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گشٍُ تحمیمبتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پبیب

تَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهبت ریل سا ؿبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتبة اسجیٌبل اص ػبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطبلت وتبة ٍ ثبصثیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلىیت حمَق هعٌَی وتبة ٍ ًبؿش
-2اًجبم تخصصی ولیِ وبسّبی ٍیشاػتبسی (هحتَایی ٍ ادثی  ،اًـبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب لطع هذ ًظش ؿوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتبة ثب تبییذ ًْبیی ؿوب
-3ولیِ اهَس ًـش وتبة ؿبهل اخز ؿبثه ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجت دس فْشػت ػبصهبى اػٌبد وتبثخبًِ هلی ایشاى (فیپب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسؿبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت شهری و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تحمیمبت اػتشاتظیه دس ساثطِ ثب ػبخت ٍ ػبص ٍ استمبی
هذیشیت ؿْشی

تعذاد صفحبتۺ 192

ؿْشّبی َّؿوٌذ چیي

 11,52۰,۰۰۰تَهبى

ًَیؼٌذُۺ یًَِ پبى

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

Strategic Research On Construction
And Promotion Of China’S
Intelligent Cities

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸

هذیشیت ؿْشی

تعذاد صفحبتۺ ۱29
 9,03۰,۰۰۰تَهبى

ثشًبهِ سیضی ؿْشی ثشای ؿْشّبی ػبلن اسٍپبیی
ًَیؼٌذُۺ دًٍَفشیَ ،تشٍػیبًی

Urban Planning For Healthy

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحمیمبتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پبیب

تَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهبت ریل سا ؿبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتبة اسجیٌبل اص ػبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطبلت وتبة ٍ ثبصثیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلىیت حمَق هعٌَی وتبة ٍ ًبؿش
-2اًجبم تخصصی ولیِ وبسّبی ٍیشاػتبسی (هحتَایی ٍ ادثی  ،اًـبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب لطع هذ ًظش ؿوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتبة ثب تبییذ ًْبیی ؿوب
-3ولیِ اهَس ًـش وتبة ؿبهل اخز ؿبثه ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجت دس فْشػت ػبصهبى اػٌبد وتبثخبًِ هلی ایشاى (فیپب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسؿبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت شهری و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

ایجبد ٍ فعبل وشدى ؿْشّبی صیؼت هحیطیۺ تعشیف،
هذیشیت ؿْشی

تعذاد صفحبتۺ ۱۲7

ثشًبهِ سیضی ٍ ،ایجبد آیٌذُ ای سٍؿي

 8,89۰,۰۰۰تَهبى

ًَیؼٌذُۺ ّغ ،ثَؽ

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

Enabling Eco-Cities: Defining,
Planning, And Creating A Thriving
Future

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸

ًظبست ثش آلَدگی َّای ؿْشی اص طشیك ایؼتگبُ ّبی
هذیشیت ؿْشی

تعذاد صفحبتۺ ۱60

صهیٌی ٍ دادُ ّبی هبَّاسُ ای

 10,56۰,۰۰۰تَهبى

ًَیؼٌذُۺ فیلًَچیه ،یبى

Urban Air Pollution Monitoring By
Ground-Based Stations And

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۹
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گشٍُ تحمیمبتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پبیب

تَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهبت ریل سا ؿبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتبة اسجیٌبل اص ػبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطبلت وتبة ٍ ثبصثیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلىیت حمَق هعٌَی وتبة ٍ ًبؿش
-2اًجبم تخصصی ولیِ وبسّبی ٍیشاػتبسی (هحتَایی ٍ ادثی  ،اًـبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب لطع هذ ًظش ؿوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتبة ثب تبییذ ًْبیی ؿوب
-3ولیِ اهَس ًـش وتبة ؿبهل اخز ؿبثه ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجت دس فْشػت ػبصهبى اػٌبد وتبثخبًِ هلی ایشاى (فیپب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسؿبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت شهری و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

هذیشیت ثحشاى ؿْشیۺ ثشًبهِ سیضی ٍ پبػخ ثِ ًیبصّبی
هذیشیت ؿْشی

تعذاد صفحبتۺ 260

لشى ثیؼت ٍ یىن

 15,6۰۰,۰۰۰تَهبى

ًَیؼٌذُۺ تَهبع ٌّىی

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

Urban Emergency Management:
Planning And Response For The 21St
Century

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۷

فضبّبی عوَهی ؿْشیۺ اص ػیبػتگزاسی ّبی ثشًبهِ
هذیشیت ؿْشی

Urban Public Spaces: From Planned

تعذاد صفحبتۺ ۱75

سیضی ؿذُ تب ػیبػت ّبی سٍصهشُ

Policies To Everyday Politics

 11,55۰,۰۰۰تَهبى

ًَیؼٌذُۺ وبپبًوب الَاسص ،ثبثَػب

(Illustrated With Brazilian Case

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحمیمبتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پبیب

تَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهبت ریل سا ؿبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتبة اسجیٌبل اص ػبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطبلت وتبة ٍ ثبصثیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلىیت حمَق هعٌَی وتبة ٍ ًبؿش
-2اًجبم تخصصی ولیِ وبسّبی ٍیشاػتبسی (هحتَایی ٍ ادثی  ،اًـبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب لطع هذ ًظش ؿوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتبة ثب تبییذ ًْبیی ؿوب
-3ولیِ اهَس ًـش وتبة ؿبهل اخز ؿبثه ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجت دس فْشػت ػبصهبى اػٌبد وتبثخبًِ هلی ایشاى (فیپب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسؿبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت شهری و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هذیشیت ؿْشی

هذیشیت ؿْشی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تعذاد صفحبتۺ ۲31
 13,86۰,۰۰۰تَهبى

تعذاد صفحبتۺ 232
 13,92۰,۰۰۰تَهبى

فضبّبی ؿْشی ًَظَْسۺ ثب چـن اًذاصی ثِ ػیبسُ صهیي
ًَیؼٌذُۺ ّشى ،الفبسٍ الٌىَى ،وبسدٍػب

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

Emerging Urban Spaces: A Planetary
Perspective

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸

حبوویت والى ؿْشّب دس آػیب ٍ الیبًَع آسامۺ هشصّب،

Metropolitan Governance In Asia

چبلؾ ّب ٍ آیٌذُ

And The Pacific Rim: Borders,
Challenges, Futures
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گشٍُ تحمیمبتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پبیب

تَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهبت ریل سا ؿبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتبة اسجیٌبل اص ػبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطبلت وتبة ٍ ثبصثیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلىیت حمَق هعٌَی وتبة ٍ ًبؿش
-2اًجبم تخصصی ولیِ وبسّبی ٍیشاػتبسی (هحتَایی ٍ ادثی  ،اًـبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب لطع هذ ًظش ؿوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتبة ثب تبییذ ًْبیی ؿوب
-3ولیِ اهَس ًـش وتبة ؿبهل اخز ؿبثه ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجت دس فْشػت ػبصهبى اػٌبد وتبثخبًِ هلی ایشاى (فیپب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسؿبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت شهری و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هذیشیت ؿْشی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تعذاد صفحبتۺ ۲5۶
 15,36۰,۰۰۰تَهبى

اًعطبف پزیشی ؿْشی اص طشیك تغییش وبسثشی
ًَیؼٌذُۺ ػبسا ٍیلىیٌؼَىّ ،یلذُ سیوَی

عکس جلد کتاب

Building Urban Resilience Through
Change Of Use

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸

ًَػبصی ؿْشّب ،جَاهع ٍ هـبسوتۺ ًظشیِ ،ػیبػت
هذیشیت ؿْشی

نام اصلی کتاب

تعذاد صفحبتۺ ۲58

گزاسی ّب ٍ عول

 15,48۰,۰۰۰تَهبى

ًَیؼٌذُۺ والسنٍ ،یل

Urban Renewal, Community And
Participation: Theory, Policy And

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحمیمبتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پبیب

تَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهبت ریل سا ؿبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتبة اسجیٌبل اص ػبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطبلت وتبة ٍ ثبصثیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلىیت حمَق هعٌَی وتبة ٍ ًبؿش
-2اًجبم تخصصی ولیِ وبسّبی ٍیشاػتبسی (هحتَایی ٍ ادثی  ،اًـبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب لطع هذ ًظش ؿوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتبة ثب تبییذ ًْبیی ؿوب
-3ولیِ اهَس ًـش وتبة ؿبهل اخز ؿبثه ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجت دس فْشػت ػبصهبى اػٌبد وتبثخبًِ هلی ایشاى (فیپب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسؿبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت شهری و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

ؿْش جْبًی آػیبۺ هْبجشت ،توبیل ٍ ػیبػت ّبی
هذیشیت ؿْشی

تعذاد صفحبتۺ ۲۲۴

ثشخَسد دس ػئَل لشى ثیؼت ٍ یىن

 13,44۰,۰۰۰تَهبى

ًَیؼٌذُۺ فشاًؼیغ وَلیٌضٍ ،یلی ثله ٍل
ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

Global Asian City: Migration,
Desire And The Politics Of
Encounter In 21St Century Seoul

تَویَ ثِ عٌَاى یه ؿْش جْبًیۺ چـن اًذاص جذیذ
هذیشیت ؿْشی

تعذاد صفحبتۺ 506
 30,36۰,۰۰۰تَهبى

جغشافیبیی
ًَیؼٌذُۺ Kikuchi, Toshio, Sugai, Toshihiko
().Eds

Tokyo As A Global City: New
Geographical Perspectives

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحمیمبتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پبیب

تَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهبت ریل سا ؿبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتبة اسجیٌبل اص ػبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطبلت وتبة ٍ ثبصثیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلىیت حمَق هعٌَی وتبة ٍ ًبؿش
-2اًجبم تخصصی ولیِ وبسّبی ٍیشاػتبسی (هحتَایی ٍ ادثی  ،اًـبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب لطع هذ ًظش ؿوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتبة ثب تبییذ ًْبیی ؿوب
-3ولیِ اهَس ًـش وتبة ؿبهل اخز ؿبثه ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجت دس فْشػت ػبصهبى اػٌبد وتبثخبًِ هلی ایشاى (فیپب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسؿبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت شهری و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هذیشیت ؿْشی

هذیشیت ؿْشی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تعذاد صفحبتۺ ۲50
 15,00۰,۰۰۰تَهبى

تعذاد صفحبتۺ ۲80
 16,80۰,۰۰۰تَهبى

ثِ ػَی سٍاثط پبیذاس هیبى وـبٍسصی ٍ ؿْش
ًَیؼٌذُۺ ػَالسد ،پشیيٍ ،الت

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

Toward Sustainable Relations
Between Agriculture And The City

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۷

ویفیت صًذگی ٍ ػفشّبی سٍصاًِ
ًَیؼٌذُۺ هبسگبستب فشیوبى ،دیه اتوب ،السع اٍلؼَى

Quality Of Life And Daily Travel

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحمیمبتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پبیب

تَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهبت ریل سا ؿبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتبة اسجیٌبل اص ػبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطبلت وتبة ٍ ثبصثیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلىیت حمَق هعٌَی وتبة ٍ ًبؿش
-2اًجبم تخصصی ولیِ وبسّبی ٍیشاػتبسی (هحتَایی ٍ ادثی  ،اًـبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب لطع هذ ًظش ؿوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتبة ثب تبییذ ًْبیی ؿوب
-3ولیِ اهَس ًـش وتبة ؿبهل اخز ؿبثه ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجت دس فْشػت ػبصهبى اػٌبد وتبثخبًِ هلی ایشاى (فیپب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسؿبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت شهری و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هذیشیت ؿْشی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

هشحلِ گزاس ػبختوبى ّبی ػجضۺ هؼیشّبی هٌطمِ ای

Green Building Transitions:

تعذاد صفحبتۺ ۲48

ًَآٍسی دس اسٍپب ،وبًبدا ٍ اػتشالیب

Regional Trajectories Of

 14,88۰,۰۰۰تَهبى

ًَیؼٌذُۺ افَلذسثبچ ،جَلیب ،چَلض ،وشیؼتي

Innovation In Europe, Canada And
Australia

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸

هذیشیت ؿْشی

تعذاد صفحبتۺ ۳۱۲
 18,72۰,۰۰۰تَهبى

تىویل ٍ ثبصػبصی ؿْشّب ثشای جْبى فشدا
ًَیؼٌذُۺ دیظٍى ،ایوبعّ ،بًت ،الًَى

Retrofitting Cities For Tomorrow’S

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۷
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گشٍُ تحمیمبتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پبیب

تَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهبت ریل سا ؿبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتبة اسجیٌبل اص ػبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطبلت وتبة ٍ ثبصثیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلىیت حمَق هعٌَی وتبة ٍ ًبؿش
-2اًجبم تخصصی ولیِ وبسّبی ٍیشاػتبسی (هحتَایی ٍ ادثی  ،اًـبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب لطع هذ ًظش ؿوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتبة ثب تبییذ ًْبیی ؿوب
-3ولیِ اهَس ًـش وتبة ؿبهل اخز ؿبثه ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجت دس فْشػت ػبصهبى اػٌبد وتبثخبًِ هلی ایشاى (فیپب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسؿبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت شهری 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

ػیؼتن ّبی آثی چیي (جلذ ۳ۺ حَضچِ ّبی آثی
هذیشیت ؿْشی

تعذاد صفحبتۺ 348

دسیبچِ پَیبًگ)

Chinese Water Systems (Volume 3:

 20,88۰,۰۰۰تَهبى

ًَیؼٌذُۺ یًَ ،یىؼذ.سف ،طٍ ،طائَ

Poyang Lake Basin

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸

ػیبسُ حَهِ ًـیٌبىۺ ؿْشی ػبصی جْبى اص ثیشٍى ثِ
هذیشیت ؿْشی

تعذاد صفحبتۺ ۲68

دسٍى

Suburban Planet: Making The World

 16,08۰,۰۰۰تَهبى

ًَیؼٌذُۺ ساگش ویل

Urban From The Outside In

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۷
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گشٍُ تحمیمبتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پبیب

تَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهبت ریل سا ؿبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتبة اسجیٌبل اص ػبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطبلت وتبة ٍ ثبصثیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلىیت حمَق هعٌَی وتبة ٍ ًبؿش
-2اًجبم تخصصی ولیِ وبسّبی ٍیشاػتبسی (هحتَایی ٍ ادثی  ،اًـبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب لطع هذ ًظش ؿوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتبة ثب تبییذ ًْبیی ؿوب
-3ولیِ اهَس ًـش وتبة ؿبهل اخز ؿبثه ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجت دس فْشػت ػبصهبى اػٌبد وتبثخبًِ هلی ایشاى (فیپب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسؿبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت شهری و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار
ؿْشّبی َّؿوٌذ ،اًعطبف پزیش ٍ دس حبل گزاسۺ

هذیشیت ؿْشی

تعذاد صفحبتۺ ۳20
 19,20۰,۰۰۰تَهبى

سٍیىشدّب ٍ اثضاسّبی ًَظَْس ثشای یه تَػعِ ؿْشی
حؼبع ثِ هحیط صیؼت
ًَیؼٌذُۺ ادسیبًب گبلذسیؼی ،اًجال وَلَجی

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

Smart, Resilient And Transition
Cities: Emerging Approaches And
Tools For A Climate-Sensitive
Urban Development

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸

ؿْشّبی آثی ٍ ػجضۺ ًمؾ صیشػبخت ّبی آثی-ػجض ثش
هذیشیت ؿْشی

تعذاد صفحبتۺ ۳39

هذیشیت هٌبثع آة ؿْشی

 20,34۰,۰۰۰تَهبى

ًَیؼٌذُۺ ساثشت ثشسع

Blue And Green Cities: The Role Of
Blue-Green Infrastructure In
Managing Urban Water Resources

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحمیمبتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پبیب

تَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهبت ریل سا ؿبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتبة اسجیٌبل اص ػبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطبلت وتبة ٍ ثبصثیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلىیت حمَق هعٌَی وتبة ٍ ًبؿش
-2اًجبم تخصصی ولیِ وبسّبی ٍیشاػتبسی (هحتَایی ٍ ادثی  ،اًـبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب لطع هذ ًظش ؿوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتبة ثب تبییذ ًْبیی ؿوب
-3ولیِ اهَس ًـش وتبة ؿبهل اخز ؿبثه ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجت دس فْشػت ػبصهبى اػٌبد وتبثخبًِ هلی ایشاى (فیپب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسؿبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت شهری و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هذیشیت ؿْشی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تعذاد صفحبتۺ 303
 18,18۰,۰۰۰تَهبى

اهٌیت ػبیجشی ٍ حشین ؿخصی دس ؿْشّبی َّؿوٌذ
ًَیؼٌذُۺ داًذا ساٍات ،ویْبى صس لفَس

عکس جلد کتاب

Smart Cities Cybersecurity And
Privacy

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸

ػیؼتن ّبی آثی چیي (جلذ ۱ۺ حَصُ آثی سٍدخبًِ ّبی
هذیشیت ؿْشی

نام اصلی کتاب

تعذاد صفحبتۺ 422

لیبئَ ٍ ػًٍََیجیٌگ

 25,32۰,۰۰۰تَهبى

ًَیؼٌذُۺ ػًَگ طی ،طاًگ لی ،طاًگ ٍیلیبم،

Chinese Water Systems Volume 1:
Liaohe And Songhuajiang River

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحمیمبتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پبیب

تَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهبت ریل سا ؿبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتبة اسجیٌبل اص ػبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطبلت وتبة ٍ ثبصثیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلىیت حمَق هعٌَی وتبة ٍ ًبؿش
-2اًجبم تخصصی ولیِ وبسّبی ٍیشاػتبسی (هحتَایی ٍ ادثی  ،اًـبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب لطع هذ ًظش ؿوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتبة ثب تبییذ ًْبیی ؿوب
-3ولیِ اهَس ًـش وتبة ؿبهل اخز ؿبثه ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجت دس فْشػت ػبصهبى اػٌبد وتبثخبًِ هلی ایشاى (فیپب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسؿبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت شهری و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

ثشًبهِ سیضی ٍ اجشای ؿْش ػجض دس ؿْشّبی آػیبییۺ
هذیشیت ؿْشی

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

Green City Planning And Practices

تعذاد صفحبتۺ ۳47

تَػعِ پبیذاس ٍ سؿذ َّؿوٌذ دس هحیط ّبی ؿْشی

 20,82۰,۰۰۰تَهبى

ًَیؼٌذُۺ ؿيّ ،بًگ ،پٌگ ،پبی

Development And Smart Growth In

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸

Urban Environments

In Asian Cities: Sustainable

ثشًبهِ سیضی َّؿوٌذۺ پبیذاسی ٍ تحشن دس عصش
هذیشیت ؿْشی

تعذاد صفحبتۺ ۳86

تغییشات

 23,16۰,۰۰۰تَهبى

ًَیؼٌذُۺ پبپب ،فیؼتَال ،گبسگیلَ

Smart Planning: Sustainability And
Mobility In The Age Of Change

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحمیمبتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پبیب

تَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهبت ریل سا ؿبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتبة اسجیٌبل اص ػبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطبلت وتبة ٍ ثبصثیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلىیت حمَق هعٌَی وتبة ٍ ًبؿش
-2اًجبم تخصصی ولیِ وبسّبی ٍیشاػتبسی (هحتَایی ٍ ادثی  ،اًـبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب لطع هذ ًظش ؿوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتبة ثب تبییذ ًْبیی ؿوب
-3ولیِ اهَس ًـش وتبة ؿبهل اخز ؿبثه ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجت دس فْشػت ػبصهبى اػٌبد وتبثخبًِ هلی ایشاى (فیپب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسؿبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت شهری 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

ؿْشّبی یبدگیشًذُۺ اوتـبفبت چٌذ هٌظَسُ ٍ آهَصؽ
هذیشیت ؿْشی

تعذاد صفحبتۺ ۲58

ّبی هَجَد

 15,48۰,۰۰۰تَهبى

ًَیؼٌذُۺ ًیىَل ،داثؼَى

Learning Cities: Multimodal
Explorations And Placed Pedagogies

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸

هذیشیت ؿْشی

تعذاد صفحبتۺ ۳44
 20,64۰,۰۰۰تَهبى

ؿْشّبی َّؿوٌذۺ چْبسچَة ّبی تَػعِ ٍ حبوویت
ًَیؼٌذُۺ صیغبم هحوَد

Smart Cities: Development And
Governance Frameworks

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحمیمبتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پبیب

تَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهبت ریل سا ؿبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتبة اسجیٌبل اص ػبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطبلت وتبة ٍ ثبصثیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلىیت حمَق هعٌَی وتبة ٍ ًبؿش
-2اًجبم تخصصی ولیِ وبسّبی ٍیشاػتبسی (هحتَایی ٍ ادثی  ،اًـبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب لطع هذ ًظش ؿوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتبة ثب تبییذ ًْبیی ؿوب
-3ولیِ اهَس ًـش وتبة ؿبهل اخز ؿبثه ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجت دس فْشػت ػبصهبى اػٌبد وتبثخبًِ هلی ایشاى (فیپب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسؿبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت شهری و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

پبیبى عصش ساًٌذگیۺ ػیؼتن ّبی حول ٍ ًمل ٍ ثشًبهِ
هذیشیت ؿْشی

تعذاد صفحبتۺ 332

سیضی ػیبػت ّبی عوَهی ثشای خَدسٍّبی خَدساى

 19,92۰,۰۰۰تَهبى

ًَیؼٌذُۺ ثشى گشاؽ ،جبى ًیلض

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

The End Of Driving: Transportation
Systems And Public Policy Planning
For Autonomous Vehicles

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸

ویفیت صًذگی دس هٌبظش ؿْشیۺ دس جؼتجَی یه
هذیشیت ؿْشی

تعذاد صفحبتۺ 415

ػیؼتن پـتیجبًی تصوین

 24,90۰,۰۰۰تَهبى

ًَیؼٌذُۺ گشیفًَی ،اًٍَفشیَ ،ػبگَلیٌی

Quality Of Life In Urban
Landscapes: In Search Of A Decision

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸
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Support System
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گشٍُ تحمیمبتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پبیب

تَجِ هْن ۺ هجلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهبت ریل سا ؿبهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتبة اسجیٌبل اص ػبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطبلت وتبة ٍ ثبصثیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلىیت حمَق هعٌَی وتبة ٍ ًبؿش
-2اًجبم تخصصی ولیِ وبسّبی ٍیشاػتبسی (هحتَایی ٍ ادثی  ،اًـبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب لطع هذ ًظش ؿوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتبة ثب تبییذ ًْبیی ؿوب
-3ولیِ اهَس ًـش وتبة ؿبهل اخز ؿبثه ثیي الوللی ( ٍ )ISBNثجت دس فْشػت ػبصهبى اػٌبد وتبثخبًِ هلی ایشاى (فیپب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسؿبد ٍ چبح  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت شهری 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

همذهِ ای ثش ؿْشّبۺ هىبى ٍ فضب چگًَِ ثش ؿىل گیشی
هذیشیت ؿْشی

تعذاد صفحبتۺ 432
 25,92۰,۰۰۰تَهبى

تجشثِ ّبی اًؼبًی تبثیش هی گزاسًذ
ًَیؼٌذُۺ چیبًگ چي ،اًتًَی ام ،وشػتب پَلؼيٍ ،یلی

Introduction To Cities: How Place
And Space Shape Human Experience

ثله ٍل
ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۸

هذیشیت ؿْشی

تعذاد صفحبتۺ ۶۷۲
 40,32۰,۰۰۰تَهبى

حول ٍ ًمل ؿْشیۺ عولیبت ،ثشًبهِ سیضی ٍ التصبد
ًَیؼٌذُۺ ٍٍوبى ٍٍچیه

Urban Transit: Operations, Planning,
And Economics

ػبل اًتـبسۺ ۲۰۱۷
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