
www.apprg.ir گشٍُ زحقیقازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

هَضَع گشایؾ
زؼذاد صفحاذ

زؼشفِ کلیِ خذهاذ

زشجوِ فاسػی ًام کساب 

ًام هَلف کساب ٍ ػال اًسـاس
ًام اصلی کسابػکغ جلذ کساب

هسالَسطی
۱28ۺ زؼذاد صفحاذ

 زَهاى8,96۰,۰۰۰

هَاد الکسشٍکشٍهیک تا ػاخساس ًاًَ تشای خٌجشُ ّای َّؿوٌذ قاتل زؼَیض

آٍییٌؾ تلکشیـاى، خشاٍیي خازازیلۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًسـاس

Nanostructured 

Electrochromic Materials 

For Smart Switchable 

Windows

هسالَسطی
۱67ۺ زؼذاد صفحاذ

 زَهاى11,022,۰۰۰

ؿکل گیشی، هـخصاذ ٍ کاستشدّاۺ هشهشّای هایغ

اًذسٍ زیَاۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًسـاس

Liquid Marbles: 

Formation, 

Characterization, And 

Applications

ػٌاٍیي ٍ هَضَػاذ کسة خیـٌْادی هسالَسطی ٍ تِ سٍص دًیا تشای زشجوِ

ۺهثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ کلیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ زَجِ هْن 

خشیذ کساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة کساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیر حقَق هؼٌَی کساب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ؿوا ،  فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کساب تا زاییذ ًْایی ؿوا (هحسَایی ٍ ادتی ، اًـایی ، فٌی )اًجام زخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػساسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  (فیدا)ٍ ثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد کساتخاًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًـش کساب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی -3 
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هَضَع گشایؾ
زؼذاد صفحاذ

زؼشفِ کلیِ خذهاذ

زشجوِ فاسػی ًام کساب 

ًام هَلف کساب ٍ ػال اًسـاس
ًام اصلی کسابػکغ جلذ کساب

ػٌاٍیي ٍ هَضَػاذ کسة خیـٌْادی هسالَسطی ٍ تِ سٍص دًیا تشای زشجوِ

ۺهثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ کلیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ زَجِ هْن 

خشیذ کساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة کساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیر حقَق هؼٌَی کساب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ؿوا ،  فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کساب تا زاییذ ًْایی ؿوا (هحسَایی ٍ ادتی ، اًـایی ، فٌی )اًجام زخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػساسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  (فیدا)ٍ ثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد کساتخاًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًـش کساب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی -3 

هسالَسطی
۳22ۺ زؼذاد صفحاذ

 زَهاى19,32۰,۰۰۰

خیـشفر ّا ٍ تشًاهِ ّای چٌذهٌظَسُۺ کساتچِ خلیوشّای صیؼسی

ؿیکل احوذ، ػٍَاسداى کاًچی، گَخاالکشیـاى کَهاسۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًسـاس

Handbook Of Biopolymers: 

Advances And Multifaceted 

Applications

هسالَسطی
194ۺزؼذاد صفحاذ

 زَهاى11,64۰,۰۰۰

اصَل ٍ هثاًی ًاًَفٌاٍسی

ٍػلی ػی ػٌذسصۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًسـاس

Basic Principles Of 

Nanotechnology
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هَضَع گشایؾ
زؼذاد صفحاذ

زؼشفِ کلیِ خذهاذ

زشجوِ فاسػی ًام کساب 

ًام هَلف کساب ٍ ػال اًسـاس
ًام اصلی کسابػکغ جلذ کساب

ػٌاٍیي ٍ هَضَػاذ کسة خیـٌْادی هسالَسطی ٍ تِ سٍص دًیا تشای زشجوِ

ۺهثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ کلیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ زَجِ هْن 

خشیذ کساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة کساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیر حقَق هؼٌَی کساب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ؿوا ،  فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کساب تا زاییذ ًْایی ؿوا (هحسَایی ٍ ادتی ، اًـایی ، فٌی )اًجام زخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػساسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  (فیدا)ٍ ثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد کساتخاًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًـش کساب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی -3 

هسالَسطی
۲۶۵ۺ زؼذاد صفحاذ

 زَهاى15,9۰۰,۰۰۰

کاستشد خلیوشّای تا دسجِ حشاسذ تاال

ساتشذ لَئیغۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۷ۺ ػال اًسـاس

Applications Of High 

Temperature Polymers

هسالَسطی
۳32ۺ زؼذاد صفحاذ

 زَهاى19,92۰,۰۰۰

کساتچِ ساٌّوای کاهدَصیر ّای صیؼسی ًاًَ

ؿیکل احوذ، ػٍَاسداى کاًچیۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًسـاس

Handbook Of 

Bionanocomposites
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هَضَع گشایؾ
زؼذاد صفحاذ

زؼشفِ کلیِ خذهاذ

زشجوِ فاسػی ًام کساب 

ًام هَلف کساب ٍ ػال اًسـاس
ًام اصلی کسابػکغ جلذ کساب

ػٌاٍیي ٍ هَضَػاذ کسة خیـٌْادی هسالَسطی ٍ تِ سٍص دًیا تشای زشجوِ

ۺهثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ کلیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ زَجِ هْن 

خشیذ کساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة کساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیر حقَق هؼٌَی کساب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ؿوا ،  فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کساب تا زاییذ ًْایی ؿوا (هحسَایی ٍ ادتی ، اًـایی ، فٌی )اًجام زخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػساسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  (فیدا)ٍ ثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد کساتخاًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًـش کساب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی -3 

هسالَسطی
336ۺ زؼذاد صفحاذ

 زَهاى20,16۰,۰۰۰

زجضیِ ٍ زحلیل خَسدگی

هایکل دٍسًثَچۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًسـاس

Corrosion Analysis

هسالَسطی
318ۺ زؼذاد صفحاذ

 زَهاى19,08۰,۰۰۰

سٍؽ ّای زحلیلی تشای زَصیف هـخصاذ خلیوشّا

سٍی یاًگۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًسـاس

Analytical Methods For 

Polymer 

Characterization
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هَضَع گشایؾ
زؼذاد صفحاذ

زؼشفِ کلیِ خذهاذ

زشجوِ فاسػی ًام کساب 

ًام هَلف کساب ٍ ػال اًسـاس
ًام اصلی کسابػکغ جلذ کساب

ػٌاٍیي ٍ هَضَػاذ کسة خیـٌْادی هسالَسطی ٍ تِ سٍص دًیا تشای زشجوِ

ۺهثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ کلیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ زَجِ هْن 

خشیذ کساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة کساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیر حقَق هؼٌَی کساب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ؿوا ،  فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کساب تا زاییذ ًْایی ؿوا (هحسَایی ٍ ادتی ، اًـایی ، فٌی )اًجام زخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػساسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  (فیدا)ٍ ثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد کساتخاًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًـش کساب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی -3 

هسالَسطی
۲56ۺ زؼذاد صفحاذ

 زَهاى15,۳6۰,۰۰۰

هقذهِ ای تش تیَفیضیک زک هَلکَلی

یَسی لَتچٌکَۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًسـاس

An Introduction To 

Single Molecule 

Biophysics

هسالَسطی
۳62ۺ زؼذاد صفحاذ

 زَهاى21,72۰,۰۰۰

فیضیک ٍ کاستشدّاۺ کشُ ّای ؿیـِ ای هیکشٍ ٍ ًاًَ

جیاًکاسلَ سیقیٌیۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۹ۺ ػال اًسـاس

Glass Micro- And 

Nanospheres: Physics And 

Applications
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هَضَع گشایؾ
زؼذاد صفحاذ

زؼشفِ کلیِ خذهاذ

زشجوِ فاسػی ًام کساب 

ًام هَلف کساب ٍ ػال اًسـاس
ًام اصلی کسابػکغ جلذ کساب

ػٌاٍیي ٍ هَضَػاذ کسة خیـٌْادی هسالَسطی ٍ تِ سٍص دًیا تشای زشجوِ

ۺهثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ کلیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ زَجِ هْن 

خشیذ کساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة کساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیر حقَق هؼٌَی کساب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ؿوا ،  فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کساب تا زاییذ ًْایی ؿوا (هحسَایی ٍ ادتی ، اًـایی ، فٌی )اًجام زخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػساسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  (فیدا)ٍ ثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد کساتخاًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًـش کساب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی -3 

هسالَسطی
۲68ۺ زؼذاد صفحاذ

 زَهاى16,08۰,۰۰۰

کاهدَصیر ّای زک خلیوشی

ػاهشاذ هَکدْذایی، تاخي آداکۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًسـاس

Single-Polymer 

Composites

هسالَسطی
۲9۰ۺ زؼذاد صفحاذ

 زَهاى17,4۰۰,۰۰۰

زؼشیف هـخصاذ ٍ زجضیِ ٍ زحلیلۺ ػشاهیک ّایی تا ػاخساس ًاًَ

داػاػی ػشکاسۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًسـاس

Nanostructured 

Ceramics: 

Characterization And 

Analysis
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هَضَع گشایؾ
زؼذاد صفحاذ

زؼشفِ کلیِ خذهاذ

زشجوِ فاسػی ًام کساب 

ًام هَلف کساب ٍ ػال اًسـاس
ًام اصلی کسابػکغ جلذ کساب

ػٌاٍیي ٍ هَضَػاذ کسة خیـٌْادی هسالَسطی ٍ تِ سٍص دًیا تشای زشجوِ

ۺهثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ کلیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ زَجِ هْن 

خشیذ کساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة کساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیر حقَق هؼٌَی کساب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ؿوا ،  فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کساب تا زاییذ ًْایی ؿوا (هحسَایی ٍ ادتی ، اًـایی ، فٌی )اًجام زخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػساسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  (فیدا)ٍ ثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد کساتخاًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًـش کساب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی -3 

هسالَسطی
۳۴۱ۺ زؼذاد صفحاذ

 زَهاى20,46۰,۰۰۰

ؿکؼسگی رٍب خلیوش

سٍدی کَخوٌض، یَج دى دئلذس، یح هلٌااسۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًسـاس

Polymer Melt Fracture

هسالَسطی
۴60ۺ زؼذاد صفحاذ

 زَهاى27,6۰۰,۰۰۰

طشاحی زلفیقی، سٍیکشدّای هٌْذػی ٍ کاستشدّای تالقَُۺ هَاد َّؿوٌذ

آًکا فیلیوَىۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًسـاس

Smart Materials: 

Integrated Design, 

Engineering Approaches, 

And Potential 

Applications
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هَضَع گشایؾ
زؼذاد صفحاذ

زؼشفِ کلیِ خذهاذ

زشجوِ فاسػی ًام کساب 

ًام هَلف کساب ٍ ػال اًسـاس
ًام اصلی کسابػکغ جلذ کساب

ػٌاٍیي ٍ هَضَػاذ کسة خیـٌْادی هسالَسطی ٍ تِ سٍص دًیا تشای زشجوِ

ۺهثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ کلیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ زَجِ هْن 

خشیذ کساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة کساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیر حقَق هؼٌَی کساب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ؿوا ،  فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کساب تا زاییذ ًْایی ؿوا (هحسَایی ٍ ادتی ، اًـایی ، فٌی )اًجام زخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػساسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  (فیدا)ٍ ثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد کساتخاًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًـش کساب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی -3 

هسالَسطی
360ۺزؼذاد صفحاذ

 زَهاى21,6۰۰,۰۰۰

سٍکؾ ّای ًاًَکاهدَصیر خلیوش

ٍیکاع هیسالۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًسـاس

Polymer Nanocomposite 

Coatings

هسالَسطی
۳72ۺ زؼذاد صفحاذ

 زَهاى22,32۰,۰۰۰

ػولکشد، هحافظر ٍ ساحسیۺ لثاع ّا ٍ زجْیضاذ آزؾ ًـاى ّا

ػولکشد، حفاظر ٍ ساحسیۺ لثاع ٍ زجْیضاذ آزؾ ًـاًیۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًسـاس

Firefighter’S Clothing 

And Equipment: 

Performance, Protection 

And Comfort
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www.apprg.ir گشٍُ زحقیقازی ٍ خظٍّـی آسٍیي خٌذاس خایا

هَضَع گشایؾ
زؼذاد صفحاذ

زؼشفِ کلیِ خذهاذ

زشجوِ فاسػی ًام کساب 

ًام هَلف کساب ٍ ػال اًسـاس
ًام اصلی کسابػکغ جلذ کساب

ػٌاٍیي ٍ هَضَػاذ کسة خیـٌْادی هسالَسطی ٍ تِ سٍص دًیا تشای زشجوِ

ۺهثلغ هٌذسج دس ػسَى زؼشفِ کلیِ خذهاذ ریل سا ؿاهل هیگشددۺ زَجِ هْن 

خشیذ کساب اسجیٌال اص ػایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشػر ٍ ػشفصل هطالة کساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیر حقَق هؼٌَی کساب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ؿوا ،  فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کساب تا زاییذ ًْایی ؿوا (هحسَایی ٍ ادتی ، اًـایی ، فٌی )اًجام زخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػساسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسؿاد ٍ چاج  (فیدا)ٍ ثثر دس فْشػر ػاصهاى اػٌاد کساتخاًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًـش کساب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی -3 

هسالَسطی
339ۺزؼذاد صفحاذ

 زَهاى20,340۰,۰۰۰

هٌْذػی صیؼسی ًاًَ

تَخیشًذ ػیٌگۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًسـاس

Nanobioengineering
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