
www.apprg.ir گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

هَضَع گشایؾ
تؼذاد صفحات

تؼشفِ کلیِ خذهات

تشجوِ فاسػی ًام کتاب 

ًام هَلف کتاب ٍ ػال اًتـاس
ًام اصلی کتابػکغ جلذ کتاب

ػوشاى
140ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى9,80۰,۰۰۰

اتضاسی تشای هذیشیت پشٍطُۺ ػاخت پزیشی

ؿاسهیي خاىۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

Constructability : A Tool 

For Project Management

ػوشاى
۱25ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى8.75۰,۰۰۰

ساٌّوای طشاحی ػاصُ ّای لَلِ ای فلضی دٍ پَػتِ ای پش ؿذُ تا تتي

لیي ّیِ ّاى، دًیغ الم، دیَیذ ّلتیکۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

Design Guide For Concrete-

Filled Double Skin Steel 

Tubular Structures

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی ػوشاى  ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ

ۺهثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ تَجِ هْن 

خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا ،  فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا (هحتَایی ٍ ادتی ، اًـایی ، فٌی )اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  (فیپا)ٍ ثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی -3 
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هَضَع گشایؾ
تؼذاد صفحات

تؼشفِ کلیِ خذهات

تشجوِ فاسػی ًام کتاب 

ًام هَلف کتاب ٍ ػال اًتـاس
ًام اصلی کتابػکغ جلذ کتاب

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی ػوشاى  ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ

ۺهثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ تَجِ هْن 

خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا ،  فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا (هحتَایی ٍ ادتی ، اًـایی ، فٌی )اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  (فیپا)ٍ ثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی -3 

ػوشاى
130ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى9,10۰,۰۰۰

پیـشفت ّای هذلؼاصی جشیاى گزاس

ؿٌگ چاًَْۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۷ۺ ػال اًتـاس

Advances In 

Transitional Flow 

Modeling

ػوشاى
۱56ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى10,296,۰۰۰

سٍیکشد هثتٌی تش چشخِ ػوشۺ کٌْگی صیشػاخت ّا

فشاًک کالیٌض، فشیذسیک تلیيۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

Ageing Of 

Infrastructure: A Life-

Cycle Approach
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هَضَع گشایؾ
تؼذاد صفحات

تؼشفِ کلیِ خذهات

تشجوِ فاسػی ًام کتاب 

ًام هَلف کتاب ٍ ػال اًتـاس
ًام اصلی کتابػکغ جلذ کتاب

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی ػوشاى  ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ

ۺهثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ تَجِ هْن 

خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا ،  فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا (هحتَایی ٍ ادتی ، اًـایی ، فٌی )اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  (فیپا)ٍ ثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی -3 

ػوشاى
۱28ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى8,96۰,۰۰۰

کٌتشل تطاتك تغییش ؿکل دس ػاصُ ّای هٌْذػی

.، دًگ، ج.، چي، م.صٍ، ُ، طٍ، صۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۷ۺ ػال اًتـاس

Deformation 

Compatibility Control 

For Engineering 

Structures

ػوشاى
۱78ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى10,68۰,۰۰۰

صذ ٍ یک هطالؼِ هَسدی دس هذیشیت ػاختواى

لي َّلنۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

۱۰۱ Case Studies In 

Construction Management
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هَضَع گشایؾ
تؼذاد صفحات

تؼشفِ کلیِ خذهات

تشجوِ فاسػی ًام کتاب 

ًام هَلف کتاب ٍ ػال اًتـاس
ًام اصلی کتابػکغ جلذ کتاب

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی ػوشاى  ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ

ۺهثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ تَجِ هْن 

خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا ،  فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا (هحتَایی ٍ ادتی ، اًـایی ، فٌی )اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  (فیپا)ٍ ثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی -3 

ػوشاى
۱64ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى10,824,000

تَػؼِ فیثشّای پالػتیک پلیپشٍپیلي تاصیافتی تِ هٌظَس تمَیت تتي

ییي، ؽۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۷ۺ ػال اًتـاس

Development Of Recycled 

Polypropylene Plastic 

Fibres To Reinforce 

Concrete

ػوشاى
۱۸۱ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى11,941,۰۰۰

هٌْذػی هثتٌی تش ؿثیِ ػاصی دس طشاحی جشیاى هایؼات

.اع. سائَ، جۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۷ۺ ػال اًتـاس

Simulation Based 

Engineering In Fluid 

Flow Design
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هَضَع گشایؾ
تؼذاد صفحات

تؼشفِ کلیِ خذهات

تشجوِ فاسػی ًام کتاب 

ًام هَلف کتاب ٍ ػال اًتـاس
ًام اصلی کتابػکغ جلذ کتاب

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی ػوشاى  ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ

ۺهثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ تَجِ هْن 

خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا ،  فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا (هحتَایی ٍ ادتی ، اًـایی ، فٌی )اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  (فیپا)ٍ ثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی -3 

ػوشاى
۱63ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى10,753,۰۰۰

هذیشیت پیچیذگی دس طشاحی هٌْذػی

هَسس، هایکۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۷ۺ ػال اًتـاس

Complexity Management 

In Engineering Design

ػوشاى
243ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى14,58۰,۰۰۰

سٍؽ ّای ػٌاصش هحذٍد

ٍایتلی، جاًاتاىۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۷ۺ ػال اًتـاس

Finite Element Methods
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هَضَع گشایؾ
تؼذاد صفحات

تؼشفِ کلیِ خذهات

تشجوِ فاسػی ًام کتاب 

ًام هَلف کتاب ٍ ػال اًتـاس
ًام اصلی کتابػکغ جلذ کتاب

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی ػوشاى  ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ

ۺهثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ تَجِ هْن 

خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا ،  فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا (هحتَایی ٍ ادتی ، اًـایی ، فٌی )اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  (فیپا)ٍ ثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی -3 

ػوشاى
۲۰۱ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى12,06۰,۰۰۰

تصوین گیشی چٌذ هؼیاسُ تشای هذیشیت ػیؼتن ّای پیچیذُ

داًـگاُ هلی حول ٍ ًمل َّایی اٍکشایي، اٍکشایيۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۷ۺ ػال اًتـاس

Multi-Criteria Decision 

Making For The 

Management Of Complex 

Systems

ػوشاى
۱84ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى12,144,۰۰۰

ػاختواى ػاصی هَفمیت آهیض تا اػتفادُ اص طشاحی دٍػتذاس هحیط 

صیؼت

کشیؼتَف گَتیيۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

Successful Building 

Using Ecodesign
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هَضَع گشایؾ
تؼذاد صفحات

تؼشفِ کلیِ خذهات

تشجوِ فاسػی ًام کتاب 

ًام هَلف کتاب ٍ ػال اًتـاس
ًام اصلی کتابػکغ جلذ کتاب

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی ػوشاى  ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ

ۺهثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ تَجِ هْن 

خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا ،  فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا (هحتَایی ٍ ادتی ، اًـایی ، فٌی )اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  (فیپا)ٍ ثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی -3 

ػوشاى
۱۸۸ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى12,4۰8,۰۰۰

ّیذسٍلیک ػٌگ ّای ؿکؼتِ

فشًاًذٍ اٍلٍَ فشاًؼیغۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

Fractured Rock 

Hydraulics

ػوشاى
۲28ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى13,68۰,۰۰۰

پایذاسی صلضلِ ػطَح ؿیة داس

 Y.، J، ٍى ییٌگ، Z.، J، L، جیي دس هَسد، .چاًگ ٍی، یۺ ًَیؼٌذُ

.Zهي آسام، 

۲۰۱۷ۺ ػال اًتـاس

Slope Earthquake 

Stability
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هَضَع گشایؾ
تؼذاد صفحات

تؼشفِ کلیِ خذهات

تشجوِ فاسػی ًام کتاب 

ًام هَلف کتاب ٍ ػال اًتـاس
ًام اصلی کتابػکغ جلذ کتاب

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی ػوشاى  ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ

ۺهثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ تَجِ هْن 

خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا ،  فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا (هحتَایی ٍ ادتی ، اًـایی ، فٌی )اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  (فیپا)ٍ ثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی -3 

ػوشاى
۳4۲ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى20,52۰,۰۰۰

اسصیاتی ٍ کٌتشل ّای صیؼت هحیطیۺ سػَب گزاسی هخاصى

کوکن تاتاچاسیا، ٍیجی ػیٌگۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۹ۺ ػال اًتـاس

Reservoir Sedimentation: 

Assessment And 

Environmental Controls

ػوشاى
۲80ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى16,80۰,۰۰۰

هذلْا، ؿثیِ ػاصی ٍ هثاحث تجشتی دس هکاًیک ػاختاسی

(.اد)فشًذ، هیـل، هکاًی، فشاًکَ، ٍایشٍ، جَصپِ ۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۷ۺ ػال اًتـاس

Models, Simulation, And 

Experimental Issues In 

Structural Mechanics
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هَضَع گشایؾ
تؼذاد صفحات

تؼشفِ کلیِ خذهات

تشجوِ فاسػی ًام کتاب 

ًام هَلف کتاب ٍ ػال اًتـاس
ًام اصلی کتابػکغ جلذ کتاب

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی ػوشاى  ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ

ۺهثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ تَجِ هْن 

خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا ،  فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا (هحتَایی ٍ ادتی ، اًـایی ، فٌی )اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  (فیپا)ٍ ثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی -3 

ػوشاى
312ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى18,72۰,۰۰۰

اسصیاتی، تحلیل ٍ تؼویش تتي، آّي ٍ ػاصُ ّای دسیایی

هحوذ ػثذاهلل الشیذیۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

Assessment, Evaluation, 

And Repair Of Concrete, 

Steel, And Offshore 

Structures

ػوشاى
۳62ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى21,72۰,۰۰۰

سٍیکشدی یکپاسچِ ٍ پایذاسۺ  ػاخت، تخشیة ٍ هذیشیت صتالِ ّای تحشاى

اسیک کشی لَسیتضىۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

Construction, Demolition 

And Disaster Waste 

Management: An Integrated 

And Sustainable Approach

88178464-88178434-88746515 4واحد / 8پالک/ بین مفتح و میرعماد/ خیابان بهشتی/ تهران
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هَضَع گشایؾ
تؼذاد صفحات

تؼشفِ کلیِ خذهات

تشجوِ فاسػی ًام کتاب 

ًام هَلف کتاب ٍ ػال اًتـاس
ًام اصلی کتابػکغ جلذ کتاب

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی ػوشاى  ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ

ۺهثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ تَجِ هْن 

خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا ،  فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا (هحتَایی ٍ ادتی ، اًـایی ، فٌی )اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی -2 

 جلذ اص آى20ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  (فیپا)ٍ ثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى  (ISBN)کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی -3 

ػوشاى
۳62ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى21,72۰,۰۰۰

همذهِ ای تش فٌاٍسی ّای ًمـِ کـیۺ گیغ

پاتشیک هک َّفی، ػًَگؼَى ًَّگ، کاػی فَلتۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

Gis: An Introduction To 

Mapping Technologies

ػوشاى
۳68ۺ تؼذاد صفحات

 تَهاى22,080,۰۰۰

سٍؽ ّای هاتشیؼی دس تجضیِ ٍ تحلیل ػاختاسی

پشاٍى ًاگاساجاىۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

Matrix Methods Of 

Structural Analysis
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