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  مترجم  پدیدآور  عنوان اثر
سال 

  نشر
  قیمت به ریال  شابک

  85000  978-600-91251- 1-1  1388  --   مهناز اقدسی  شناسیدر آزمایشگاه گیاه  1

  درآمدي به اقتصاد فضا  2
  جعفر میرکتولی،

  رضا منافی آذر
 --  1388  9-5 -91251-600-978  90000  

  60000  978-600-91251- 4-2  1388  پورگلعلیمسعود   دنیس نوبل  شناسی فراسوي ژنومزیست  3

4  
با رویکرد حل  مبانی تحلیلی ژنتیک

  مسأله
  جیمز تامسون و دیگران

محمدباقر باقریه نجار، عیسی کهن 

  باغخیراتی
1388  8-2 -91251-600-978  150000  

5  
  ها،اي بر جلبکمقدمه

  )هاتالوفیت(ها ها و گلسنگقارچ

  زادهاحمد عبدل

نژاد قادي رضا رمضان

  پورحمیدرضا صادقی

 --  1388  6-6 -91251-600-978  110000  

  60000  978-600-91251- 0-4  1388  --   محسن اصغري الریمی  اي بر نظریه اعدادمقدمه  6

7  
  هايساختارها و نقشه

  شناسیزمین
  الیل. ریچارد ج

اله عزیز رحیمی چاکدل، حجت

  صفري
1389  3-7 -91251-600-978  80000  

8  
شناسی زیست محیطی کانی

  )سیستماتیک(
  200000  978-600-91251- 3-5  1389  --   مصطفی رقیمی

  شناسینامه جلبکدرس  9
. سی. بیلگرامی، ال. اس. ك

  ساها
  120000  978-600-92971- 0-8  1390  زاده و دیگراناحمد عبدل

  ساختلرزه زمین  10
  اله صفري،حجت

  الدن خدري غریبوند
 --  1390  0-8 -91251-600-978  90000  

11  
هایی از شعر تحلیل بالغی نمونه

  از آغاز تا صائب: کالسیک فارسی

  همایون جمشیدیان،

  لیال نوروزپور
 --  1391  5-1 -92971-600-978  100000  

12  
  ویرجینیا وولف و ذهن

Virginia Woolf and 
  140000  978-600-92971- 3-9  1391  --   بهزاد پورقریب



Consciousness 

13  
تنش، کرنش، : شناسی ساختاريزمین

  خوردگیرئولوژي و چین

عزیز رحیمی چاکدل، سید 

  توحید نبوي
 --  1391  2-2 -92971-600-978  170000  

14  
  با نگاه ویژه به(شناسی بوم

  )هاي ایراناکوسیستم
  90000  978-600-92971- 4-6  1391  --   زادهاحمد عبدل

15  
  اي برمقدمه: فلزات و جامعه

  شناسی اقتصاديزمین
  85000  978-600-92971- 9-1  1392  غالمحسین شمعانیان  .، گانینو، ك.آرنت، ن

  80000  978-600-92971- 6-0  1392  --   سید مصطفی طاهري  هامسائل اساسی نظریه گروه  16

17  
مسائل اساسی نظریه حلقه، میدان و 

  مدول
  120000  978-600-92971- 7-7  1392  --   سید مصطفی طاهري

18  
چگونه یک مقاله علمی بنویسیم و آن را 

  چاپ کنیم

  دي،. رابرت ا

  باربارا گاستل

  سید رسول داودي،

  فرمهدیه پژوهان
1392  5-01 -7102-600-978  80000  

  80000  978-600-7102- 00-8  1392  --   محمدتقی خورند  روانشناسی ورزشی  19

20  
فراخوان براي (مبانی شیمی فیزیک 

  )شیمی فیزیک
  کریشناوموالپالیگوپاال 

نرگس صمدانی لنگرودي، سپیده 

  مهرانی

1392  
2-02 -7102-600-978  180000  

21  
گیري سازي فضایی و تصمیممدل

  چندمعیاره

  شاهکوهیعلیرضا خواجه

  محمود داودي

  مهدي حسام

 --  1393  9-03 -7102-600-978  180000  

  عجایب و غرایب  22
  وحید رویانی

  نژادعلی یوسفیوسف
 --  1393  0-06 -7102-600-978  200000  

  100000  978-600-7102- 05-3  1393  --   فاطمه اسالمی  بدنی عمومیکلیات تربیت  23

  200000  978-600-7102- 09-1  1393  --   صالح آرخی، محدثه اصفهانی  افزار ایدریسی سلواآموزش تصویري نرم  24



  180000  978-600-7102- 04-6  1393  رقیمیرحیمی، رادفر،   ، مایکل منگاچی یون وانگ  ها و آبزمین لرزه  25

26  
هاي ها و سخنرانیراهنماي تهیه مقاله

  علمی
  60000  978-600-7102- 08-4  1393  --   اقدسیمهناز

27  
راهکارهاي سازگاري : هواشناسی زیستی

  با تغییر اقلیم
  200000  978-600-7102- 07-7  1393  غالمرضا روشن  گلن مک گرگور

  اراضی تحلیل هوشمند کاربري  28
مارگارت اچ کار، پائول دي 

  زویک
  180000  978-600-7102- 13-8  1393  جعفر میرکتولی، محسن عادلی

  150000  978-600-7102- 10-7  1393  منوچهر بابانژاد، مبین ملکشاه  جان براون، دانکن مرداك Rمبانی برنامه نویسی آماري با نرم افزار   29

30  
مفاهیم، : نشانگرهاي مولکولی در گیاهان

  روش ها و کاربردها
  کورت ویسینگ

محمدباقر باقریه نجار، عیسی کن 

  باغخیراتی، زهرا عباسی
1393  3-5 -92971-600-978  350000  

31  
 یمیش و سطح یمیش بر يا مقدمه

 جامد حالت
 150000 978-600-7102-14-5 1394 --  نرگس صمدانی لنگرودي

32  
حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته به 

  زبان ساده
  دیوید بکمن

مهدي روحی، محسن اصغري الریمی، 

 محبوبه میرزایی
1393  4-8-92971-600-978  190000  

  250000  978-600-7102-12-1  1394 --   حامد رضایی، اعظم تقوي  کاربرد آمار در علوم زمین  33

  850000  978-600-7102-21-3  1394 بهنام شفیعی بافتی  فرانکو پیراینو  فرایندهاي گرمابی و سامانه هاي معدنی  34

  5.0 افزار انويآموزش تصویري نرم  35
صالح آرخی، محمد مؤمنی 

  طارمسري
 -- 1394  6-17-7102-600-978  330000  

36  
تحلیل : سنگچینی از اجاقی خرد

  شعرهایی از نیما یوشیج
  150000  978-600-7102-20-6  1394 --   همایون جمشیدیان

  مسیریابیخوانی و مهارت نقشه  37
  جعفر میرکتولی، 

  آباديزینب زنگی
 -- 1394  0-22-7102-600-978  180000  



 
38  

جلد (ترمودینامیک و مکانیک آماري 

  ترمودینامیک) اول

والتر گرینر، لودویگ نیس، 

  هورست اشتوکر
  120000  978-600-7102-24-4  1394 رحیم لطفی اوریمی، منصور موحدي

  روش تحقیق کیفی  39
اینگه هاتر، آجاي  مونیک هنینک،

  بیلی
  200000  978-600-7102-25-1  1394 شاهکوهیعلیرضا خواجه

40  
اي بر جغرافیاي گردشگري با مقدمه

  تأکید بر منطقه سیستان
  120000  978-600-7102-15-2  1394 --   خدارحم بزي

41  
فرآیند طراحی و : ي معمارانهاندیشه

  چشمانی در انتظار
  175000  978-600-7102-27-5  1395  محمد جانی زاد،محمد فرخ  مایکل براون

  200000  978-600-7102-16-9  1395  زاده و دیگراناحمد عبدل  آنتونی یئو، تیم فالورز  انتقال مواد محلول در گیاهان  42

  180000  978-600-7102-26-8  1395  سهیال کرباسی، فاطمه باقري  نراج شارما و همکاران  مفاهیم بنیادین پایگاه داده  43

  250000  978-600-7102-23-7  1395  --   مهراکبر محمديعلی  درسنامه قرآن  44

  280000  978-600-7102-11-4  1394  --   سید جالل عبدالمنافی رکنی  شناسینامه دوسویه زبانواژه  45

  150000  978-600-7102-28-2  1395  --   وحید رویانی  تاریخی-متون نثر ادبی  46

47  

ها با  تشریح مثال(هاي آماري  روش

و  Minitabافزار  استفاده از نرم

SPSS(  

  200000  978-600-7102-29-9  1395    نژاد، فرهاد یغمایی کامل عبداله

48  
ها در هنگام وقوع  روانگرایی خاك

  لرزه زمین
  آي ام ادریس، آر دبلیو بوالنجر

 علیرضا طبرسا، محسن موسیوند،

  امیر ابراهیمی 
1396  9-32-7102-600-978  200000  




