
www.apprg.ir گشٍُ تحقیقاتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

موضوع گرایش
تعداد صفحات

تعرفه کلیه خدمات

ترجمه فارسی نام کتاب 

نام مولف کتاب و سال انتشار
نام اصلی کتابعکس جلد کتاب

هٌْذػی پضؿکی
۱57: تعذاد صفحات

 تَهاى۱0،362،000

اتضاس تیَاًفَسهاتیک ػاختاسی تشای طشاحی داسٍ

کَچا، ٍتَدٍٍا، پشاٍدا، تشکا، گیذل، ػٌْا، اٍتیپکا: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس

Structural Bioinformatics Tools 

For Drug Design

هٌْذػی پضؿکی
۱62: تعذاد صفحات

 تَهاى۱0،692،000

6هکاًیک ػیؼتن ّا ٍ هَاد صیؼتی، جلذ 

کَساچ، تاکالَس، صاٍاتیشی: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس

Mechanics Of Biological Systems 

And Materials, Volume 6

و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکی  عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشدد: 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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موضوع گرایش
تعداد صفحات

تعرفه کلیه خدمات

ترجمه فارسی نام کتاب 

نام مولف کتاب و سال انتشار
نام اصلی کتابعکس جلد کتاب

و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکی  عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشدد: 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
۱36: تعذاد صفحات

 تَهاى9،520،000

هـاٍسُ ٍ تصوین گیشی پضؿکی دس عصش پضؿکی ؿخصی ػاصی ؿذُ

تًَیًََ، گیٍَاًی، ػاًچیٌی، ٍیشجیٌیا: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس

Counselling And Medical Decision-

Making In The Era Of Personalised 

Medicine

هٌْذػی پضؿکی
۱56: تعذاد صفحات

 تَهاى۱0،296،000

تشق سػاًی ٍ استثاطات دادُ اص ساُ دٍس تشای ػیؼتن ّای کاؿتیٌِ 

صیؼت پضؿکی

گَسّاى کیلیٌغ، اًَس، دَّالى، کاتشیي، هالَتشتی، فشاًکَ: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس

Remote Powering And Data 

Communication For Implanted 

Biomedical Systems
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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

و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکی  عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشدد: 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
251: تعذاد صفحات

 تَهاى۱5،060،000

پلی فؼفات ّای هعذًی دس ػلَل ّای یَکاسیَتی

کَلٍَاػکایا، تاتیاًا، پالَ، ددکٍَا: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس

Inorganic Polyphosphates In 

Eukaryotic Cells

هٌْذػی پضؿکی
242: تعذاد صفحات

 تَهاى۱4،520،000

 دػتگاُ ّای صیؼت هَاد َّؿوٌذ

تاجپای، ساجؾ کَهاس، پشیاًکا اگشاٍال، اتَل تیَاسی: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس
Smart Biomaterial Devices
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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

و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکی  عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشدد: 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
۱52: تعذاد صفحات

 تَهاى۱0،032،000

آصهایؾ ّا، سٍؽ ّا ٍ اػتشاتظی ّا : ًاًَرسات دس اًؼاى

ساصس: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس

Nanoparticles In Humans: 

Experiments, Methods And 

Strategies

هٌْذػی پضؿکی
208: تعذاد صفحات

 تَهاى۱2،480،000

طشاحی، ًوًَِ ػاصی ٍ ػاخت: دػتگاُ ّای صیؼت پضؿکی

اٍصل: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس

Biomedical Devices: Design, 

Prototyping, And Manufacturing
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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

و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکی  عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشدد: 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
۱۱2: تعذاد صفحات

 تَهاى8،624،000

دػتگاُ ّای تـخیصی تحت ؿشایط آصهایـگاّی

چٌگ، کَاى، فَچي: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس
In-Vitro Diagnostic Devices

هٌْذػی پضؿکی
۱73: تعذاد صفحات

 تَهاى۱۱،4۱8،000

کاستشدّای هٌْذػی صیؼتی دس ًاًَػاختاسّای کشتٌی

ادٍ جَسیَ: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس

Bioengineering Applications Of 

Carbon Nanostructures
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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

و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکی  عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشدد: 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
۱64: تعذاد صفحات

 تَهاى۱0،824،000

پیـشفت ّا دس فٌاٍسی عصثی، الکتشًٍیک ٍ اًفَسهاتیک

الًذسا، اسًاًچائَ: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس

Advances In Neurotechnology, 

Electronics And Informatics

هٌْذػی پضؿکی
۱10: تعذاد صفحات

 تَهاى8،470،000

ػیؼتن ّای داسٍ سػاًی کٌتشل ؿذُ

سٍػی، پشالِ، هاػی: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس
Controlled Drug Delivery Systems

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



www.apprg.ir گشٍُ تحقیقاتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

موضوع گرایش
تعداد صفحات

تعرفه کلیه خدمات

ترجمه فارسی نام کتاب 

نام مولف کتاب و سال انتشار
نام اصلی کتابعکس جلد کتاب

و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکی  عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشدد: 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
285: تعذاد صفحات

 تَهاى۱7،۱00،000

 (VLSI)هجتوع ػاصی دس هقیاع تؼیاس تضسگ هیکشٍػیال 

پاج، هیٌْاع، هادػي: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس

Microfluidic Very Large Scale 

Integration (Vlsi)

هٌْذػی پضؿکی
68: تعذاد صفحات

 تَهاى5،440،000

سیض تشاؿِ ّای صیؼتی پلیوشی جذیذ تشای تـخیص پیـشفتِ 

تیواسی ّای عفًَی

ػویشا حؼیٌی، فاطیوا اتشاّین: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس

Novel Polymeric Biochips For 

Enhanced Detection Of Infectious 

Diseases
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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

و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکی  عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشدد: 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 
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هٌْذػی پضؿکی
۱88: تعذاد صفحات

 تَهاى۱2،408،000

فٌاٍسی چاج صیؼتی سیض آسایِ

هَ یل لی: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس
Microarray Bioprinting Technology

هٌْذػی پضؿکی
۱89: تعذاد صفحات

 تَهاى۱2،474،000

طشاحی ػیؼتن کٌتشلی تشای تحشیک الکتشیکی دس تَاًثخـی اًذام 

فَقاًی

فشی هي: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس

Control System Design For 

Electrical Stimulation In Upper 

Limb Rehabilitation
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هٌْذػی پضؿکی
201: تعذاد صفحات

 تَهاى۱2،060،000

سٍؽ ّای تجضیِ هاتشیغ غیش هٌفی

گاًؾ ًاک: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس

Non-Negative Matrix Factorization 

Techniques

هٌْذػی پضؿکی
۱90: تعذاد صفحات

 تَهاى۱2،540،000

فشکتال ّا، کاستشدّا دس ػیگٌال ّا ٍ تصاٍیش تیَلَطیکی

دیٌؾ کَهاس: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس

Fractals, Applications In Biological 

Signalling & Image
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۱37: تعذاد صفحات
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طشاحی هحشک ّای هَثش ٍ ایوي عصثی

ٍاى دًٍگي، ػشدیجیي: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس

Design Of Efficient And Safe 

Neural Stimulators

هٌْذػی پضؿکی
240: تعذاد صفحات

 تَهاى۱4،400،000

دٍستیي ّای گاها تشای تصَیشتشداسی هذاخلِ ای ٍ دس حیي جشاحی

االى پشکیٌض، جاى لی: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس

Gamma Cameras For 

Interventional And Intraoperative 

Imaging
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هٌْذػی پضؿکی
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جشاحی تِ کوک کاهپیَتش

فَجی: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس
Computer Aided Surgery

هٌْذػی پضؿکی
۱95: تعذاد صفحات

 تَهاى۱۱،700،000

هقذهِ ای تش ًظشیِ هادُ ًشم

جاًاتاى ػلیٌگش: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس

Introduction To The Theory Of 

Soft Matter

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



www.apprg.ir گشٍُ تحقیقاتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

موضوع گرایش
تعداد صفحات

تعرفه کلیه خدمات

ترجمه فارسی نام کتاب 

نام مولف کتاب و سال انتشار
نام اصلی کتابعکس جلد کتاب

و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکی  عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشدد: 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 
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هٌْذػی پضؿکی
284: تعذاد صفحات

 تَهاى۱7،040،000

طشاحی ٍ کاستشدّا: ػیؼتن ّای پضؿکی تی ػین ٍ الگَسیتن ّا

ػالَ، پتشٍ: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس

Wireless Medical Systems And 

Algorithms: Design And 

Applications

هٌْذػی پضؿکی
۱92: تعذاد صفحات

 تَهاى۱۱،520،000

ًَآٍسی دس هکاًیضم هَلکَلی ٍ هٌْذػی تافت

ٍیلؼَى ساٍٍع، جیي، کَػَهی، کٌشٍ: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس

Innovations In Molecular 

Mechanisms And Tissue 

Engineering

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



www.apprg.ir گشٍُ تحقیقاتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

موضوع گرایش
تعداد صفحات

تعرفه کلیه خدمات

ترجمه فارسی نام کتاب 

نام مولف کتاب و سال انتشار
نام اصلی کتابعکس جلد کتاب

و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکی  عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشدد: 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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254: تعذاد صفحات

 تَهاى۱5،240،000

ػلَل ّای تٌیادی تِ دػت آهذُ اص تافت پیشاتَلذی

تاتک اسجوٌذ: ًَیؼٌذُ

20۱6: ػال اًتـاس
Perinatal Tissue-Derived Stem Cells

هٌْذػی پضؿکی
267: تعذاد صفحات

 تَهاى۱6،020،000

تاصػاصی عصثی

پَچ پام: ًَیؼٌذُ

20۱7: ػال اًتـاس
Neurological Regeneration
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254: تعذاد صفحات

 تَهاى۱5،240،000

تْیٌِ ػاصی، عذم قطعیت ٍ قاتلیت اطویٌاى: تیَهکاًیک

کاسهاًذا: ًَیؼٌذُ

20۱7: ػال اًتـاس

Biomechanics: Optimization, 

Uncertainties And Reliability

هٌْذػی پضؿکی
68: تعذاد صفحات

  تَهاى5،440،000

حاهل ّای داسٍ سػاًی هثتٌی تش ًاًَهَاد تشای دسهاى ػشطاى

ائَ|فٌگ، : ًَیؼٌذُ

20۱7: ػال اًتـاس

Nanomaterial-Based Drug Delivery 

Carriers For Cancer Therapy
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هٌْذػی پضؿکی
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هکاتشًٍیک صیؼتی دس تَاًثخـی پضؿکی

طی، هٌگ: ًَیؼٌذُ

20۱7: ػال اًتـاس

Biomechatronics In Medical 

Rehabilitation

هٌْذػی پضؿکی
178: تعذاد صفحات

 تَهاى۱۱،748،000

کاستشدّا دس صٌعت فشاگیش الکتشًٍیک، هحیط صیؼت ٍ جاهعِ

دی گلَسیا: ًَیؼٌذُ

20۱7: ػال اًتـاس

Applications In Electronics 

Pervading Industry, Environment 

And Society
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:هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشدد: 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
۱۱7: تعذاد صفحات

 تَهاى9،009،000

تصَیشتشداسی کوی فشاصَت ٍ ًَسصَت تشای اسصیاتی پاساهتشّای 

عشٍقی

کشیؼتیي هیثَسگش: ًَیؼٌذُ

20۱7: ػال اًتـاس

Quantitative Ultrasound And 

Photoacoustic Imaging For The 

Assessment Of Vascular Parameters

هٌْذػی پضؿکی
۱20: تعذاد صفحات

 تَهاى9،240،000

ًاًَهَادّای دسهاًی ٍ تـخیصی

دیَاػٌا: ًَیؼٌذُ

20۱7: ػال اًتـاس

Therapeutic And Diagnostic 

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

موضوع گرایش
تعداد صفحات

تعرفه کلیه خدمات

ترجمه فارسی نام کتاب 

نام مولف کتاب و سال انتشار
نام اصلی کتابعکس جلد کتاب

و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکی  عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشدد: 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
۱22: تعذاد صفحات

 تَهاى8،540،000

اًتقال قذست ٍ استثاط دادُ تی ػین تشای کاؿتیٌِ ّای عصثی

ییلواص، دَّالى: ًَیؼٌذُ

20۱7: ػال اًتـاس

Wireless Power Transfer And Data 

Communication For Neural 

Implants

هٌْذػی پضؿکی
251: تعذاد صفحات

 تَهاى۱5،060،000

ػلَل ّای تٌیادی حیَاًی ٍ گیاّی

پاٍلٍَیک، سادٍتیک: ًَیؼٌذُ

20۱7: ػال اًتـاس
Animal And Plant Stem Cells
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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

و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکی  عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشدد: 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
76: تعذاد صفحات

 تَهاى6،080،000

پضؿکی ًاًَ تشای دسهاى ػشطاى

کَهاس، ػشی ٍاػتاٍ: ًَیؼٌذُ

20۱7: ػال اًتـاس
Nanomedicine For Cancer Therapy

هٌْذػی پضؿکی
259: تعذاد صفحات

 تَهاى۱5،540،000

پاػخ ػیؼتن ایوٌی تِ هَاد ٍ دػتگاُ ّای کاؿت ؿذُ دس تذى

تشًٍا کَسادتی: ًَیؼٌذُ

20۱7: ػال اًتـاس

The Immune Response To 

Implanted Materials And Devices
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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

و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکی  عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشدد: 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
207: تعذاد صفحات

 تَهاى۱2،420،000

هٌْذػی هیکشٍاسگاًیؼن ّا تشای تَلیذ هَاد ؿیویایی ٍ ػَخت 

ّای صیؼتی اص هٌاتع تجذیذپزیش

گلیشهَ گاػت: ًَیؼٌذُ

20۱7: ػال اًتـاس

Engineering Of Microorganisms 

For The Production Of Chemicals 

And Biofuels From Renewable 

Resources

هٌْذػی پضؿکی
238: تعذاد صفحات

 تَهاى۱4،280،000

ایوٌی دس خاًِ تا فٌاٍسی ّای کوکی

اًگشیذ کلک: ًَیؼٌذُ

20۱7: ػال اًتـاس

Safe At Home With Assistive 

Technology
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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

و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی پسشکی  عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:هثلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشدد: 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
۱۱8: تعذاد صفحات

 تَهاى9،086،000

سٍتاتیک ًشم دس هقیاع هیکشٍ

جیَى کین: ًَیؼٌذُ

20۱7: ػال اًتـاس
Microscale Soft Robotics

هٌْذػی پضؿکی
۱80: تعذاد صفحات

 تَهاى۱۱،880،000

ػٌجؾ ٍ تصَیشتشداسی الکتشٍهغٌاطیؼی ٍ صَتی چٌذ هَجی

فیگا: ًَیؼٌذُ

20۱7: ػال اًتـاس

Multi-Wave Electromagnetic-

Acoustic Sensing And Imaging
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