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موضوع گرایش
تعداد صفحات

تعرفه کلیه خدمات

ترجمه فارسی نام کتاب 

نام مولف کتاب و سال انتشار
نام اصلی کتابعکس جلد کتاب

هٌْذػی پضؿکی
۱۹۰ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى12,54۰,۰۰۰

دػتیاتی تِ هذلی اًؼاًی تش اص تْذاؿتۺ تیواس هکاًیکی

ؿَلن گلَتشهاىۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

The Mechanical 

Patient: Finding A 

More Human Model Of 

Health

هٌْذػی پضؿکی
۲38ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى14,28۰,۰۰۰

ها دس کذام ًقطِ قشاس داؿتِ این ٍ تایذ تِ ۺ فشٍپاؿی هشاقثت ّای تْذاؿتی

کذام ػَ تشٍین

الذٍ فشاصاۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

The Healthcare 

Collapse: Where 

We’Ve Been And 

Where We Need To Go

 و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکیعناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

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

خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حقَق هعٌَی کتاب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا قطع 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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 و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکیعناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

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

هٌْذػی پضؿکی
۳۸۴ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى23,04۰,۰۰۰

جضئیات علَم اًؼاى هٌْذػی ؿذُۺ تذى ػاصاى

آدام پیشۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

The Body Builders: 

Inside The Science Of 

The Engineered Human

هٌْذػی پضؿکی
۲۵۶ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى15,36۰,۰۰۰

سٍیکشد هٌْذػی ؿیویۺ چالؾ ّای هٌْذػی پضؿکی

ٍیٌچٌضٍ پیًَؼت، آًجلَ تاػیل، تاجی ایتَ، لَئیجی هاسلیۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

Biomedical 

Engineering 

Challenges: A Chemical 

Engineering Insight
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 و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکیعناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

ۺهثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ تَجِ هْن 
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هٌْذػی پضؿکی
۳۴۴ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى20,64۰,۰۰۰

اصَل اتضاسّای صیؼت پضؿکی

اًذسٍ جی ٍبۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

Principles Of 

Biomedical 

Instrumentation

هٌْذػی پضؿکی
۲۸۸ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى17,28۰,۰۰۰

هحاػثات ؿیویایی ٍ هٌْذػی پضؿکی تا اػتفادُ اص ًشم افضاس پایتَى

ّی. جفشی جیۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۷ۺ ػال اًتـاس

Chemical And 

Biomedical 

Engineering 

Calculations Using 

Python
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 و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکیعناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

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

خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حقَق هعٌَی کتاب ٍ ًاؿش- 1 
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هٌْذػی پضؿکی
۳۶۰ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى21,6۰۰,۰۰۰

کاستشدّا ٍ چالؾ ّاۺ هقذهِ ای تش هٌْذػی تافت

ساٍی تیشالۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۴ۺ ػال اًتـاس

Introduction To 

Tissue Engineering: 

Applications And 

Challenges

هٌْذػی پضؿکی
۲۸۸ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى1۷,۲8۰,۰۰۰

فٌاٍسی پشداصؽ صیؼتی تشای تَلیذ صیؼت داسٍّا ٍ هحصَالت صیؼتی

کالسی کَهیَع، ٍیچٌگ طٍۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

Bioprocessing 

Technology For 

Production Of 

Biopharmaceuticals 

And Bioproducts
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 و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکیعناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

ۺهثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ تَجِ هْن 
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هٌْذػی پضؿکی
۴۳۰ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى25,8۰۰,۰۰۰

هقذهِ ای تش فٌاٍسی هٌْذػی پضؿکی

خیاتاى. لَسًغ جۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۶ۺ ػال اًتـاس

Introduction To 

Biomedical 

Engineering 

Technology

هٌْذػی پضؿکی
۴۳۴ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى26,04۰,۰۰۰

ػلَل تِ عٌَاى یک هاؿیي

هایکل ؿتض، ّاًی یَۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

The Cell As A Machine

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



www.apprg.ir گشٍُ تحقیقاتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

 و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکیعناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

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

هٌْذػی پضؿکی
۳56ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى21,36۰,۰۰۰

پیـشفت ّا، چالؾ ّا ۺ دادُ ّای تضسگ پضؿکی ٍ ایٌتشًت اؿیای پضؿکی

ٍ کاستشدّا 

اتَل الال حؼیي، ًیالًجاى دی، ػَسّخا تَساۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

Medical Big Data And 

Internet Of Medical 

Things: Advances, 

Challenges And 

Applications

هٌْذػی پضؿکی
348ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى20,۸8۰,۰۰۰

هفاّین ٍ هحاػثاتۺ هکاًیک صیؼتی

ػغ اٍهٌغ، هاسػل تشکلواًغ، ػاًذسا لَساکش، فشاًک تاجٌغۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

Biomechanics: 

Concepts And 

Computation
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 و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکیعناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

ۺهثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ تَجِ هْن 
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هٌْذػی پضؿکی
۵۷۴ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى34,44۰,۰۰۰

هثاًی هٌْذػی پضؿکی 

جاى ٍیلؼذى، ػاًگ یَج، جیٌغ ًیلؼي، گشگَسی اػتفاًپَلَعۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۵ۺ ػال اًتـاس

Fundamental 

Bioengineering

هٌْذػی پضؿکی
۵۰۴ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى30,24۰,۰۰۰

اصَل هٌْذػی دس هٌْذػی پضؿکی

َّ –ؿَ  –ٍی ۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۷ۺ ػال اًتـاس

Engineering 

Principles In 

Biotechnology

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



www.apprg.ir گشٍُ تحقیقاتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

 و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکیعناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 
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هٌْذػی پضؿکی
۶۵۶ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى39,36۰,۰۰۰

ًَآٍسی ّا ٍ جْت گیشی ّای آیٌذُۺ هٌْذػی پضؿکی کاستشدی

تَؿیَهی یَؿیذا، ػاى یَج لی، جٌغ ًیلؼي، گشگَسی ۺ ًَیؼٌذُ

اػتفاًپَلَع

۲۰۱۷ۺ ػال اًتـاس

Applied 

Bioengineering: 

Innovations And 

Future Directions

هٌْذػی پضؿکی
۵۴۴ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى32,64۰,۰۰۰

هقذهِ ای تش هکاًیک ػیاالت، گشدؽ ّا ٍ ۺ هکاًیک ػیاالت صیؼتی

جشیاًات کالى ٍ گشدؽ ّا ٍ جشیاًات خشد

هٌْذػی پضؿکی، داًـگاُ اػتًَی . Ph.Dدیَیذ سٍتٌـتایي ۺ ًَیؼٌذُ

داًـگاُ تیي الوللی هٌْذػی پضؿکی داًـگاُ ًیَیَسک . تشٍکل، ٍی ییي

داًـگاُ هیؼَسی کلوثیا. فشام. دس اػتًَی تشٍک، هاسی

۲۰۱۵ۺ ػال اًتـاس

Biofluid Mechanics: An 

Introduction To Fluid 

Mechanics, 

Macrocirculation, And 

Microcirculation
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www.apprg.ir گشٍُ تحقیقاتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

 و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکیعناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

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

خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حقَق هعٌَی کتاب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا قطع 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 

هٌْذػی پضؿکی
۷۲۰ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى43,2۰۰,۰۰۰

تجضیِ ٍ تحلیل ػیگٌال ّای صیؼت پضؿکی

سًگاساج، سًگیيۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۵ۺ ػال اًتـاس

Biomedical Signal 

Analysis

هٌْذػی پضؿکی
594ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى35,64۰,۰۰۰

اصَل ٍ طشاحیۺ فٌاٍسی اتضاسّای صیؼت پضؿکی

چاى. ک. آًتًَی یۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۶ۺ ػال اًتـاس

Biomedical Device 

Technology: 

Principles And Design
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www.apprg.ir گشٍُ تحقیقاتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

 و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکیعناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

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

خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حقَق هعٌَی کتاب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا قطع 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 

هٌْذػی پضؿکی
۵۷۶ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى34,56۰,۰۰۰

هٌْذػی داسٍیی عولی

گشی پشاگۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۸ۺ ػال اًتـاس

Practical 

Pharmaceutical 

Engineering

هٌْذػی پضؿکی
904ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى54,24۰,۰۰۰

حَصُ ّای ًَظَْس دس هٌْذػی پضؿکی

کشیؼتیي اػوَلک، ػاى یَج لی، جیٌغ ًیلؼي، گشگَسی ۺ ًَیؼٌذُ

اػتفاًپَلَع

۲۰۱۷ۺ ػال اًتـاس

Emerging Areas In 

Bioengineering
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 و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکیعناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

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

خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ ، ٍ حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حقَق هعٌَی کتاب ٍ ًاؿش- 1 

ٍ صفحِ آسایی تا قطع 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 

هٌْذػی پضؿکی
۷۷۹ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى46,74۰,۰۰۰

تشقشاسی استثاط هیاى داسٍ ٍ فٌاٍسیۺ هٌْذػی پضؿکی

هاسک ػالتضهيۺ ًَیؼٌذُ

۲۰۱۵ۺ ػال اًتـاس

Biomedical 

Engineering: Bridging 

Medicine And 

Technology

هٌْذػی پضؿکی
۹۵۲ۺ تعذاد صفحات

 تَهاى57,12۰,۰۰۰

فشایٌذ ًَآٍسی فٌاٍسی ّای پضؿکیۺ طشاحی صیؼتی

پل جی یَک، اػتفاًَع صًیَع، جاؽ هاکَسُ، تاد جی ۺ ًَیؼٌذُ

تشیٌتَى، اٍادی ًَهکشم کَهاس، جی ٍاتکیٌض، جی تی ای، لیي دًٌذ، تَهاع 

M . کشٍهل کشیؼتیيQ .کَسیْاسا

۲۰۱۵ۺ ػال اًتـاس

Biodesign: The Process 

Of Innovating Medical 

Technologies
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