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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هعٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی متالورژی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هتالَسطی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تعذاد صفحاتۺ ۱20
 ۹،۲۴۰،۰۰۰تَهاى

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

ًاًَهَاد دسهاًی ٍ تـخیصی
ًَیؼٌذُۺ دیَاػٌا

Therapeutic And Diagnostic Nanomaterials

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷

تَػعِ ی الیاف پشٍپیلٌی تاصیافت ؿذُ تشای
هتالَسطی

تعذاد صفحاتۺ ۱64

تمَیت تتي

 ۱۰،۸۲۴،۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ ؿی ییي

Development Of Recycled Polypropylene

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هعٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی متالورژی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هتالَسطی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

عذاد صفحاتۺ ۲۲7
 ۱۳،۶۲۰،۰۰۰تَهاى

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

هَاد هغٌاطیؼی ًشم تا عولىشد تاال
ًَیؼٌذُۺ اسوادی صٍوَ

High Performance Soft Magnetic Materials

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷

هـاّذات هىاًیضم ّای ًاتِ جایی ّا دس همیاع
هتالَسطی

تعذاد صفحاتۺ ۱۱4
 ۸،۷۷۸،۰۰۰تَهاى

ًاًَ تا اػتفادُ اص هیىشٍػىَج ّای ٍAFM

Nanoscale Afm And Tem Observations Of

TEM
ًَیؼٌذُۺ جَصف ٍػلی
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷
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www.apprg.ir

گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هعٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی متالورژی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هتالَسطی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تعذاد صفحاتۺ ۱56
 ۱۲،۰۱۲،۰۰۰تَهاى

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

هثاًی پشداصؽ هَاد ۲۰۱۷
ًَیؼٌذُۺ االًَس ،الهثَت ،لی

Materials Processing Fundamentals 2017

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷

سفتاس خضؿی دس لؼوت ّای تشن خَسدُ ی تتي
هتالَسطی

تعذاد صفحاتۺ ۲64

تمَیت ؿذُ تا الیاف

Creep Behaviour In Cracked Sections Of

 ۱۵،۸۴۰،۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ ػشًا ،لیاًَ تَس ،واٍاالس

Fibre Reinforced Concrete

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هعٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی متالورژی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هتالَسطی

هتالَسطی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تعذاد صفحاتۺ ۱۴3
 ۱۰،۰۱۰،۰۰۰تَهاى

تعذاد صفحاتۺ 312
 ۱۸،۷۲۰،۰۰۰تَهاى

عکس جلد کتاب

نام اصلی کتاب

ؿیـِ فلضّای صهیٌِ آٌّی
ًَیؼٌذُۺ هیْای اػتَوا

Fe-Based Bulk Metallic Glasses

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷

سفتاس هىاًیىی ٍ خضؿی هَاد پیـشفتِ
ًَیؼٌذُۺ چاسیت ،طٍ ،هالَی ،لی
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هعٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی متالورژی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هتالَسطی

هتالَسطی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تعذاد صفحاتۺ ۹۱
 ۷،۲۸۰،۰۰۰تَهاى

تعذاد صفحاتۺ ۹2
 ۷،۳۶۰،۰۰۰تَهاى

عکس جلد کتاب

فیلن ّای پلیىشیؼتالیۺ خَاف ،واستشد ٍ تحمیك
ًَیؼٌذُۺ الفشد دیَیغ
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷

نام اصلی کتاب

Polycrystalline Films: Characteristics,
Applications And Research

هاؿیي واسی پایذاس
ًَیؼٌذُۺ پاٍٍال داٍین
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هعٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی متالورژی 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

سؿذ ٍ اًتمال دس هَاد ًاًَػاختاس
هتالَسطی

تعذاد صفحاتۺ ۱۳9
 ۹،۷۳۰،۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ اًجل یاًگاع
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷

Growth And Transport In Nanostructured
Materials

واهپَصیت ّای تشهَپالػتیه (گشهاًشم)ۺ فٌاٍسی
هتالَسطی

تعذاد صفحاتۺ ۱۹۰

دس حال ظَْس ،واستشدّا ٍ چـن اًذاص

Thermoplastic Composites: Emerging

 ۱۲،۵۴۰،۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ الیضاتت سیتش

Technology, Uses And Prospects

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هعٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی متالورژی 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

واهپَصیتّای صیؼتتجضیِپزیشۺ هَاد صایذ ٍ
هتالَسطی

تعذاد صفحاتۺ ۲۲0

هثتٌی تش طثیعت تشای آیٌذُ ای پایذاس

 ۱۳،۲۰۰،۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ واسٍلیي تالی ،ساًذیىا جایاػیٌگ

Green Composites : Waste And Nature-Based
Materials For A Sustainable Future

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷

ّیذسٍطل ّای پلیوشی تِ عٌَاى هَاد َّؿوٌذ
هتالَسطی

تعذاد صفحاتۺ ۲۴3

تیَلَطیىی

 ۱۴،۵۸۰،۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ ػاؿل والیا
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۶
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هعٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی متالورژی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هتالَسطی

هتالَسطی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تعذاد صفحاتۺ51
 ۴،۰۸۰،۰۰۰تَهاى

تعذاد صفحاتۺ ۲56
 ۱۵،۳۶۰،۰۰۰تَهاى

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

تَلیذ هَاد واستشدی تِ سٍؽ فشاصَت

Ultrasonic Synthesis Of Functional

ًَیؼٌذُۺ هَتَپاًذی اؿَوَهاس

Materials

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۶

دػتگاُ ّای تیَلَیظوی ٍ پضؿىی
ًَیؼٌذُۺ هاّیَدیيٌّ ،ذسا

Biomaterials And Medical Devices

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هعٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی متالورژی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هتالَسطی

هتالَسطی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تعذاد صفحاتۺ ۱62
 ۱۰،۶۹۲،۰۰۰تَهاى

تعذاد صفحاتۺ ۱۷3
 ۱۱،۴۱۸،۰۰۰تَهاى

هىاًیه ػیؼتن ّای تیَلَیظیىی ٍ هَاد ،جلذ ۶
ًَیؼٌذُۺ وَساچ ،تىالَس ،صاٍاتشی

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

Mechanics Of Biological Systems And

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۶

واستشد ًاًَػاختاسّای وشتٌی دس هٌْذػی صیؼتی
ًَیؼٌذُۺ ادٍ جَسیَ
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

Materials, Volume 6

Bioengineering Applications Of Carbon
Nanostructures
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هعٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی متالورژی 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

واستشد هَاد ػشاهیىی دس تَلیذ اًشطی ۶ۺ هٌْذػی
هتالَسطی

تعذاد صفحاتۺ ۱76

ػشاهیه ٍ هماالت علوی جلذ  ،۳۷ؿواسُ ۶

 ۱۱،۶۱۶،۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ لیي
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۶

هتالَسطی

تعذاد صفحاتۺ ۲۲۵
 ۱۳،۵۰۰،۰۰۰تَهاى

Ceramic Materials For Energy
Applications Vi: Ceramic Engineering And
Science Proceedings Volume 37, Issue 6

هَاد ػشاهیىی ًَیي
ًَیؼٌذُۺ ػاساٍاًاى
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

Novel Ceramic Materials
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هعٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی متالورژی 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

هىاًیؼن ّای وشًـی دس فشٍالىتشیه ّای خالی
هتالَسطی

تعذاد صفحاتۺ ۱۹9

اص ػشب تشای عولگشّای هىاًیىی

 1194۰،۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ هاتیاع اوَػتا

Strain Mechanisms In Lead-Free
Ferroelectrics For Actuators

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۶

خَاف هىاًیىی ٍ عولىشد ػشاهیه ّای
هتالَسطی

تعذاد صفحاتۺ ۲۸6
 ۱۷،۱۶۰،۰۰۰تَهاى

هٌْذػی ٍ واهپَصیت ّا ۱۱ۺ هٌْذػی ػشاهیه ٍ
هماالت علوی جلذ  ،۳۷ؿواسُ ۲

Mechanical Properties And Performance Of
Engineering Ceramics And Composites Xi:

ًَیؼٌذُۺ ػالن
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464

Ceramic Engineering And Science
Proceedings Volume 37, Issue 2
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هعٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی متالورژی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هتالَسطی

هتالَسطی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تعذاد صفحاتۺ ۱52
 ۱۰،۰۳۲،۰۰۰تَهاى

تعذاد صفحاتۺ ۱۷8
 ۱۱،۷۴۸،۰۰۰تَهاى

عکس جلد کتاب

نام اصلی کتاب

واهپَصیت ّای ػیلیؼین دی اوؼیذ َّاطل
ًَیؼٌذُۺ ػاچیتٌادام

Silica Aerogel Composites

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۶

پشٍػىایت هغٌاطیؼی
ًَیؼٌذُۺ اػیؾ وًَذٍ
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
تهران /خیابان
بی مفتح و ر
88746515-88178434-88178464
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هعٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی متالورژی 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

تحَالت دس هَاد ػشاهیىی اػتشاتظیه ۲ۺ
هتالَسطی

تعذاد صفحاتۺ ۲۹۹
 ۱۷،۹۴۰،۰۰۰تَهاى

هٌْذػی ػشاهیه ٍ هماالت هٌْذػی جلذ ،۳۷

Developments In Strategic Ceramic

ؿواسُ ۷

Materials Ii: Ceramic Engineering And

ًَیؼٌذُۺ وشیَى

Science Proceedings Volume 37, Issue 7

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۶

هتالَسطی

تعذاد صفحاتۺ ۱۷۰
 ۱۱،۲۲۰،۰۰۰تَهاى

هَاد ػشاهیىیۺ تَلیذ ،عولىشد ٍ واستشد
ًَیؼٌذُۺ پشص

Ceramic Materials: Synthesis, Performance

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۶

ی
بهشت /ر ن
میعماد /پالک /8واحد 4
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هعٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی متالورژی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار
في آٍسی ّای پیـشفتِ ی پشداصؽ ٍ تَلیذ تشای

هتالَسطی

تعذاد صفحاتۺ ۱۳۰
 ۹،۱۰۰،۰۰۰تَهاى

هَاد ًاًَػاختاس ٍ چٌذ هٌظَسُۺ هٌْذػی

هتالَسطی

 ۱۷،۰۴۰،۰۰۰تَهاى

عکس جلد کتاب

Advanced Processing And Manufacturing
& Technologiesfor Nanostructured

ػشاهیه ٍ هماالت علوی جلذ  ،۳۷ؿواسُ ؟
ًَیؼٌذُۺ اٍّجی
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۶

تعذاد صفحاتۺ ۲84

نام اصلی کتاب

تشن ،خؼتگی ،ؿىؼت ٍ تىاهل آػیة ،جلذ ۸
ًَیؼٌذُۺ تؼِ ،صٌّذس ،طیا

Multifunctional Materials Iii:Ceramic
Engineering & Science Proceedings,V37,Is

Fracture, Fatigue, Failure And Damage

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۶

ی
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میعماد /پالک /8واحد 4
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88746515-88178434-88178464

Evolution, Volume 8
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هعٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى
عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی متالورژی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هتالَسطی

هتالَسطی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تعذاد صفحاتۺ 411
 ۲۴،۶۶۰،۰۰۰تَهاى

تعذاد صفحاتۺ ۱۰8
 ۸،۳۱۶،۰۰۰تَهاى

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

سفتاس دیٌاهیىی هَاد ،جلذ ۱
Dynamic Behavior Of Materials, Volume
1
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