
ف
مترجمپدیدآورعنوان اثرردی

سال 
نشر

قیمت به ریالشابک

97885000- 600- 91251-1- 13881-- مهناز اقدسیشناسیدر آزمایشگاه گیاه1

درآمدي به اقتصاد فضا2
جعفر میرکتولی،
رضا منافی آذر

 --13889 -5-91251 -600 -97890000

97860000- 600- 91251-4- 13882پورگلعلیمسعود دنیس نوبلشناسی فراسوي ژنومزیست3

4
با رویکرد حل مبانی تحلیلی ژنتیک
مسأله

جیمز تامسون و دیگران
محمدباقر باقریه نجار، 
عیسی کهن باغخیراتی

13888 -2-91251 -600 -978150000

5
ها،اي بر جلبکمقدمه

)هاتالوفیت(ها ها و گلسنگقارچ

زادهاحمد عبدل
نژاد قادي رضا رمضان

پورحمیدرضا صادقی
 --13886 -6-91251 -600 -978110000

97860000- 600- 91251-0- 13884-- محسن اصغري الریمیاي بر نظریه اعدادمقدمه6

7
هايساختارها و نقشه

شناسیزمین
الیل. ریچارد ج

اله عزیز رحیمی چاکدل، حجت
صفري

13893 -7-91251 -600 -97880000

8
شناسی زیست محیطی کانی

)سیستماتیک(
978200000- 600- 91251-3- 13895-- مصطفی رقیمی

شناسینامه جلبکدرس9
. سی. بیلگرامی، ال. اس. ك

ساها
978120000- 600- 92971-0- 13908زاده و دیگراناحمد عبدل

ساختلرزه زمین10
اله صفري،حجت

الدن خدري غریبوند
 --13900 -8-91251 -600 -97890000

11
هایی از شعر تحلیل بالغی نمونه

از آغاز تا صائب: کالسیک فارسی
همایون جمشیدیان،

لیال نوروزپور
 --13915 -1-92971 -600 -978100000

ویرجینیا وولف و ذهن12
Virginia Woolf and

978140000- 600- 92971-3- 13919-- بهزاد پورقریب



Consciousness

13
تنش، کرنش، : شناسی ساختاريزمین

خوردگیرئولوژي و چین
عزیز رحیمی چاکدل، سید 

توحید نبوي
 --13912 -2-92971 -600 -978170000

14
با نگاه ویژه به(شناسی بوم

)هاي ایراناکوسیستم
97890000- 600- 92971-4- 13916-- زادهاحمد عبدل

15
اي برمقدمه: فلزات و جامعه

شناسی اقتصاديزمین
97885000- 600- 92971-9- 13921غالمحسین شمعانیان.، گانینو، ك.آرنت، ن

97880000- 600- 92971-6- 13920-- سید مصطفی طاهريهامسائل اساسی نظریه گروه16

17
مسائل اساسی نظریه حلقه، میدان و 

مدول
978120000- 600- 92971-7- 13927-- سید مصطفی طاهري

18
چگونه یک مقاله علمی بنویسیم و آن را 

چاپ کنیم
دي،. رابرت ا

باربارا گاستل
سید رسول داودي،

فرمهدیه پژوهان
13925 -01-7102 -600 -97880000

97880000- 600- 7102-00- 13928-- محمدتقی خورندروانشناسی ورزشی19

20
فراخوان براي (مبانی شیمی فیزیک 

)شیمی فیزیک
کریشناوموالپالیگوپاال 

نرگس صمدانی لنگرودي، سپیده 
مهرانی

1392
2 -02-7102 -600 -978180000

21
گیري سازي فضایی و تصمیممدل

چندمعیاره

شاهکوهیعلیرضا خواجه
محمود داودي
مهدي حسام

 --13939 -03-7102 -600 -978180000

عجایب و غرایب22
وحید رویانی

نژادعلی یوسفیوسف
 --13930 -06-7102 -600 -978200000

978100000- 600- 7102-05- 13933-- فاطمه اسالمیبدنی عمومیکلیات تربیت23

978200000- 600- 7102-09- 13931-- صالح آرخی، محدثه اصفهانیافزار ایدریسی سلواآموزش تصویري نرم24



978180000- 600- 7102-04- 13936رقیمیمصطفی رحیمی، رادفر، عزیز ، مایکل منگاچی یون وانگها و آبزمین لرزه25

26
هاي ها و سخنرانیراهنماي تهیه مقاله

علمی
97860000- 600- 7102-08- 13934-- اقدسیمهناز

27
راهکارهاي سازگاري : هواشناسی زیستی

با تغییر اقلیم
978200000- 600- 7102-07- 13937غالمرضا روشنگلن مک گرگور

تحلیل هوشمند کاربري اراضی28
مارگارت اچ کار، پائول دي 

زویک
978180000- 600- 7102-13- 13938جعفر میرکتولی، محسن عادلی

978150000- 600- 7102-10- 13937منوچهر بابانژاد، مبین ملکشاهجان براون، دانکن مرداكRمبانی برنامه نویسی آماري با نرم افزار 29

30
مفاهیم، : مولکولی در گیاهاننشانگرهاي 

روش ها و کاربردها
کورت ویسینگ

محمدباقر باقریه نجار، عیسی کن 
باغخیراتی، زهرا عباسی

13933 -5-92971 -600 -978350000

31
یمیشوسطحیمیشبريامقدمه

جامدحالت
978150000- 600- 7102- 14- 13945-- نرگس صمدانی لنگرودي

32
انتگرال پیشرفته به حساب دیفرانسیل و 

زبان ساده
دیوید بکمن

مهدي روحی، محسن اصغري الریمی، 
محبوبه میرزایی

13934 -8 -92971 -600 -978190000

978250000- 600- 7102- 12- 13941-- حامد رضایی، اعظم تقويکاربرد آمار در علوم زمین33

978850000- 600- 7102- 21- 13943بهنام شفیعی بافتیفرانکو پیراینوفرایندهاي گرمابی و سامانه هاي معدنی34

صالح آرخی، محمد مؤمنی 5.0افزار انويآموزش تصویري نرم35
978330000- 600- 7102- 17- 13946-- طارمسري

36
تحلیل : سنگچینی از اجاقی خرد

شعرهایی از نیما یوشیج
978150000- 600- 7102- 20- 13946-- همایون جمشیدیان

جعفر میرکتولی، خوانی و مسیریابیمهارت نقشه37
978180000- 600- 7102- 22- 13940-- آباديزینب زنگی



38
جلد (ترمودینامیک و مکانیک آماري 

ترمودینامیک) اول
والتر گرینر، لودویگ نیس، 

978120000- 600- 7102- 24- 13944رحیم لطفی اوریمی، منصور موحديهورست اشتوکر

مونیک هنینک، اینگه هاتر، آجاي تحقیق کیفیروش 39
978200000- 600- 7102- 25- 13941شاهکوهیعلیرضا خواجهبیلی

40
اي بر جغرافیاي گردشگري با مقدمه

تأکید بر منطقه سیستان
978120000- 600- 7102- 15- 13942-- خدارحم بزي

41
فرآیند طراحی و : ي معمارانهاندیشه

چشمانی در انتظار
978175000- 600- 7102- 27- 13955زاد، محمد جانیمحمد فرخمایکل براون

978200000- 600- 7102- 16- 13959زاده و دیگراناحمد عبدلآنتونی یئو، تیم فالورزانتقال مواد محلول در گیاهان42

978180000- 600- 7102- 26- 13958سهیال کرباسی، فاطمه باقرينراج شارما و همکارانمفاهیم بنیادین پایگاه داده43

978250000- 600- 7102- 23- 13957-- مهراکبر محمديعلیدرسنامه قرآن44

978280000- 600- 7102- 11- 13944-- سید جالل عبدالمنافی رکنیشناسینامه دوسویه زبانواژه45

978150000- 600- 7102- 28- 13952-- وحید رویانیتاریخی- متون نثر ادبی46

47
ها با تشریح مثال(هاي آماري روش

و Minitabافزار استفاده از نرم
SPSS(

978200000- 600- 7102- 29- 13959-- نژاد، فرهاد یغماییکامل عبداله

48
ها در هنگام وقوع روانگرایی خاك

لرزهزمین
آي ام ادریس، آر دبلیو بوالنجر

علیرضا طبرسا، محسن موسیوند،
امیر ابراهیمی

13969 -32 -7102 -600 -978200000

978250000- 600- 7102-33- 13966-- ، فاطمه طیبیجعفر میرکتولیدرآمدي بر آمایش شهري49

50
مقدمه اي بر آموزش زبان انگلیسی به 

غیر انگلیسی زبانان
978250000- 600- 7102-35- 13960علی درخشان، فرزانه شکیدیوید نونان



978200000- 600- 7102-34- 13963محبوبه علیزاده صنعتی، طاهره نوذريلی. کوانگ اچمقدمه اي بر نظریه فازي و کاربردها51

پژوهش در ویرایش52
، همایون لیال نوروزپور

جمشیدیان
 --13968 -39-7102 -600 -978180000

)2ویرایش (درآمدي به اقتصاد فضا 53
، رضا منافی جعفر میرکتولی

آذر
 --13962 -31-7102 -600 -978250000

54
- راهنماي لندفرم: ژئومورفولوژي انسانی

ساختهاي انسان
جوزف سابوف، دیوید لورنت، 

لوسی دینش
978260000- 600- 7102-37- 13974سمیه عمادالدین، سمیه ذهاب ناظوري

55
نگاهی بر خواندن متون انگلیسی 

)Insight into General …(
علی درخشان، سعید رضایی، 

مفرد علی عرب
 --13974 -40-7102 -600 -978200000

56
اولین ) مقاالت برگزیده(مقاالت کامل 

همایش ملی رویکردهاي نوین در 
...آموزش زبان انگلیسی 

علی درخشان، علی عرب 
مفرد

 --13975 -43-7102 -600 -978 --

ترمودینامیک مهندسی شیمی57
محمدعلی تورنگی، عباس 

قاشی، ستار قادرقره
 --13973 -47-7102 -600 -978370000

پیشگامان نظم فارسی58
شوب، فائزه عرب منیره فرضی

آباديیوسف
 --13971 -38-7102 -600 -978200000

978220000- 600- 7102-42- 13978-- نسیبه حاجیلري، عارف شاهیهاي مستعملبازیافت روغن59

60
مدیریت مخاطرات طبیعی در  

هاي انسانیسکونتگاه
اکبر نجفی کانی، رضا علی

بارگاهی
 --13980 -48-7102 -600 -978280000


