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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛجٔ : ٟٓٔ ٝثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد:
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی تشق  ٚاِىسش٘ٚیه  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

ػىغ جّذ وساب

چیح ٞای خٛا٘ؾ  CMOSتشای حؼٍشٞای صیؼسی چٙذٔٙظٛس ٜلاتُ
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

٘اْ اصّی وساب

Cmos Readout Chips For

زؼذاد صفحاذ۱69 :

خیاد ٜػاصی

Implantable

 11,154,۰۰۰زٔٛاٖ

٘ٛیؼٙذٔ :ٜؼسفا ٘ٛزٛ

Multimodal Smart

ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۷ :

Biosensors

زؼذاد صفحاذ۱49 :
 10,43۰,۰۰۰زٔٛاٖ

فیضیه آٔاسی تشای ٟٔٙذػی تشق
٘ٛیؼٙذ٘ :ٜشی ٔشٛٞ
ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۷ :
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛجٔ : ٟٓٔ ٝثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد:
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی تشق  ٚاِىسش٘ٚیه  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذ198 :
 11,88۰,۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذ۱88 :
 12,408,۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

زـخیص ػیة  ٚوٙسشَ ٔسحُٕ ػیة تشای ػیؼسٓ ٞای غیشخطی
٘ٛیؼٙذِ :ٜیّٙیٗ ِی
ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۶ :

زجضی ٚ ٝزحّیُ دادٞ ٜای تضسي دس ػیؼسٓ ٞای لذسذ آیٙذٜ
٘ٛیؼٙذ :ٜاحٕذ ف .صٚتا ،زشٚس جی تیُ
ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۸ :
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛجٔ : ٟٓٔ ٝثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد:
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی تشق  ٚاِىسش٘ٚیه  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذ178 :
 11,748,۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

واسایی  ٚلذسذ دس زثذیُ  ٚرخیش ٜػاصی ا٘شطیٔ :فاٞیٓ فیضیىی خایٝ
٘ٛیؼٙذ :ٜزٔٛاع چشیؼسٗ
ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۸ :

٘اْ اصّی وساب

Efficiency And Power
In Energy Conversion
And Storage: Basic
Physical Concepts

Plug-And-Play

تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

٘ظاسذ  ٚتٟی ٝٙػاصی ػّٕىشد آٔاد ٜت ٝاجشا تشای خشٚػٞ ٝای ازٔٛاػیٖٛ

Monitoring And

زؼذاد صفحاذ166 :

صٙؼسی

Performance

 10,956,۰۰۰زٔٛاٖ

٘ٛیؼٙذٞ :ٜاِٛ ٚ

Optimization For

ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۶ :

Industrial Automation
Processes
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛجٔ : ٟٓٔ ٝثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد:
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی تشق  ٚاِىسش٘ٚیه  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذ228 :
 13,68۰,۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذ215 :
 12,90۰,۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

ؿثىٞ ٝای ػصثی دس حٛص ٜستازیه :یه دیذٌاٟٙٔ ٜذػی
٘ٛیؼٙذ٘ :ٜا٘ؼی آسا٘ا دا٘یُ ،إِٓا یاٖ آال٘یغ ،واسِٛع ِٛخض فشا٘ىٛ
ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۸ :

خیـشفر ٞای جذیذ دس صٔی ٝٙزٙاٚب آؿٛب ٘ان  ٚواستشدٞای آٖ

٘اْ اصّی وساب

Neural Networks For
Robotics: An
Engineering
Perspective

New Advances On

٘ٛیؼٙذ :ٜػشٌی ٛاالػىاس ،ایضوٛییُ دَ سیٛ

Chaotic Intermittency

ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۶ :

And Its Applications
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛجٔ : ٟٓٔ ٝثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد:
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی تشق  ٚاِىسش٘ٚیه  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذ259 :
 15,54۰,۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذ246 :
 14,760,۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

آصٔ ٚ ٖٛاجشای فٙاٚسی وٙسشَ تشای ٚػایُ ٘مّی ٝخشزاتی

٘اْ اصّی وساب

The Test And Launch

٘ٛیؼٙذ :ٜطٍ٘ی ٛػًٙ

Control Technology

ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۸ :

For Launch Vehicles

ٔحاػثاذ ٘شْ دس ؿثىٞ ٝای حؼٍش تی ػیٓ

Soft Computing In

٘ٛیؼٙذٞ :ٜی ٝٙزٟی ز ٟٝٙتی٘ ,ٝٙیال٘جاٖ دی

Wireless Sensor

ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۸ :

Networks
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛجٔ : ٟٓٔ ٝثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد:
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی تشق  ٚاِىسش٘ٚیه  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذ314 :
 18,8400,۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذ308 :
 18,48۰,۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

٘اْ اصّی وساب

ؿثى ٝػاصی ٔ ٚحاػثاذ ٔثسٙی تش وٕه جٕؼی

Crowd Assisted

٘ٛیؼٙذ :ٜاِؼىیة خاٖ خازاٖ

Networking And

ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۸ :

Computing

ػیؼسٓ ٞای ؿثىٛٞ ٝؿٕٙذٔ :ذَ ػاصی  ٚوٙسشَ

Smart Grid Systems:

٘ٛیؼٙذ :ٜسأؾ تاتٛ
ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۸ :
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛجٔ : ٟٓٔ ٝثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد:
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی تشق  ٚاِىسش٘ٚیه  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذ365 :
 21,90۰,۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذ294 :
 17,64۰,۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

ػٛأُ زصٛیش :خشداصؽ زصٛیش دس ٘شْ افضاس خایسٖٛ

٘اْ اصّی وساب

Image Operators: Image

٘ٛیؼٙذ :ٜجاػٗ ویٙؼش

Processing In Python

زجضی ٚ ٝزحّیُ  ٚطشاحی ػیؼسٓ ٞای وٙسشَ ؿثى ٝای زحر حّٕٝ

Analysis And Design Of

٘ٛیؼٙذ :ٜیٛاٖ یٛاٖٞ ،اٍ٘جی ٛیايِ ،ی ٌی ،ٛفاؿٗ ػاٖ

Networked Control

ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۸ :

ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۸ :
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛجٔ : ٟٓٔ ٝثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد:
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی تشق  ٚاِىسش٘ٚیه  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذ۲۵۶ :
 15,36۰,۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذ340 :
 20,40۰,۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

خیـشفر ٞای ػیؼسٓ ٞای وٙسشَ لطاس ٔثسٙی تش اسزثاطاذ
٘ٛیؼٙذ :ٜفیؾ سیچاسد یٛ

٘اْ اصّی وساب

Advances In
Communications-Based

ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۸ :

Train Control Systems

اؿیا ٛٞؿٕٙذ  ٚفٕسٛػُ ٞا :اص غٌّ ٚ ٛضافٌٛ ٝیی زا ٚالؼیر

Smart Things And

٘ٛیؼٙذ :ٜفادی اِسٛسجٕاٖ

Femtocells: From Hype

ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۸ :
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛجٔ : ٟٓٔ ٝثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد:
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی تشق  ٚاِىسش٘ٚیه  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذ341 :
 20,46۰,۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذ338 :
 20,28۰,۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

ٞذایر ٔٛؿه ٞای ٔذسٖ

٘اْ اصّی وساب

Modern Missile

٘ٛیؼٙذ :ٜسافاػُ یا٘ـٛػىی

Guidance

زىٙیه ٞای خیـشفس ٝحؼٍشی تی ػیٓ تشای ؿثىٞ ٝای ۵G

Advanced Wireless

٘ٛیؼٙذ :ٜاؿیؾ تٍٛسیٌ ,ازٓ ػٙك زٔٛاس ,جیٛزـا٘ا تٍٛسی

Sensing Techniques

ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۸ :

For 5G Networks

ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۸ :
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ٌش ٜٚزحمیمازی  ٚخظٞٚـی آسٚیٗ خٙذاس خایا

زٛجٔ : ٟٓٔ ٝثّغ ٔٙذسج دس ػس ٖٛزؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد:
 -1خشیذ وساب اسجیٙاَ اص ػایر آٔاص ٖٚزشجٕ ٝزخصصی  ٚسٚاٖ  ٚزذٚیٗ فٟشػر  ٚػشفصُ ٔطاِة وساب  ٚتاصتیٙی ػّٕی زشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔاِىیر حمٛق ٔؼٛٙی وساب ٘ ٚاؿش
-2ا٘جاْ زخصصی وّی ٝواسٞای ٚیشاػساسی (ٔحسٛایی  ٚادتی  ،ا٘ـایی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی تا لطغ ٔذ ٘ظش ؿٕا  ،فصُ تٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وساب تا زاییذ ٟ٘ایی ؿٕا
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وساب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثثر دس فٟشػر ػاصٔاٖ اػٙاد وساتخاّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیدا)  ٚاخز ٔجٛص چاج اص ٚصاسذ ٔحسشْ اسؿاد  ٚچاج  20جّذ اص آٖ
ػٙاٚیٗ ٛٔ ٚضٛػاذ وسة خیـٟٙادی تشق  ٚاِىسش٘ٚیه  ٚت ٝسٚص د٘یا تشای زشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

زؼذاد صفحاذ

زشجٕ ٝفاسػی ٘اْ وساب

زؼشف ٝوّی ٝخذٔاذ

٘اْ ِٔٛف وساب  ٚػاَ ا٘سـاس

زؼذاد صفحاذ559 :
 33,54۰,۰۰۰زٔٛاٖ

زؼذاد صفحاذ620 :
 37,20۰,۰۰۰زٔٛاٖ

ػىغ جّذ وساب

ٔمذٔ ٝای تش طشاحی ػیؼسٓ ٞای دیجیساَ

٘اْ اصّی وساب

Introduction To

٘ٛیؼٙذٌ :ٜیِٛیا٘ ٛد٘ٚضِّیٙیّٛوا ٘ٚسٛدٙٔٚیى ٛخ٘ٛسادٚیذ ٜاٍ٘یسا

Digital Systems Design

زىِٛٛٙطی لطاسٞای ػشیغ اِؼیش چیٗ

China’S High-Speed

ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۸ :

٘ٛیؼٙذ :ٜیٛز ً٘ٛفٍٙی )ّٗٞ( ً٘ٛٞٛطاً٘
ػاَ ا٘سـاس۲۰۱۷ :
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