس
 364تعداد صفحات : 

 ریال 1900000قیمت :   
  

  نویسی برنامه خودآموز
 با کاري ماشین و

  POWERMILL ۲۰۱۷ افزار نرم 
 مولف : مهندس محمد نجفی

 102تعداد صفحات : 
   ناموجود

 AUTOCAD افزار نرم جامع ياهنمار

PLANT 3D 
  نژاد، يداود دیفرش مهندسمولف:  

 یجهان دو يهاد مهندس
  512تعداد صفحات : 

 ریال  3050000    قیمت : 
  

 ماکسول سیانس در يساز هیشب یمبان
 و یتهران دادخواه يمهد: مولف

 یعیبد زهرا 
 196تعداد صفحات : 

 ریال  860000 قیمت : 

  

 به   CNC يها نیماش شرفتهیپ یسینو برنامه
 ماکرو روش

 یلطف محسن مهندس :مولف
 268:صفحات تعداد

 الیر 270000:متیق
  

 CNC ياپراتور و یسینو برنامه
 یلطف محسن:  مؤلف

 320تعداد صفحات : 
 ریال 1700000  قیمت : 

  

 پروژه کنترل و تیریمد
 کیمکان مهندسان يبرا 

  و احمد آل نیمت و  یلیاسماع دیحم دکترمولفان : 
 مقدم یاشراق ایآر

 196تعداد صفحات : 
 ریال  1150000قیمت : 
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 محدود ياجزا روش
 مهندس ، یخلخال ابوالفضل دکتر:  مؤلفان

 سرانجام محمدجواد
 292تعداد صفحات : 
 ناموجود

  

 افزار نرم با یمولکول کینامید يساز هیشب
 ویاستود الزیمتر

  ، يموسو دیمج دکتر:  ؤلفانم
 زاده ترك زیمهرانگ دکتر

 215تعداد صفحات : 
 ریال  1540000    قیمت : 

  
 محدود اجزاء لیتحل بر يمرور

 دولت یفیشر داودو  یقصاب مسعود: مولفان
 یتوت یطالب... ا روح دکتر ي وآباد

 440تعداد صفحات :
 ریال 1700000قیمت 

  

 پیشرفته فلوئنت انسیس
 ) فازي چند هايجریان سازي شبیه ( 

  و تهرانی دادخواه مهدي دکتر: مولفان
 نعمتی مائده مهندس

 412تعداد صفحات : 
 ریال1650000قیمت : 

  
  استاتیک

 مولف: حسین کرمی ،
 علی جم پور 

 173تعداد صفحات:
  ناموجود

  

  افزار نرم پیشرفته و جامع آموزش
ABAQUS 

 مولف : مهندسین محسن لطفی و 
 دکتر روح ا... طالبی

 282تعداد صفحات :
 ناموجود

  
 در نویسی برنامه و الگوریتم جامع آموزش

MATLAB 
 بلور فروش مولفان:نجمه نشاط،علیرضا

 206تعداد صفحات:
  ریال 1500000قیمت:

  

 MATLAB مکانیک مهندسان براي اهرمی 
 مولف : مهندسین منصور ترابی و

 ابراهیم نیک قلب 
 194تعداد صفحات :

 ریال 1130000قیمت : 

  
 جامع راهنماي

 ANSYS CFX(مقدماتی) 
 مولف: دکتر امیر توحیدي

 464تعداد صفحات:
 ریال 290000قیمت:

  

 جامع راهنماي
 ANSYS CFX(پیشرفته) 

 مولف: دکتر امیر توحیدي
 494تعداد صفحات:

 ریال   3050000قیمت:

  
 گرایش معدن مهندسی اي پایه مفاهیم

 سنگ مکانیک
 ينور یعلمهندس :  سندهینو

  122: صفحات تعداد
 ریال 190000قیمت:

 

 ADAMS/VIEWکاربردي آموزش
 سعیدکمرخانی مهندس:  نویسنده

 صفحه 202: تعدادصفحات
 ریال 550000قیمت:

 
 MECHANICALDESKTOP  راهنماي

 (جلداول) ماشین اجزاي سازي ومدل
 مولف:مهندس مصطفی کشاورزي امامی 

 399تعداد صفحات:95 چاپ:
  ریال 400000قیمت:

  

 MECHANICALDESKTOP   راهنماي
 دوم) (جلد ماشین اجزاي سازي ومدل

 مولف:مهندس مصطفی کشاورزي امامی
 367تعداد صفحات:95 چاپ:

  ریال 370000قیمت:
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 با CNCکاري ماشین
MASTERCAM(CAD/CAM) 

 1 محوره)جلد سه کاري (ماشین
 مولف: مهندس رضا بهرام زاده

 499تعدادصفحات:  95 چاپ:
   ناموجود

 کمک اجزاءمحدودبه لیتحل
 افزار نرم 

HYPERMESH DESKTOP 
  و زانلویا يمهر:  سندهینو

  یخلخال ابوالفضل 
  صفحه21:  تعدادصفحات

  الیر 610000:متیق
 

 عددي محاسبات
 دکترجلیل رشیدي نیا:  نویسنده

  180:  تعدادصفحات
  ناموجود

 

 بیودیزل تولید در پیشرفته تکنیکهاي
 مولف:دکتر لیال مهدویان

 172تعداد صفحات:96 چاپ:
  ناموجود

  
 الکتروپنوماتیک وکاربردي جامع راهنماي

 صنعتی والکتروهیدرولیک
 مولف:مهندس مهدي فرزادي

 556تعداد صفحات:
  ریال  3080000قیمت:

  

 SOLID کاربردي و محور خودآموزتمرین

WORK 
 مولف:مهندس شهریار کرمی

 550تعداد صفحات:
  ریال 3200000   قیمت:

  
 پیشرفته وتحلیل سازي شبیه آموزش

 افزار نرم کمک به ماشینکاري هاي فرآیند
ADVANTEDGE 

 مولف:مهندس محمد برهانی
        360تعداد صفحات:96 چاپ:

   ناموجود

 کاري ماشین
 الکترونیکی اشعه پرتو با 

 مولف:مهندس جمال پاشیره پور
 126تعداد صفحات:

  ریال 45000قیمت:
 

 و يتکنولوژ نانو اصول
  یکیالکترومکان کرویم يها ستمیس

  یمسعوددوست مهندس:مولف
  196:صفحات تعداد

  الیر 350000:متیق
  

  مسائل محدود اجزاي تحلیل
 مکانیک  مهندسی

MSC.PATRAN&MSC.NASTRAN 
 مولف:دکتر توتی

                      160تعداد صفحات:  95چاپ:
    ریال 200000قیمت:

 نرم با ها مکانیسم سازي شبیه و طراحی
 AUTODESK INVENTOR افزار

 216مولف:حمید نیک خواه تعداد صفحات:
  ریال 180000قیمت:

 

  افزار نرم جامع يراهنما
 ANSYS FLUENTیمقدمات  

  يدیتوح ریام دکتر:مولف
  434:صفحات تعداد

  الیر 2600000:  متیق

 
 المان روش به محاسباتی سیاالت دینامیک

 ANSYS(CFD) محدود
 مولف: دکتر امیر توحیدي

 464تعداد صفحات:
  ناموجود

 

 ارشد سیاالت مکانیک
 مولف:محمدرضا شمشادي

 348تعداد صفحات:
  ریال 300000قیمت:
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 پنوماتیک کاربردي و جامع راهنماي
 صنعتی

 مولف:مهندس مهدي فرزادي
 380تعداد صفحات:

  ریال  2500000   قیمت:
 

  کاربردي و جامع راهنماي
 صنعتی هیدرولیک

 مولف:مهندس مهدي فرزادي
 592تعداد صفحات:95  چاپ:

  ریال 600000قیمت:
 

 صنعتی سازي مستند
COMPOSERDVIA3 

مولف:مهندس ولی اله باقریان                
                           140تعداد صفحات:
 ناموجود

 

  کیدرولیه یفارس هندبوك
 مسعود ، یعیرف يمهد انمهندس: فیتال
 قجرلو يقنبر حسن ، یانیک وایش ،یعیرف

 308تعداد صفحات   98: چاپ 
 ریال 1750000 قیمت : 

 

 کتابهاي نفت و گاز و پتروشیمی

  طرح روي جلد  عنوان کتاب  طرح روي جلد  عنوان کتاب 
 ییایمیش يراکتورها

 )2019( نهم شیرایو از 19 فصل ترجمه 
 )يپر( یمیش یمهندس هندبوك

 سبط میابراه دیس مهندس :ترجمه
 280 : صفحات تعداد 98 چاپ

 ریال 800000 : قیمت
 

  

 PIPING تئوري اصول
 مولف: دکتر مرتضی رضوي

  228تعداد صفحات:
 ریال  1650000  قیمت:

 

 نهیبه و انتقال يها دهیپد
 COMSOL افزار نرم با يساز

 رضایعل مهندس:مولف
 پورپروانه

 328:صفحات تعداد
  الیر 1000000:متیق

 يها ندیفرآ يساز هیشب کامل مرجع
  ASPEN PLUSبا یمیپتروش وگاز نفت

 يصفو رضا محمد مهندس:مولف
 552:صفحات تعداد  95: چاپ
 الیر 3500000  :متیق

 

 فرآیند سازي شبیه آموزش
 پتروشیمی وگاز نفت هاي

 ASPEN HYSYS با 
محمد رضا مهندس مولف: 

 صفوي
 388تعداد صفحات:

 ریال2000000    قیمت:
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 برداريکتابهاي نقشه کشی و نقشه 
 طرح روي جلد عنوان کتاب طرح روي جلد عنوان کتاب 

  مختصات سیستم عملی کاربرد و شناخت
 GIS در

 مولف دکتر عباس علیمحمدي و
 وحید احمدي 

 236تعداد صفحات  99چاپ 
 ریال 600000قیمت : 

 

  

 کتابهاي تاسیسات

 طرح روي جلد عنوان کتاب طرح روي جلد عنوان کتاب 
  -یبرگشت و رفت يکمپرسورها

 بدانند دیبا ينریماش مهندسان آنچه
 اسکندرلو اصغر مهندس: مؤلف
 276تعداد صفحات  1401چاپ 

  ریال 1950000قیمت :    

 يجوشکار يندهایفرآ آموزش
 جوش یبازرس و

 یگنج محمد: مؤلف
 260تعداد صفحات :  1401چاپ 

 ریال   1850000قیمت :   
 

  ساتیتاس جامع يراهنما
 اول کتاب 

 یالی قره دیسع دیس مهندس:  ؤلفم
 142تعداد صفحات :  99چاپ 

 ریال  900000   قیمت : 

 

 یابیباز و یابی بی،عينگهدار
 آب يها چاه

 یحاج مانیا مهندس:مؤلفان
 يمحمد ساناز راد،مهندس

 112 : صفحات تعداد 1400 چاپ
 ریال 770000 : قیمت

 
 هاي مبدل ارتعاشی و حرارتی طراحی

 HTRI افزار نرم کمک به لوله و پوسته
 ترابی محمد دکتر : مولف

 202 : صفحات تعداد 98 چاپ
 ریال 700000 : یمت

 

 موتورخانه صد صفرتا

 انتخاب و ،نظارت،اجرایطراح
 زاتیتجه

 ،یالی قره دیسع دیس :مولفان
 یافضل رضایعل

 120 : صفحات تعداد 98 اول چاپ
  ریال   800000   : قیمت

 ساختمان تاسیسات و کشی نقشه
 منشگر منصور مهندس : مولف
 552 : صفحات تعداد 98 چاپ

 ناموجود

 

 و نظارت کامل مرجع
 گاز بازرسی 

 نوروززاده میثم مهندس : مولف
 412 : صفحات تعداد 98 چاپ

 ریال 2120000  : قیمت
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 پمپ بدانند دیبا ينریماش مهندسان آنچه
 ) دیجد شیرایو ( وژیفیسانتر يها

 اسکندرلو اصغر مهندس: مؤلف
 344تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 2300000 قیمت : 

  

 ماشینري مهندسان آنچه
 کمپرسورهاي بدانندباید

 ) اول ویرایش (سانتریفیوژ
 مولف:مهندس اصغر اسکندرلو

 254تعداد صفحات: 97چاپ 
 ریال  1780000 قیمت:

  
 و گرمایشی تاسیسات شناخت

 ساختمان سرمایشی 
 مولف:محمد اسدي 

 136تعداد صفحات : 97چاپ
   ناموجود

  

 آب مهندسی تخصصی نامه واژه
 فاضالب و

 مولف : علیرضا اسددخت 
 و علی وثوق

 564تعداد صفحات :  97چاپ : 
 ریال 680000قیمت : 

 
 و جریان دینامیکی تحلیل در رهیافتی

 افزار نرم کمک به پمپ سایزینگ
AFT FATHOM 

 مولف:مهندس حسین رضایی
 153تعداد صفحات:   95 چاپ:

 ریال 250000قیمت:

 

 افزار نرم کاربردي آموزش

BENTLEY SEVERCAD   طراحی 
 فاضالب آوري جمع هاي شبکه

 مولف:علیرضا اسددخت
 389تعداد صفحات: 95 چاپ:

  ریال  2000000  قیمت:
 

 ARC GISافزار نرم کاربرد آموزش

 وفاضالب آب درمهندسی
 مولف:علیرضا اسددخت

 198تعداد صفحات:
  ریال 1150000قیمت: 

  

 افزار نرم کاربردي آموزش
 BENTLY WATRGEMS 

 شبکه وتحلیل طراحی براي
      آبرسانی هاي

 علیرضا اسددختمهندس مولف:  
 390تعداد صفحات: 95 چاپ:

   ریال 2250000 قیمت:
 افزار نرم با ساختمان در يانرژ يساز هیشب

  DESIGNBUILDERTM لدریب نیزاید
 زادهیعل زهرا دکتر ،یربان رضا دکتر:  نیمترجم

 يهاد دکتر ،یموتاب دیسع مهندس کاکلر،
  يشهر پاسدار

 436تعداد صفحات :   98چاپ 
    ریال 2230000قیمت :  

 تاسیسات کاربرد و شناخت
 مرکزي حرارتی

مولفان : مهندسین سید سعید 
 جعفریانقره یالی وبهزاد 

  178تعداد صفحات :  97چاپ 
  ریال   1300000قیمت :   
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 کتابهاي هنر
  طرح روي جلد  عنوان کتاب   طرح روي جلد  عنوان کتاب 

  ، کاري مرصع ، کاري مخراج آموزش
 نگین نصب

 زاده عارف حمیدرضا : مولف
 124 : صفحات تعداد 1401 چاپ

   ریال   1060000   : قیمت

 بر يا مقدمه -جادو و علم :نور
 یعکاس در ينورپرداز

 يشوشتر کوچک ماین :مترجم
 230 صفحات تعداد 1401 چاپ

  ریال   1680000   : قیمت
 افزار نرم با جواهر و طال یطراح

MATRIX 
 پور صالح نیرام مهندس: مؤلف
  224تعداد صفحات :  1401چاپ 

 ریال  1850000قیمت :   
  

 و طال یطراح يکاربرد آموزش
 MATRIX با جواهر

 اقبال يمراد الیل: مؤلف
 292تعداد صفحات :  1401چاپ 

   ریال1950000قیمت :   
 جواهر و طال یدست یطراح

 اقبال يمراد الیل :مؤلف
 186 : صفحات تعداد 1400 چاپ

 ریال   1420000    : قیمت
  

 سه یطراح افزار نرم آموزش
  CLO ۳D لباس يبعد

 یناظم امکیس دکتر :مؤلف
 150 صفحات تعداد 1401 چاپ

   ریال 1200000    : قیمت
 GEMINI ینیجم الگوساز افزار نرم آموزش

 يآبادوسفی عرب فاطمه :مؤلف
 150 : صفحات تعداد 1400 چاپ

 ریال 1090000  : قیمت
  

 ورآالتیز ساخت يها کیتکن
 )یمقدمات( نقره و طال

 بردبار يمهد: مؤلف
 106صفحات : تعداد  1400چاپ 

  ریال 590000قیمت : 
 

 فلزي جواهرات ساخت و طراحی
 ) پیشرفته و مقدماتی (

مهدي  –مهندسین فاطمه شاهورتی  : مولفین
 کاوه نبی و دکتر حبیب ا... رستگاري –خدایی 

 250تعداد صفحات :  98چاپ : 
    ریال  1550000 قیمت : 

  یگوهرشناس
 ینعمت يهاد : ترجمه

 صفحه 429: تعدادصفحات
 الیر 2550000  : متیق

  
 يا رحرفهیغ افراد يبرا يا حرفه یعکاس

  موبایل هاي گوشی با
 یعبداله فرنوش: مؤلف

 112تعداد صفحات :  97چاپ اول 
 ریال 920000 قیمت : 

  

 با يا حرفه يلمبرداریف اصول
 لیموبا يها یگوش 
 پورمنفرد هیسم مهندس:  مولف

 170: تعداد صفحات  97چاپ اول 
 ناموجود

 
 یحجم روش به يالگوساز

 )يریتصو آموزش( 
  پورجبار زهرا:  سندهینو

 صفحه 146: صفحات تعداد 
 ریال 1100000 قیمت:

  

 افزار نرم با ورآالتیز یطراح
MATRIX 

 يشکر فاطمه مهندس: مؤلف
 یفومش

 172تعداد صفحات :  97چاپ اول 
 ریال 1300000قیمت :  
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  دیزاینر مارولس افزار نرم آموزش
  خلفلو حسنی سجاد مولف:

 240 صفحات تعداد 97 چاپ
 ریال 1650000  : قیمت

 

 پرتره یعکاس
 مولف : شهریار خوانساري

 168تعداد صفحات:  97چاپ : 
 ریال 1280000قیمت : 

 
 يلمبرداریف کردیرو با يلمبرداریف اصول

 مجالس از
 مولف : سمیه پور منفرد

 286تعداد صفحات:  97 چاپ
 ریال 380000قیمت: 

 

 ادیت اي حرفه هاي تکنیک
  مجالس سعک

 مولف : سمیه پور منفرد 
  170 تعداد صفحات 97چاپ

  ریال 270000قیمت : 

 
 مجالس لمیف نیتدو يا حرفه يها کیتکن

  منفرد پور هیسم مهندس مولف : 
 صفحه150تعدادصفحات: 97چاپ اول:

 ریال 320000قیمت : 

 

 از یعکاس يا حرفه يها کیکنت
 مجالس

 مولف : سمیه پور منفرد
 200تعدادصفحات : 97چاپ:

 ریال 300000قیمت : 

 
 صنعتی عکاسی آموزش

 مولف:علیرضا حیدري
 110تعداد صفحات:  95 چاپ:

 ریال 120000قیمت:

 

 یصنعت یعکاس
  ، یره رضایعل:  سندهینو

 پور خادم ثمیم
 80 : تعدادصفحات
 ناموجود

 
 با خوشنویسی آموزش

 تحریر نوین خودکار 
 مولف:آزاده رستمی

 142تعداد صفحات:
 ریال 1200000  قیمت:

 

  با خوشنویسی آموزش
 ) تکمیلی ( تحریر نوین خودکار

 مولف:آزاده رستمی
 152تعداد صفحات:   96چاپ : 

 ریال  1200000   قیمت:
 

 خبري عکاسی
 شهریارخونساري:  نویسنده

 صفحه 145:  تعدادصفحات
 ریال   660000  قیمت:

 

 تبلیغاتی عکاسی
 شهریارخونساري:  نویسنده

 صفحه 148: تعدادصفحات
 ریال 800000قیمت:
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 کتابهاي گردشگري و هتلداري

  طرح روي جلد  عنوان کتاب   طرح روي جلد  عنوان کتاب 
 )دوم (ویرایش اکوتوریسم

 مؤلف: شوکا فصل بهار
 )(کارشناس ارشد محیط زیست 

 230تعداد صفحات :  99چاپ 
 ریال  990000 قیمت : 

 
 

  

 يگردشگر یتخصص زبان
 و یمیابراه یعل:مولف
 انیدنیفر یعل

 191:صفحات تعداد 95 :چاپ
 الیر  1120000  :متیق

 

 صنعت در بازاریابی مدیریت
 گردشگري

 مولف : دکتر ناصر امینیان
 444تعداد صفحات :  97چاپ 

ریال 500000قیمت :   
 

 و یمسافرت خدمات دفاتر تیریمد
 يجهانگرد

 انینیام ناصر دکتر:  مؤلف
 166تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 350000قیمت : 
 

 طیبل صدور و مسافرت امور
  ) اول جلد (  مایهواپ

 مولف : دکتر ناصر امینیان
 232تعداد صفحات:97چاپ:

   ناموجود
 

 يهتلدار تیریمد
 مولف : دکتر ناصر امینیان

 194تعداد صفحات :  97چاپ اول 
 ریال 410000قیمت : 

 

 يدفتر مسئول و یمنش آموزش
یحیتفر و يگردشگر مراکز  

ییمال رایسم: مولف  
 184تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 400000قیمت : 
 

 کتابهاي زبان

  جلد طرح روي  عنوان کتاب   طرح روي جلد  عنوان کتاب 
A TEXTBOOK ON GENERAL 

ENGLISH 
 بهجت فاطمه دکتر اکبرپور، الیل دکتر :مؤلفان

 180 صفحات تعداد  1401 چاپ
 ریال   1400000   : قیمت
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FREE CONVERSATIONS 
COURSES 

 مصلی نژاد دکترپرویزمولف:
 320تعداد صفحات:

 ریال 155000قیمت:
 

  عمومی انگلیسی
 پودمانی هاي رشته دانشجویان (براي

  کاربردي) علمی جامع دانشگاه
 مولف:خسرو مهدي پور عطایی

 168تعداد صفحات:

  ناموجود

 درآزمون خواندن مهارت تقویت
 IELTSآیلتس

 دکتر پرویزمصلی نژاد،:  نویسنده
 سیناافشار

 صفحه 452تعدادصفحات:
  ریال 620000قیمت:

 نظامی علوم تخصصی زبان
 هايدانشگاه دانشجویان براي

 مسلح نیروهاي
 پرویز مصلی نژاددکتر مولف : 

  274تعداد صفحات :   96چاپ : 
    ریال 320000قیمت : 

 یسیانگل زبان مکالمه در کیتکن باران
 جوانمرد الهام: مولف

 124تعداد صفحات :  98چاپ 
 ناموجود

  

 براي عمومی انگلیسی زبان
 ها رشته کلیه دانشجویان

GENERAL ENGLISH FOR 
UNIVERSITY STUDENTS 

 نژاد دکترپرویزمصلی:  نویسنده
 صفحه 242: تعدادصفحات

  ریال  1550000  قیمت: 
 

 کتابهاي کشاورزي و باغبانی

  طرح روي جلد  عنوان کتاب   طرح روي جلد  عنوان کتاب 
 آب یمهندس رشته ژهیو یآب يها سازه

 سوم شیرایو
 راد یحاج مانیا مهندس :مؤلف
 472 صفحات تعداد 1401 چاپ

 ریال 2500000    : قیمت
 

 یزهکش و ياریآب يدکتر
 مانیا مهندس :فیتال و يگردآور

 يمحمد ساناز دکتر راد، یحاج
 244 صفحات تعداد 1401 چاپ

 ریال   1750000   :  قیمت
 

 یزهکش و ياریآب یمهندس
 سوم شیرایو 

 راد یحاج مانیا مهندس: مؤلف
 524تعداد صفحات  1401چاپ 

 ریال 3200000قیمت :   
 

 سوم شیرایو آب منابع یمهندس
 راد یحاج مانیا مهندس: مؤلف
 487تعداد صفحات  1401چاپ 

 ریال 3000000قیمت :    

 
 )دیجد شیرایو( آب منابع تیریمد

 یخدابخش بایفر مهندس :مولف
 324 صفحات تعداد 99 اول چاپ

 ریال 2150000  : قیمت

 

 و تولید اقتصادي هاي جنبه
 زینتی گیاه و گل صادرات
 بابایی مطهره : مولف

 160 : صفحات تعداد 99 اول چاپ
 ریال  750000  : قیمت
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 سطحی آبیاري هیدرولیک
 و نسب برومند سعید دکترمولفان :  

 روش نیک ایمان دکتر 
 128تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 380000قیمت : 

 

 کنکور يها سوال مجموعه
 یآب يها سازه ارشد یکارشناس

 راد یحاج مانیا مهندس: مولف
 500تعداد صفحات :  97چاپ 

 ناموجود

 
 يکشاورز احتماالت و آمار

 97 شیرایو 
 مولف : دکتر فواد فاتحی

 608تعداد صفحات :  97چاپ 
 ریال 2200000   قیمت :

 

  يکشاورز کیژنت
 ) سوم شیرایو( 

 دکتر,  یفاتح فواد کترمولف : د
 نژاد محمد سعادت  ، یملک محمود
 572تعداد صفحات :  97چاپ 

 ریال 1200000قیمت : 
 

  کشاورزي گروه تحصیلی استعداد
 ) 97 (ویرایش

 مولف : علیرضا نسیمی
  248تعداد صفحات :  97چاپ 

 ریال  1540000 قیمت : 

 

 کشاورزي شناسی حشره
 جدید) (ویرایش

مولف:مهندس مونا سادات 
 مقدسی

 315تعداد صفحات:
  ناموجود

 کشاورزي ژنتیک
 دوم) (ویرایش

 مولف:دکتر محمود ملکی
 344تعداد صفحات:
  ناموجود

  

 هاي وتنش زیستی تاثیرکودهاي
 دارویی برگیاهان محیطی

 فرزادکیان ارثی و مولف:امین فتحی
 242تعداد صفحات:

  ریال 300000قیمت:
 

 کارشناسی سواالت مجموعه
 دوم) ارشدجنگلداري(ویرایش

 مولف:مهندس احمد ولی پور
 190تعداد صفحات:

  ریال 1120000  قیمت:
 

 آب انتقال يها سازه
 )دوم شیرایو(

  يساالر ایک اکبر مهندس:مولف
  376:صفحات تعداد

  الیر  1950000 :  متیق
 

 شناسی(سیستماتیک) گیاه
 دوم) (ویرایش 

 مولف:دکتر شهرام صداقت حور
 335صفحات: تعداد 

  ریال 1780000  قیمت:
 

 شناسی گیاه
 وفیزیولوژي) (تشریح

 سوم) (ویرایش
 مولف:دکتر شهرام صداقت حور

 400تعداد صفحات:
   ریال 1600000  قیمت:

  زراعت
 اي) وعلوفه (عمومی،غالت،صنعتی  

 چهارم) (ویرایش
 مولف:دکتر حسن حیدري ذوله

 410تعداد صفحات:
   ریال 2600000  قیمت:

 عمومی(ارشد) باغبانی
 مولف: دکتر شهرام صداقت حور

 280 تعداد صفحات:
  ریال 1500000 قیمت:
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 کشاورزي آزمایشهاي طرح
 چهارم) (ویرایش

 مولف: دکتر فواد فاتحی
 256تعداد صفحات: 1395چاپ:

 ریال  1800000 قیمت : 
 

 زیرزمینی آب جریان سازي مدل
 ها آالینده وانتقال

 مولف:فرشیدتاران
 وسعیدنورآبادي

 212تعداد صفحات: 
    ریال 150000قیمت:

 ارشد کارشناسی مقطع هیدرولوژي
 سوم) (ویرایش 

 مولف:مهندس سلمان شریف آذري
 378تعدادصفحات:

  ریال 2400000 : قیمت
 

 کشاورزي وآموزش ترویج
 مولف:امید مهراب قوچانی

 364تعداد صفحات:
  ریال 2120000   قیمت:

  
 خاك فیزیک

 مولف:مهندس سرورعبیات
 192تعداد صفحات:

 ریال 145000قیمت:
  

 

 بذر یوگواه کنترل
 يمحمد نیاسی مهندس:مولف

 212:صفحات تعداد
 الیر 145000:متیق

 
 ها خاك بندي رده پیدایش

مولف:مهندس جواد سید محمدي 
 مرشت

 236تعداد صفحات:
  ریال 120000قیمت:

 

 دامپزشکی شناسی بافت
  رحیمی مولف:کاوه

 216 صفحات: تعداد
 ریال 100000قیمت:

  
 آبزیان وپرورش تکثیر

 (ارشدودکتري)
 مولف:مهندس سید مرتضی ابراهیم زاده

 155تعداد صفحات:
  ریال 2100000 قیمت:

 

  يکشاورز کیژنت ییطال نکات
  مندك بهنام مهندس:مولف

  152:صفحات تعداد
  الیر 135000:متیق

  
 دکترا وزهکشی آبیاري مهندس

 مولف:محمد ولی پور
 379تعداد صفحات:

  ریال 1530000  قیمت:

 

 با ومبارزه شناسایی
 هرز هاي علف 

 مولف:محمد مجیدي
 230تعداد صفحات:1395چاپ:

  ریال 1300000 قیمت:
  

 دامی علوم تخصصی زبان
 مولف:دکتر فرهنگ فاتحی

 196تعداد صفحات:
  ناموجود

 

 دام وبهداشت میکروبیولوژي
 مولف: دکتر فرهنگ فاتحی

 164تعداد صفحات:
  ریال 85000قیمت:
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  دارویی گیاهان کشت
 مولف : دکترفواد فاتحی

 153تعداد صفحات :   96چاپ : 
 ریال 1150000قیمت : 

 

 مرغ شتر پرورش جامع آموزش
 مولف: مهندس وحیدجوکار

 207تعداد صفحات:
 ریال  1480000  قیمت:

 
 شناسی زیست منظره از گل

 شناسی وبوم ،تکوینی،تکامل
 مولف:مهندس راحله درزي

 338تعداد صفحات: 95 چاپ:
 ناموجود

 

  وزهکشی آبیاري مهندسی
 ) اول بخش (
 رستمی،حسین :  مولف

 سعیدبرومند
 صفحه 508:  تعدادصفحات

  ریال 1350000قیمت:
 دارویی گیاهان تولیدوصادرات

 وحمیدرضاصوفی فوادفاتحی:  نویسنده
 صفحه 234: تعدادصفحات

 ناموجود

 

 زهکشی و آبیاري مهندسی
 ) دوم بخش ( 

دکتر 	مترجمان: دکتر حسین رحمتی،
سعید برومند نسب، مهندس حسن 

 گلی
 550تعداد صفحات :  1400چاپ 

 ریال  2150000  قیمت :  

  

 ،پرستاري،ماماییکتابهاي پزشکی 

 روي جلدطرح  عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب 
  شناسی جنین

 وارشد) (کارشناسی
 تهرانی گلیانمولف:شهناز 

 152تعداد صفحات:
 ریال 125000قیمت:

 

 و پزشکی روان
 جنسی اختالالت
 تهرانی گلیانمولف: شهناز 

 204تعداد صفحات:
 ریال 205000قیمت:

 
 در وجراحی داخلی هاي بیماري

 دکتري) مامایی(ارشد
 تهرانی گلیانمولف: شهناز 

 199تعداد صفحات:
 ریال 110000قیمت:

 

 سالمت وارتقاء شیرمادر
 تهرانی گلیانمولف: شهناز 

 129تعداد صفحات:
 ریال 150000قیمت:

 
 وزایمان بارداري
 تهرانی گلیانمولف: شهناز 

 235تعداد صفحات:
 ریال 145000قیمت:

 

 وبهداشت پرستاري کلیات
 ونوزادان مادران

 تهرانی گلیانمولف: شهناز 
 345تعداد صفحات:

 ریال 330000قیمت:
 



٩٣ 
 66965749لفن: ت-در زمینه نشر آثار برتردیباگران تهران آماده همکاري با نهادها و سازمانها و اساتید محترم نشر

 

 خانواده وتنظیم وکودك مادر بهداشت
 وارشد کارشناسی

 تهرانی گلیانمولف: شهناز 
 308تعداد صفحات:

  ریال 160000قیمت:
  

 زنان هاي بیماري
 ودکتري) (ارشد 

 مولف:شهناز گلیان تهرانی و
 فائزه غفوري
 220تعداد صفحات:

   ریال 178000قیمت:
 اول) (ویرایش اپیدمیولوژي

 مولف: دکتر علیرضا احمدي فر
 376تعداد صفحات:

  ریال 108000قیمت:

  

 هاي ومراقبت نوزادان
 )وارشد مربوطه(کارشناسی

 تهرانی گلیانیمولف: شهناز 
 244تعداد صفحات:

  ریال 156000قیمت:
 

 پزشکی شناسی باکتري
 مولف:سجاد یعقوب وکاوه رحیمی

 352تعداد صفحات:
 ریال 260000قیمت:

  
 

 آزمون سواالت مجموعه
 یسلول علوم يدکتر

 یومولکول
 ایک مدرس محسن مهندس:مولف

 550:صفحات تعداد
   الیر 480000:متیق

 چربی بافت هاي هورمون    
 واختالالت) (آدپیوکاین

 مولف:دکتر سودابه فالح
 339تعداد صفحات:
  ناموجود

 

 کتابهاي علوم پایه و عمومی

  طرح روي جلد  عنوان کتاب   طرح روي جلد  عنوان کتاب 
 چهارم) (ویرایش ژنتیک

 مولف: مریم خالصی
 309تعداد صفحات:

 ریال 195000قیمت:

 

 یمولکول یشناس ستیز
 یلیتکم

 خالصی مریم : مولف
 166 : صفحات تعداد
 ریال  690000   : قیمت

 

 

 

 



٩٤ 
  با بیش از یک هزار عنوان فعال انتشارات دیباگران تهران ناشر برتر کتابهاي آموزشی و علمی

 

 کتابهاي سایر عناوین

  طرح روي جلد  عنوان کتاب   طرح روي جلد  عنوان کتاب 
 ایران تاریخ از داستان20  

 دکتر علی نیکویی
  254تعداد صفحات :

 ریال 300000قیمت :

 
 

 

 

 

 آثار چنانچه محترم مولفان و مترجمان ، مدرسان آموزشی، مختلف مراکز و ها دانشگاه علمی هیات محترم اعضاي و اساتید
   ،نمایید منتشر تهران دیباگران نشر معتبر برند همکاري با دارید تمایل و دارید گرانبهایی و ارزشمند

   :نمایید برقرار ارتباط  مجموعه این ترجمه و تالیف مسئول قزلباش خانمسرکار   با زیر هاي تماس شماره طریق از

 09193938624 واتساپ و تلگرام شماره و  09301523020- تلفن 

 

 ٠٢/١١/١٤٠١تاریخ بروز رسانی :


