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گشٍُ تحقیقاتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حقَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی هٌْذػی هکاًیک ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
هَضَع گشایؾ

تؼذاد صفحات

تشجوِ فاسػی ًام کتاب

تؼشفِ کلیِ خذهات

ًام هَلف کتاب ٍ ػال اًتـاس

تفکشاتی دس تاب هذلؼاصی پیؾ تیٌی قذست دس صٌایغ پش
هٌْذػی هکاًیک

ػکغ جلذ کتاب

Reflections On Power

تؼذاد صفحاتۺ 117

ػشػت ػٌتی

 9,009,۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ دطاى سادٍجیک

Conventional High-Speed Craft

ؿکؼتگی ًگاسی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل ؿکؼت

Fractography And Failure

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

هٌْذػی هکاًیک

ًام اصلی کتاب

تؼذاد صفحاتۺ ۱76
 11,616,۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ جَسج لَئیغ گًَضالغ ٍالػکَ

Prediction Modeling Of

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحقیقاتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حقَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی هٌْذػی هکاًیک ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ

هٌْذػی هکاًیک

تؼذاد صفحاتۺ ۲28
 13,68۰,۰۰۰تَهاى

پیشٍصی خَسؿیذۺ اًشطی قشى جذیذ
ًَیؼٌذُۺ ٍلفگاًگ پالض
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

کاسایی ٍ قذست دس تثذیل ٍ رخیشُ اًشطیۺ هفاّین پایِ
هٌْذػی هکاًیک

تؼذاد صفحاتۺ ۱7۸

فیضیکی

 11,748,۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ تَهاع کشیؼتي

The Triumph Of The Sun: The
Energy Of The New Century

Efficiency And Power In Energy
Conversion And Storage: Basic

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحقیقاتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حقَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی هٌْذػی هکاًیک ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ

هٌْذػی هکاًیک

هٌْذػی هکاًیک

تؼذاد صفحاتۺ 392
 23,52۰,۰۰۰تَهاى

تؼذاد صفحاتۺ ۲87
 17,22۰,۰۰۰تَهاى

هجوَػِ ػخٌشاًی ّای ًیَهي دس استثاط تا تشهَدیٌاهیک
ًَیؼٌذُۺ جاى عً .یَهيٍ ،یٌؼٌت ػات تاتاگلیا

The Newman Lectures On
Thermodynamics

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۹

قشاسدادى ًاهتقاسى چشخ دًذُ ّا
ًَیؼٌذُۺ الکؼاًذس کاپلَیچ

Asymmetric Gearing

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحقیقاتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حقَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی هٌْذػی هکاًیک ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ

هٌْذػی هکاًیک

تؼذاد صفحاتۺ ۲۸۰
 16,8۰۰,۰۰۰تَهاى

هثاًی جشیاى ػیاالت تشاکن ًاپزیش
ًَیؼٌذُۺ  .Vتاتَ

Incompressible Flow

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

ظَْس ػلَم هٌْذػیۺ فٌاٍسی چگًَِ تِ هثحثی ػلوی
هٌْذػی هکاًیک

Fundamentals Of

تؼذاد صفحاتۺ 213

تثذیل ؿذ

 12,78۰,۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ دیَیذ ف .کاًالل

The Rise Of Engineering
Science: How Technology Became

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحقیقاتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حقَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی هٌْذػی هکاًیک ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ

هٌْذػی هکاًیک

هٌْذػی هکاًیک

تؼذاد صفحاتۺ ۲34
 14,04۰,۰۰۰تَهاى

تؼذاد صفحاتۺ 308
 18,48۰,۰۰۰تَهاى

کٌتشل حشکت ػیؼتن ّای هکاًیکی صیشفؼال

Motion Control Of

ًَیؼٌذُۺ جاٍیش هَسًٍَ ،الٌضٍالکاسلغ آگَالس آٍالس

Underactuated Mechanical

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

Systems

هخلَط ّای سٍاى کٌٌذُ ٍ تضویي کیفیت

Lubricant Blending And

ًَیؼٌذُۺ سادیَ دیَیذ ٍیتثی
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحقیقاتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حقَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی هٌْذػی هکاًیک ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ

هٌْذػی هکاًیک

هٌْذػی هکاًیک

تؼذاد صفحاتۺ 434
 26,04۰,۰۰۰تَهاى

تؼذاد صفحاتۺ ۴82
 28,92۰,۰۰۰تَهاى

دٍام کاهپَصیت ّای صٌؼتی

Durability Of Industrial

ًَیؼٌذُۺ آًتًَیَ کاسلٍَ فیلَ

Composites

هثاًی ًیشٍی هحشکِ هَؿک ّا

Fundamentals Of Rocket

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

ًَیؼٌذُۺ  DPهیـشا
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷
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گشٍُ تحقیقاتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حقَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی هٌْذػی هکاًیک ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ

هٌْذػی هکاًیک

تؼذاد صفحاتۺ ۳82
 22,92۰,۰۰۰تَهاى

هقذهِ ای تش هٌْذػی هکاًیک
ًَیؼٌذُۺ پااٍلَ دٍین

Introduction To Mechanical
Engineering

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

فٌاٍسی ّای خٌک کٌٌذُ خَسؿیذی
هٌْذػی هکاًیک

تؼذاد صفحاتۺ ۴۴۹

ًَیؼٌذُۺ ػَتیشٍع کاسٍالع ،تشیفَى سٍپیذاکیغ،

 26,94۰,۰۰۰تَهاى

ًیکَالٍع تضٍگاًاتَع ،کٌؼتاًتیٌَع تشایواکیغ

Solar Cooling Technologies

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحقیقاتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حقَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی هٌْذػی هکاًیک ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ

هٌْذػی هکاًیک

هٌْذػی هکاًیک

تؼذاد صفحاتۺ602
 36,12۰,۰۰۰تَهاى

تؼذاد صفحاتۺ ۵42
 32,52۰,۰۰۰تَهاى

هکاًیک تواع
Contact Mechanics

ًَیؼٌذُۺ تاستش
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

کٌتشل لشصؽ ػاختاسّای فؼال
ًَیؼٌذُۺ آًذسُ پشٍهًَت

Vibration Control Of Active

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحقیقاتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حقَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی هٌْذػی هکاًیک ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ

هٌْذػی هکاًیک

هٌْذػی هکاًیک

تؼذاد صفحاتۺ ۵32
 31,92۰,۰۰۰تَهاى

هیکشٍهکاًیک ٍ ًاًَهکاًیک جاهذات کاهپَصیت
ًَیؼٌذُۺ ؿاکش هگَدگشگ ًٍگ

Micromechanics And
Nanomechanics Of Composite

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

Solids

تکٌیک ّای فشاصَت ٍ ٍیثشُ آکَػتیک غیشخطی تشای

Nonlinear Ultrasonic And

تؼذاد صفحاتۺ ۷73

اسصیاتی ّای غیشهخشب

 46,38۰,۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ تشیثیشام کاًذٍ
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

Vibro-Acoustical Techniques
For Nondestructive Evaluation
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