www.apprg.ir

گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

وـاٍسصی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

زؼذاد صفحاذۺ ۲۴۱
 ۱۴،۴00،000زَهاى

عکس جلد کتاب

هضاسع هسشاونۺ  ۱۵طشح اثثاذ ؿذُ تشای هضاسع زجاسی دس صهیي

Compact Farms : 15 Proven

ّای۵جشیثی یا وَچىسش؛ ؿاهل طشح ّای زفصیلی وـاٍسصی جْر تْشُ

Plans For Market Farms On 5

ٍسی ٍ تاصدّی تیـسش

Acres Or Less; Includes

ًَیؼٌذُۺ جاؽ ٍله ،هیـل اتلوي

Detailed Farm Layouts For

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۷

وـاٍسصی

زؼذاد صفحاذۺ ۲۷2
 ۱۶،۳۲0،000زَهاى

نام اصلی کتاب

Productivity And Efficiency

صًاى دس وـاٍسصی
ًَیؼٌذُۺ لیٌذا آهثشٍص
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۷
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Women In Agriculture
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

وـاٍسصی

وـاٍسصی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

زؼذاد صفحاذۺ ۲30
 ۱۳،۸00،000زَهاى

زؼذاد صفحاذۺ ۱۳۸
 ۹،۶۶0،000زَهاى

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

واسآفشیٌی تا غزای هحلی
Making Local Food Work

ًَیؼٌذُۺ تشًذی جاًؼَى
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۷

ًَآٍسی ّای هذیشیر آب دس اًگلؼساى
ًَیؼٌذُۺ لیلی وشیي

Water Management Innovations

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۷
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In England
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

وـاٍسصی

وـاٍسصی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

زؼذاد صفحاذۺ ۲۵۴
 ۱۵،۲۴0،000زَهاى

زؼذاد صفحاذۺ ۲40
 ۱۴،۴00،000زَهاى

عکس جلد کتاب

نام اصلی کتاب

حفظ اهٌیر غزایی آیٌذُ دس هحیط ّای هسغیش

Sustaining Future Food

ًَیؼٌذُۺ دیَیا خاًذی ،اتیجیر ػشواس

Security In Changing

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۷

Environments

چؼثٌذگی دس غزاّاۺ اصَل خایِ ٍ واستشدّا

Adhesion In Foods – Fundamental

ًَیؼٌذُۺ اهَع ًَػیٌٍَیچ
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۷
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

وـاٍسصی

وـاٍسصی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

زؼذاد صفحاذۺ300
 ۱۸،000،000زَهاى

زؼذاد صفحاذۺ ۱96
 ۱۱،۷۶0،000زَهاى

عکس جلد کتاب

نام اصلی کتاب

خیـشفر ّای ػلن صساػر
ًَیؼٌذُۺ دًٍالذ اػداسن

Advances In Agronomy

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۷

هاصاد ػشضِ ؿذُ ٍ لاتل ػشضِ غالذ غزایی اصلی دس ٌّذ

Marketed And Marketable

ًَیؼٌذُۺ ٍیجی ؿاسهاّ ،اسؽ ٍاسدّاى

Surplus Of Major Food Grains

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۷
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In India

www.apprg.ir

گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

عکس جلد کتاب

اّویر هىاىۺؿاخصِ ّای جغضافیایی تؼٌَاى اتضاسی تشای زَػؼِ هحلی ٍ
وـاٍسصی

وـاٍسصی

نام اصلی کتاب

The Importance Of Place:
Geographical Indications As

زؼذاد صفحاذۺ ۲۹9

هٌطمِ ای

 ۱۷،۹۴0،000زَهاى

ًَیؼٌذُۺ ٍاى وٌگاى ،ولیشی جي

A Tool For Local And Regional

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۷

Development

زؼذاد صفحاذۺ ۲48
 ۱۴،۸۸0،000زَهاى

خیًَذ آب ،اًشطی ٍ اهٌیر غزایی دس هٌاطك ػشب

The Water, Energy, And Food

ًَیؼٌذُۺ ػاهش ،ػادل ،تَیش ،صالح

Security Nexus In The Arab

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۷

Region
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

وـاٍسصی

وـاٍسصی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

ػذاد صفحاذۺ ۲26
 ۱۳،۵۶0،000زَهاى

زؼذاد صفحاذۺ 148
 ۱0،۳۶0،000زَهاى

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

اصالح ٍ زَػؼِ وـاٍسصی دس چیي

Reform And Development Of

ًَیؼٌذُۺ طٍ لی

Agriculture In China

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۷

ؿیَُ اهشاس هؼاؽ خایذاس جْر واّؾ فمش
ًَیؼٌذُۺ ػازیٍ ،یـَاهثش خشاػادٍ ،اًگچی ،السًیٌدَ
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۷

A Sustainable Livelihood
Approach To Poverty Reduction
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

وـاٍسصی

وـاٍسصی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

زؼذاد صفحاذۺ 296
 ۱۷،۷۶0،000زَهاى

زؼذاد صفحاذۺ ۱۲9
 ۹،0۳0،000زَهاى

عکس جلد کتاب

افك ّای ًَیي دس ؿیوی فشآیٌذ
ًَیؼٌذُۺ زَهیىا ،ویَؿی ،ؿیشٍسی ،زاوایَوی ،ػاجیىیّ ،یشًٍا
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۷

خشًذگاى تؼٌَاى ؿاخصی هفیذ تشای هضاسع طثیؼی خشاسصؽ
ًَیؼٌذُۺ هَسلی ،فذسیىَ ،زشاجًَؼىی ،خیَزش
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۷
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نام اصلی کتاب

New Horizons Of Process
Chemistry

Birds As Useful Indicators Of
High Nature Value Farmlands
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

وـاٍسصی

وـاٍسصی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

زؼذاد صفحاذۺ ۲70
 ۱۶،۲00،000زَهاى

زؼذاد صفحاذۺ ۱۳۸
 ۹،۶۶0،000زَهاى

عکس جلد کتاب

خایذاسی وـاٍسصی-هحیطی
ًَیؼٌذُۺ ػیٌگ ،جای ؿاًىاس ،ػٌَیشاذ ،گاهیٌی
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۷

هذیشیر هالی هخاطشاذ ػیل
ًَیؼٌذُۺ اٍػَ
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶
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نام اصلی کتاب

Agro-Environmental
Sustainability

Financial Management Of
Flood Risks

www.apprg.ir

گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

وـاٍسصی

وـاٍسصی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

زؼذاد صفحاذۺ ۲۷۵
 ۱۶،۵00،000زَهاى

زؼذاد صفحاذۺ ۲۴0
 ۱۴،۴00،000زَهاى

عکس جلد کتاب

زَػؼِ تشای وـاٍسصی خایذاس
ًَیؼٌذُۺ َّػًََ ،هگٌَ واهدَص داسٍواًَّ ،گَ
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶

ووثَد آبۺ تحشاى ًفسی آزی
ًَیؼٌذُۺ ؿشلی جاًؼَى
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶
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نام اصلی کتاب

Development For Sustainable
Agriculture

”Water Poverty : The Next Oil
”Crisis

www.apprg.ir

گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

وـاٍسصی

وـاٍسصی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

زؼذاد صفحاذۺ ۱94
 ۱۱،۶۴0،000زَهاى

زؼذاد صفحاذۺ ۱3۹
 ۹،۷۳0،000زَهاى

عکس جلد کتاب

ػیؼسن ّای آتیاسی وَچه دس ٌّذ

نام اصلی کتاب

Micro Irrigation Systems In

ًَیؼٌذُۺ ٍیؼَاًازْا ،وَهاس ،دیٌؾً ،اسایاًاهَزی

India

افضایؾ تاصدّی اًشطی دس آتیاسی

Enhancing Energy Efficiency

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶

ًَیؼٌذُۺ ػاگثیل ،ویویچ ،هَلش ،هاًیؾ ،گیالًی
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶
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In Irrigation
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

The Economics Of Biofuels :

السصاد ػَخر ّای صیؼسیۺزاثیش ػیاػر تیَاًشطی ازحادیِ اسٍخا
وـاٍسصی

وـاٍسصی

زؼذاد صفحاذۺ ۱66

تشتاصاسّای وـاٍسصی ٍ زؼخیش صهیي ّای وـاٍسصی آفشیما

 ۱0،۹۵۶،000زَهاى

ًَیؼٌذُۺ اػسافاًی تشیىَ

The Impact Of Eu Bioenergy
Policy On Agricultural
Markets And Land Grabbing In

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶

Africa

یاساًِ ّای هحیطی تِ هصشف وٌٌذگاىۺ چگًَِ دس تاصاس طاخي ػول هی

Environmental Subsidies To

زؼذاد صفحاذۺ ۲56

وشدًذ؟

 ۱۵،۳۶0،000زَهاى

ًَیؼٌذُۺ ؿیگشٍ هازؼَهَزَ
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶

Consumers : B5How Did They
?Work In The Japanese Market
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

وـاٍسصی

وـاٍسصی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

زؼذاد صفحاذۺ ۱۷2
 ۱۱،۳۵۲،000زَهاى

زؼذاد صفحاذۺ 199
 ۱۱،۹۴0،000زَهاى

عکس جلد کتاب

آًؼَی السصاد ػثض
ًَیؼٌذُۺ سیىاسدٍ اتشاهٍَی
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶

زاثیش ًَآٍسی في آٍساًِ تش لـش ضؼیف
ًَیؼٌذُۺ اتَحیاذ ػیف اللؼالم
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶
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نام اصلی کتاب

Beyond The Green
Economy

Impact Of Technological
Innovation On The Poor

www.apprg.ir

گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

وـاٍسصی

وـاٍسصی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

زؼذاد صفحاذۺ ۱۱0
 ۸،۴۷0،000زَهاى

زؼذاد صفحاذۺ ۱۴۶
 ۱0،۲۲0،000زَهاى

تاًه ّای تزسۺ اًَاع ،لَاًیي ٍ زحمیماذ
ًَیؼٌذُۺ جیٌغ هَسفی

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

Seed Banks: Types, Roles And
Research

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶

National Parks: Biodiversity,

خاسن ّای هلیۺ هؼائل زٌَع صیؼسی ،هذیشیر ٍ هحیطی
ًَیؼٌذُۺ جاًر دیاص

Management And Environmental

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

عکس جلد کتاب

هیشاش فشاهَؽ ؿذُ وـاٍسصیۺاسزثاط هجذد ػیؼسن ّای غزایی ٍ
وـاٍسصی

Forgotten Agricultural

زؼذاد صفحاذۺ ۲۹۶

زَػؼِ خایذاس

Heritage : Reconnecting Food

 ۱۷،۷۶0،000زَهاى

ًَیؼٌذُۺ خشٍیض وَُ افىي،هیـل السیشی

Systems And Sustainable

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶

Development

تاصاسّا ٍ ػیاػر ّای زىاهلی وـاٍسصیۺ خیاهذّای اصالحاذ زجاسی
وـاٍسصی

نام اصلی کتاب

Evolving Agricultural
Policies And Markets:

زؼذاد صفحاذۺ ۹۶

چٌذجاًثِ

 ۷،۶۸0،000زَهاى

ًَیؼٌذُۺ اٍػذ

Implications For

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶

Multilateral Trade Reform
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

وـاٍسصی

وـاٍسصی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

زؼذاد صفحاذۺ ۱60
 ۱0،۵۶0،000زَهاى

زؼذاد صفحاذۺ 200
 ۱۲،000،000زَهاى

عکس جلد کتاب

لَاًیي خایذاس خذهاذ هحیطی
ًَیؼٌذُۺ فیلیح اسًی
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶

اثشاذ زغییش اللین تش آفاذ ؿْشی
ًَیؼٌذُۺ خاسزَ داًگ
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶
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نام اصلی کتاب

The Sustainable Provision Of
Environmental Services

Climate Change Impacts On
Urban Pests

www.apprg.ir

گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

وـاٍسصی

وـاٍسصی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

زؼذاد صفحاذۺ ۱۳9
 ۹،۱۷۴،000زَهاى

زؼذاد صفحاذۺ ۱52
 ۱0،0۳۲،000زَهاى

عکس جلد کتاب

نام اصلی کتاب

رخیشُ ػاصی هیَُ ٍ ػثضیجاذ
ًَیؼٌذُۺ

Fruit And Vegetable Storage

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶

زاسیخچِ هخسصشی اص زَلیذ ؿیشۺ اص هضسػِ زا تاصاس

A Brief History Of Milk

ًَیؼٌذُۺ تشذ وَالوَذ

Production : From Farm To

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶

Market
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

وـاٍسصی

وـاٍسصی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

زؼذاد صفحاذۺ ۱۸3
 ۱۲،0۷۸،000زَهاى

زؼذاد صفحاذۺ ۲06
 ۱۲،۳۶00،000زَهاى

عکس جلد کتاب

هثاسصُ تا گشػٌگی ٍ دػر یاتی تِ اهٌیر غزایی
ًَیؼٌذُۺ اػَاهیٌازاى
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶

هذیشیر آفاذ گلخاًِ ای
ًَیؼٌذُۺ سیوًَذ ولَیذ
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶
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نام اصلی کتاب

Combating Hunger And
Achieving Food Security

Greenhouse Pest

Management

www.apprg.ir

گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

وـاٍسصی

وـاٍسصی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

زؼذاد صفحاذۺ ۲۷6
 ۱۶،۵۶0،000زَهاى

زؼذاد صفحاذۺ ۲84
 ۱۷،0۴0،000زَهاى

عکس جلد کتاب

نام اصلی کتاب

هساتَلیؼن ًیسشٍطى دس تشًج
ًَیؼٌذُۺ خشاًاب تاػَچادَّسی

Nitrogen Metabolism In Rice

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶

هؼجضاذ گیاُ ؿٌاػیۺ ؿیوی گیاّاًی وِ دًیا سا زغییش دادًذ

Botanical Miracles:

ًَیؼٌذُۺ سیوًَذ وَخش ،جفشی جاى دویي

Chemistry Of Plants That

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

وـاٍسصی

وـاٍسصی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

زؼذاد صفحاذۺ ۲64
 ۱۵،۸۴0،000زَهاى

زؼذاد صفحاذۺ ۱۷4
 ۱۱،۴۸۴،000زَهاى

عکس جلد کتاب

نام اصلی کتاب

في آٍسی ّای زشهیوی هحیطی تشای خان ّای آلَدُ تِ فلضاذ

Environmental Remediation

ًَیؼٌذُۺ ّاػگاٍا ،سحواى ،اػواػیل سحواى

Technologies For Metal-

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶

Contaminated Soils

زشهین خانۺ واستشدّا ٍ في آٍسی ّای جذیذ

Soil Remediation:

ًَیؼٌذُۺ جَع الثشگاسیاٌّ ،ذسیىغ ًَع

Applications And New

ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶

Technologies
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گشٍُ زحمیمازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

زَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ ولیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة وساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیر حمَق هؼٌَی وساب ٍ ًاؿش
-2اًجام زخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وساب تا زاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وساب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد وساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی کشاورزی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

وـاٍسصی

وـاٍسصی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

زؼذاد صفحاذۺ ۱70
 ۱۱،۲۲0،000زَهاى

زؼذاد صفحاذۺ 302
 ۱۸،۱۲0،000زَهاى

عکس جلد کتاب

زاثیشاذ ػلف وؾ ّاۺ وـر هحصَل هماٍم
ًَیؼٌذُۺ هیـل تىشذ ،دیـَص
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶

ػلن ًاًَ دس صٌؼر غزا ٍ وـاٍسصی
ًَیؼٌذُۺ ساًجاى ،داػگَخسا ،لیچدَع
ػال اًسـاسۺ ۲0۱۶
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نام اصلی کتاب

Effects Of HerbicideTolerant Crop Cultivation

Nanoscience In Food And
Agriculture 3

