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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

ٟٔٙذػی صٙایع
۱16: تعذاد صفحات

 تٛٔا8,932,۰۰۰ٖ

ُ ٌشایا٘ٝ: وٙتشَ فشایٙذ آٔاسی سٚیىشد عٕ

ػتفٗ ٔا٘ذٚیّش: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۷: ػاَ ا٘تـاس

Statistical Process Control: A 

Pragmatic Approach

ٟٔٙذػی صٙایع
۱42: تعذاد صفحات

 تٛٔا9,94۰,۰۰۰ٖ

یىپاسچٝ ػاصی لذستٕٙذ عّٓ اطالعات ٚ : ویفیت ٔؼتحىٓ

ٟٔٙذػی فشایٙذ

ساجؾ جٍّٓ: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس

Robust Quality: Powerful 

Integration Of Data Science 

And Process Engineering

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

:ٔثّغ ٔٙذسج دس ػتٖٛ تعشفٝ وّیٝ خذٔات ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد: تٛجٝ ٟٔٓ 

خشیذ وتاب اسجیٙاَ اص ػایت آٔاصٖٚ تشجٕٝ تخصصی ٚ سٚاٖ ٚ تذٚیٗ فٟشػت ٚ ػشفصُ ٔطاِة وتاب ٚ تاصتیٙی عّٕی تشجٕٝ ، ٚ حفظ ٚ ٕٞاٍٞٙی ٔاِىیت حمٛق ٔعٙٛی وتاب ٚ ٘اؿش- 1 

ٚ صفحٝ آسایی تا لطع ٔذ ٘ظش ؿٕا ،  فصُ تٙذی آٖ ٚ طشاحی ٌشافیىی جّذ وتاب تا تاییذ ٟ٘ایی ؿٕا (ٔحتٛایی ٚ ادتی ، ا٘ـایی ، فٙی )ا٘جاْ تخصصی وّیٝ واسٞای ٚیشاػتاسی -2 

 جّذ اص آ20ٖٚ اخز ٔجٛص چاج اص ٚصاست ٔحتشْ اسؿاد ٚ چاج  (فیپا)ٚ ثثت دس فٟشػت ػاصٔاٖ اػٙاد وتاتخا٘ٝ ّٔی ایشاٖ  (ISBN)وّیٝ أٛس ٘ـش وتاب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی -3 
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و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی صنایع عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:ٔثّغ ٔٙذسج دس ػتٖٛ تعشفٝ وّیٝ خذٔات ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد: تٛجٝ ٟٔٓ 

خشیذ وتاب اسجیٙاَ اص ػایت آٔاصٖٚ تشجٕٝ تخصصی ٚ سٚاٖ ٚ تذٚیٗ فٟشػت ٚ ػشفصُ ٔطاِة وتاب ٚ تاصتیٙی عّٕی تشجٕٝ ، ٚ حفظ ٚ ٕٞاٍٞٙی ٔاِىیت حمٛق ٔعٙٛی وتاب ٚ ٘اؿش- 1 

ٚ صفحٝ آسایی تا لطع ٔذ ٘ظش ؿٕا ،  فصُ تٙذی آٖ ٚ طشاحی ٌشافیىی جّذ وتاب تا تاییذ ٟ٘ایی ؿٕا (ٔحتٛایی ٚ ادتی ، ا٘ـایی ، فٙی )ا٘جاْ تخصصی وّیٝ واسٞای ٚیشاػتاسی -2 

 جّذ اص آ20ٖٚ اخز ٔجٛص چاج اص ٚصاست ٔحتشْ اسؿاد ٚ چاج  (فیپا)ٚ ثثت دس فٟشػت ػاصٔاٖ اػٙاد وتاتخا٘ٝ ّٔی ایشاٖ  (ISBN)وّیٝ أٛس ٘ـش وتاب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی -3 

ٟٔٙذػی صٙایع
۱66: تعذاد صفحات

 تٛٔا10,956,۰۰۰ٖ

َ ػاصی ٚ ؿثیٝ ػاصی چاِؾ ٞا ٚ تٟتشیٗ سٚؽ ٞا تشای : ٔذ

صٙعت

ٌٛیالٔٝ دٚتٛیغ: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس

Modeling And Simulation: 

Challenges And Best Practices 

For Industry

ٟٔٙذػی صٙایع
۱78: تعذاد صفحات

 تٛٔا11,748,۰۰۰ٖ

ٔطاِعٝ ٔٛسدی دس ٔذیشیت ػاخت ٚ ػاص۱۰۱  

ِٗ ِٞٛٓ: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس

۱۰۱ Case Studies In 

Construction Management
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و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی صنایع عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:ٔثّغ ٔٙذسج دس ػتٖٛ تعشفٝ وّیٝ خذٔات ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد: تٛجٝ ٟٔٓ 
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ٚ صفحٝ آسایی تا لطع ٔذ ٘ظش ؿٕا ،  فصُ تٙذی آٖ ٚ طشاحی ٌشافیىی جّذ وتاب تا تاییذ ٟ٘ایی ؿٕا (ٔحتٛایی ٚ ادتی ، ا٘ـایی ، فٙی )ا٘جاْ تخصصی وّیٝ واسٞای ٚیشاػتاسی -2 

 جّذ اص آ20ٖٚ اخز ٔجٛص چاج اص ٚصاست ٔحتشْ اسؿاد ٚ چاج  (فیپا)ٚ ثثت دس فٟشػت ػاصٔاٖ اػٙاد وتاتخا٘ٝ ّٔی ایشاٖ  (ISBN)وّیٝ أٛس ٘ـش وتاب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی -3 

ٟٔٙذػی صٙایع
۱72: تعذاد صفحات

 تٛٔا11,352,۰۰۰ٖ

سٚیىشد ٟٔٙذػی ػیؼتٓ ٞا: ػیؼتٓ ٞای ص٘جیشٜ تأیٗ خذٔات

تؼاٖ ٔیًٙ چٛیی: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۶: ػاَ ا٘تـاس

Service Supply Chain Systems: 

A Systems Engineering 

Approach

ٟٔٙذػی صٙایع
190: تعذاد صفحات

 تٛٔا12,54۰,۰۰۰ٖ

ٝ ٌزاسی چاتىی ػاصٔا٘ی، : چٟاس ػتٖٛ ٔذیشیت ػثذػشٔای

ساٞثشد، سیؼه ٚ ٔٙاتع

اِٚیٛس الصاس: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس

The Four Pillars Of Portfolio 

Management: Organizational 

Agility, Strategy, Risk, And 

Resources
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و ته روز دنیا ترای ترجمهمهندسی صنایع عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:ٔثّغ ٔٙذسج دس ػتٖٛ تعشفٝ وّیٝ خذٔات ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد: تٛجٝ ٟٔٓ 

خشیذ وتاب اسجیٙاَ اص ػایت آٔاصٖٚ تشجٕٝ تخصصی ٚ سٚاٖ ٚ تذٚیٗ فٟشػت ٚ ػشفصُ ٔطاِة وتاب ٚ تاصتیٙی عّٕی تشجٕٝ ، ٚ حفظ ٚ ٕٞاٍٞٙی ٔاِىیت حمٛق ٔعٙٛی وتاب ٚ ٘اؿش- 1 

ٚ صفحٝ آسایی تا لطع ٔذ ٘ظش ؿٕا ،  فصُ تٙذی آٖ ٚ طشاحی ٌشافیىی جّذ وتاب تا تاییذ ٟ٘ایی ؿٕا (ٔحتٛایی ٚ ادتی ، ا٘ـایی ، فٙی )ا٘جاْ تخصصی وّیٝ واسٞای ٚیشاػتاسی -2 

 جّذ اص آ20ٖٚ اخز ٔجٛص چاج اص ٚصاست ٔحتشْ اسؿاد ٚ چاج  (فیپا)ٚ ثثت دس فٟشػت ػاصٔاٖ اػٙاد وتاتخا٘ٝ ّٔی ایشاٖ  (ISBN)وّیٝ أٛس ٘ـش وتاب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی -3 

ٟٔٙذػی صٙایع
۱84: تعذاد صفحات

 تٛٔا12,144,۰۰۰ٖ

اصَٛ احتٕاَ تشای ٟٔٙذػی صٙعتی

جٛعُ ٘اچالع: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس

Probability Foundations For 

Engineers

ٟٔٙذػی صٙایع
۱82: تعذاد صفحات

 تٛٔا12,012,۰۰۰ٖ

واسخا٘ٝ ٞای یادٌیش٘ذٜ

ٞاِٛس ِٞٛتؼىٛي، اِیؼا واسایا٘یغ، اسیغ وّٛدیغ، : ٘ٛیؼٙذٜ

ٌیش سیٍٙٗ

۲۰۱۷: ػاَ ا٘تـاس

Learning Factories
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خشیذ وتاب اسجیٙاَ اص ػایت آٔاصٖٚ تشجٕٝ تخصصی ٚ سٚاٖ ٚ تذٚیٗ فٟشػت ٚ ػشفصُ ٔطاِة وتاب ٚ تاصتیٙی عّٕی تشجٕٝ ، ٚ حفظ ٚ ٕٞاٍٞٙی ٔاِىیت حمٛق ٔعٙٛی وتاب ٚ ٘اؿش- 1 

ٚ صفحٝ آسایی تا لطع ٔذ ٘ظش ؿٕا ،  فصُ تٙذی آٖ ٚ طشاحی ٌشافیىی جّذ وتاب تا تاییذ ٟ٘ایی ؿٕا (ٔحتٛایی ٚ ادتی ، ا٘ـایی ، فٙی )ا٘جاْ تخصصی وّیٝ واسٞای ٚیشاػتاسی -2 

 جّذ اص آ20ٖٚ اخز ٔجٛص چاج اص ٚصاست ٔحتشْ اسؿاد ٚ چاج  (فیپا)ٚ ثثت دس فٟشػت ػاصٔاٖ اػٙاد وتاتخا٘ٝ ّٔی ایشاٖ  (ISBN)وّیٝ أٛس ٘ـش وتاب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی -3 

ٟٔٙذػی صٙایع
400: تعذاد صفحات

 تٛٔا24,0۰۰,۰۰۰ٖ

ٔطاِعٝ واس ٚ اسٌٛ٘ٛٔیه

ػی تٛاسی. پی: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس
Work Study And Ergonomics

ٟٔٙذػی صٙایع
۲40: تعذاد صفحات

 تٛٔا14,4۰۰,۰۰۰ٖ

٘ظشیٝ ٚ واستشدٞا: ٟٔٙذػی پایایی

ایّیا ٚ٘تا، ٔاٍ٘ی ساْ: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس

Reliability Engineering: Theory 

And Applications
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تعرفه کلیه خدمات

ترجمه فارسی نام کتاب 

نام مولف کتاب و سال انتشار
نام اصلی کتابعکس جلد کتاب

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

:ٔثّغ ٔٙذسج دس ػتٖٛ تعشفٝ وّیٝ خذٔات ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد: تٛجٝ ٟٔٓ 

خشیذ وتاب اسجیٙاَ اص ػایت آٔاصٖٚ تشجٕٝ تخصصی ٚ سٚاٖ ٚ تذٚیٗ فٟشػت ٚ ػشفصُ ٔطاِة وتاب ٚ تاصتیٙی عّٕی تشجٕٝ ، ٚ حفظ ٚ ٕٞاٍٞٙی ٔاِىیت حمٛق ٔعٙٛی وتاب ٚ ٘اؿش- 1 

ٚ صفحٝ آسایی تا لطع ٔذ ٘ظش ؿٕا ،  فصُ تٙذی آٖ ٚ طشاحی ٌشافیىی جّذ وتاب تا تاییذ ٟ٘ایی ؿٕا (ٔحتٛایی ٚ ادتی ، ا٘ـایی ، فٙی )ا٘جاْ تخصصی وّیٝ واسٞای ٚیشاػتاسی -2 

 جّذ اص آ20ٖٚ اخز ٔجٛص چاج اص ٚصاست ٔحتشْ اسؿاد ٚ چاج  (فیپا)ٚ ثثت دس فٟشػت ػاصٔاٖ اػٙاد وتاتخا٘ٝ ّٔی ایشاٖ  (ISBN)وّیٝ أٛس ٘ـش وتاب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی -3 

ٟٔٙذػی صٙایع
۲32: تعذاد صفحات

 تٛٔا13,92۰,۰۰۰ٖ

تجضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ دس ٔذیشیت پشٚطٜ

ػٛسیٗ اػپاِه: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس

Data Analytics In Project 

Management

ٟٔٙذػی صٙایع
۲56: تعذاد صفحات

 تٛٔا15,36۰,۰۰۰ٖ

چاته ػاصی ؿشوت

جٛػف سایٙٛع: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس
Agilizing The Enterprise
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نام مولف کتاب و سال انتشار
نام اصلی کتابعکس جلد کتاب

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

:ٔثّغ ٔٙذسج دس ػتٖٛ تعشفٝ وّیٝ خذٔات ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد: تٛجٝ ٟٔٓ 

خشیذ وتاب اسجیٙاَ اص ػایت آٔاصٖٚ تشجٕٝ تخصصی ٚ سٚاٖ ٚ تذٚیٗ فٟشػت ٚ ػشفصُ ٔطاِة وتاب ٚ تاصتیٙی عّٕی تشجٕٝ ، ٚ حفظ ٚ ٕٞاٍٞٙی ٔاِىیت حمٛق ٔعٙٛی وتاب ٚ ٘اؿش- 1 

ٚ صفحٝ آسایی تا لطع ٔذ ٘ظش ؿٕا ،  فصُ تٙذی آٖ ٚ طشاحی ٌشافیىی جّذ وتاب تا تاییذ ٟ٘ایی ؿٕا (ٔحتٛایی ٚ ادتی ، ا٘ـایی ، فٙی )ا٘جاْ تخصصی وّیٝ واسٞای ٚیشاػتاسی -2 

 جّذ اص آ20ٖٚ اخز ٔجٛص چاج اص ٚصاست ٔحتشْ اسؿاد ٚ چاج  (فیپا)ٚ ثثت دس فٟشػت ػاصٔاٖ اػٙاد وتاتخا٘ٝ ّٔی ایشاٖ  (ISBN)وّیٝ أٛس ٘ـش وتاب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی -3 

ٟٔٙذػی صٙایع
۲76: تعذاد صفحات

 تٛٔا16,56۰,۰۰۰ٖ

٘ظشیٝ تٟشٜ ٚسی تشای ٟٔٙذػیٗ صٙایع

سیؼپه یٛػٛتأاتٛ: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس

Productivity Theory For 

Industrial Engineering

ٟٔٙذػی صٙایع
۲76: تعذاد صفحات

 تٛٔا16,۵6۰,۰۰۰ٖ

ساٜ حُ ٞا ٚ تىِٙٛٛطی ٞا: ٔذیشیت پایایی ػیؼتٓ

اداسؽ ا٘ا٘ذ، ٔاٍ٘ی ساْ: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس

System Reliability 

Management: Solutions And 

Technologies
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www.apprg.ir ٌشٜٚ تحمیماتی ٚ پظٚٞـی آسٚیٗ پٙذاس 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 صنایع عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:ٔثّغ ٔٙذسج دس ػتٖٛ تعشفٝ وّیٝ خذٔات ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد: تٛجٝ ٟٔٓ 

خشیذ وتاب اسجیٙاَ اص ػایت آٔاصٖٚ تشجٕٝ تخصصی ٚ سٚاٖ ٚ تذٚیٗ فٟشػت ٚ ػشفصُ ٔطاِة وتاب ٚ تاصتیٙی عّٕی تشجٕٝ ، ٚ حفظ ٚ ٕٞاٍٞٙی ٔاِىیت حمٛق ٔعٙٛی وتاب ٚ ٘اؿش- 1 

ٚ صفحٝ آسایی تا لطع ٔذ ٘ظش ؿٕا ،  فصُ تٙذی آٖ ٚ طشاحی ٌشافیىی جّذ وتاب تا تاییذ ٟ٘ایی ؿٕا (ٔحتٛایی ٚ ادتی ، ا٘ـایی ، فٙی )ا٘جاْ تخصصی وّیٝ واسٞای ٚیشاػتاسی -2 

 جّذ اص آ20ٖٚ اخز ٔجٛص چاج اص ٚصاست ٔحتشْ اسؿاد ٚ چاج  (فیپا)ٚ ثثت دس فٟشػت ػاصٔاٖ اػٙاد وتاتخا٘ٝ ّٔی ایشاٖ  (ISBN)وّیٝ أٛس ٘ـش وتاب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی -3 

ٟٔٙذػی صٙایع
۲91: تعذاد صفحات

 تٛٔا17,46۰,۰۰۰ٖ

خّك ٚ ٔذیشیت: داسایی ٞای فىشی ٟٔٙذػیٗ ٚ دا٘ـٕٙذاٖ

یٛدای ساچشال: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس

Intellectual Assets For 

Engineers And Scientists: 

Creation And Management

ٟٔٙذػی صٙایع
۲7۴: تعذاد صفحات

 تٛٔا1۶,44۰,۰۰۰ٖ

ػاصٔاٖ دٞی تشای د٘یای دیجیتاَ

فذسیىٛ واتیتضا، واسِٛ تاتیٙی، ٔاػیٕٛ ٍٔٙی: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس

Organizing For The Digital 

World
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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 صنایع عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:ٔثّغ ٔٙذسج دس ػتٖٛ تعشفٝ وّیٝ خذٔات ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد: تٛجٝ ٟٔٓ 

خشیذ وتاب اسجیٙاَ اص ػایت آٔاصٖٚ تشجٕٝ تخصصی ٚ سٚاٖ ٚ تذٚیٗ فٟشػت ٚ ػشفصُ ٔطاِة وتاب ٚ تاصتیٙی عّٕی تشجٕٝ ، ٚ حفظ ٚ ٕٞاٍٞٙی ٔاِىیت حمٛق ٔعٙٛی وتاب ٚ ٘اؿش- 1 

ٚ صفحٝ آسایی تا لطع ٔذ ٘ظش ؿٕا ،  فصُ تٙذی آٖ ٚ طشاحی ٌشافیىی جّذ وتاب تا تاییذ ٟ٘ایی ؿٕا (ٔحتٛایی ٚ ادتی ، ا٘ـایی ، فٙی )ا٘جاْ تخصصی وّیٝ واسٞای ٚیشاػتاسی -2 

 جّذ اص آ20ٖٚ اخز ٔجٛص چاج اص ٚصاست ٔحتشْ اسؿاد ٚ چاج  (فیپا)ٚ ثثت دس فٟشػت ػاصٔاٖ اػٙاد وتاتخا٘ٝ ّٔی ایشاٖ  (ISBN)وّیٝ أٛس ٘ـش وتاب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی -3 

ٟٔٙذػی صٙایع
۲94: تعذاد صفحات

 تٛٔا17,64۰,۰۰۰ٖ

تأیٗ چاته

تش٘اسدٚ ٘یىِٛتی: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۷: ػاَ ا٘تـاس
Agile Procurement

ٟٔٙذػی صٙایع
355: تعذاد صفحات

 تٛٔا21,30۰,۰۰۰ٖ

٘ٛآٚسی پٛیا دس تشٖٚ ػپاسی

ِؼّی ٚیّىٛوغ، ایالٖ اؿشی، جِٛیا وٛتالسػىی: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس

Dynamic Innovation In 

Outsourcing
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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 صنایع عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:ٔثّغ ٔٙذسج دس ػتٖٛ تعشفٝ وّیٝ خذٔات ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد: تٛجٝ ٟٔٓ 

خشیذ وتاب اسجیٙاَ اص ػایت آٔاصٖٚ تشجٕٝ تخصصی ٚ سٚاٖ ٚ تذٚیٗ فٟشػت ٚ ػشفصُ ٔطاِة وتاب ٚ تاصتیٙی عّٕی تشجٕٝ ، ٚ حفظ ٚ ٕٞاٍٞٙی ٔاِىیت حمٛق ٔعٙٛی وتاب ٚ ٘اؿش- 1 

ٚ صفحٝ آسایی تا لطع ٔذ ٘ظش ؿٕا ،  فصُ تٙذی آٖ ٚ طشاحی ٌشافیىی جّذ وتاب تا تاییذ ٟ٘ایی ؿٕا (ٔحتٛایی ٚ ادتی ، ا٘ـایی ، فٙی )ا٘جاْ تخصصی وّیٝ واسٞای ٚیشاػتاسی -2 

 جّذ اص آ20ٖٚ اخز ٔجٛص چاج اص ٚصاست ٔحتشْ اسؿاد ٚ چاج  (فیپا)ٚ ثثت دس فٟشػت ػاصٔاٖ اػٙاد وتاتخا٘ٝ ّٔی ایشاٖ  (ISBN)وّیٝ أٛس ٘ـش وتاب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی -3 

ٟٔٙذػی صٙایع
302: تعذاد صفحات

 تٛٔا18,12۰,۰۰۰ٖ

خطشات فیضیىی ٔحُ واس

تاسی اػپشِه: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۷: ػاَ ا٘تـاس

Physical Hazards Of The 

Workplace

ٟٔٙذػی صٙایع
365: تعذاد صفحات

 تٛٔا21,9۰۰,۰۰۰ٖ

ٔطاِعاتی دس صٙعت فشٚدٌاٞی : وٙىاؿی دس تٟشٜ ٚسی خذٔات

إِٓاٖ

واالدیا ِٕاٖ: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس

Exploring Service Productivity: 

Studies In The German Airport 

Industry
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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 صنایع عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:ٔثّغ ٔٙذسج دس ػتٖٛ تعشفٝ وّیٝ خذٔات ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد: تٛجٝ ٟٔٓ 

خشیذ وتاب اسجیٙاَ اص ػایت آٔاصٖٚ تشجٕٝ تخصصی ٚ سٚاٖ ٚ تذٚیٗ فٟشػت ٚ ػشفصُ ٔطاِة وتاب ٚ تاصتیٙی عّٕی تشجٕٝ ، ٚ حفظ ٚ ٕٞاٍٞٙی ٔاِىیت حمٛق ٔعٙٛی وتاب ٚ ٘اؿش- 1 

ٚ صفحٝ آسایی تا لطع ٔذ ٘ظش ؿٕا ،  فصُ تٙذی آٖ ٚ طشاحی ٌشافیىی جّذ وتاب تا تاییذ ٟ٘ایی ؿٕا (ٔحتٛایی ٚ ادتی ، ا٘ـایی ، فٙی )ا٘جاْ تخصصی وّیٝ واسٞای ٚیشاػتاسی -2 

 جّذ اص آ20ٖٚ اخز ٔجٛص چاج اص ٚصاست ٔحتشْ اسؿاد ٚ چاج  (فیپا)ٚ ثثت دس فٟشػت ػاصٔاٖ اػٙاد وتاتخا٘ٝ ّٔی ایشاٖ  (ISBN)وّیٝ أٛس ٘ـش وتاب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی -3 

ٟٔٙذػی صٙایع
۳36: تعذاد صفحات

 تٛٔا20,16۰,۰۰۰ٖ

سٚؽ ؿٙاػی ٟٔٙذػی ٍٟ٘ذاسی داسایی

جٛع ٔا٘عُ، تٛسع فاسیٟٙا: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس

Asset Maintenance Engineering 

Methodologies

ٟٔٙذػی صٙایع
۳74: تعذاد صفحات

 تٛٔا22,44۰,۰۰۰ٖ

: تٟثٛد تٟشٜ ٚسی دس وؼة ٚ واسٞای وٛچه ٚ ٔتٛػط تِٛیذی

ُ ٌشایا٘ٝ سٚیىشدی عٕ

تٛٔاع تیٙا٘ذاٚٞا ٔٛ٘یای، تٛیؼا٘ا ِپٛی تٛ٘یاٖ، چاسِغ : ٘ٛیؼٙذٜ

ٔٛٞٛا

۲۰۱۷: ػاَ ا٘تـاس

Productivity Improvement In 

Manufacturing Smes: 

Application Of Work Study
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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 صنایع عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:ٔثّغ ٔٙذسج دس ػتٖٛ تعشفٝ وّیٝ خذٔات ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد: تٛجٝ ٟٔٓ 

خشیذ وتاب اسجیٙاَ اص ػایت آٔاصٖٚ تشجٕٝ تخصصی ٚ سٚاٖ ٚ تذٚیٗ فٟشػت ٚ ػشفصُ ٔطاِة وتاب ٚ تاصتیٙی عّٕی تشجٕٝ ، ٚ حفظ ٚ ٕٞاٍٞٙی ٔاِىیت حمٛق ٔعٙٛی وتاب ٚ ٘اؿش- 1 

ٚ صفحٝ آسایی تا لطع ٔذ ٘ظش ؿٕا ،  فصُ تٙذی آٖ ٚ طشاحی ٌشافیىی جّذ وتاب تا تاییذ ٟ٘ایی ؿٕا (ٔحتٛایی ٚ ادتی ، ا٘ـایی ، فٙی )ا٘جاْ تخصصی وّیٝ واسٞای ٚیشاػتاسی -2 

 جّذ اص آ20ٖٚ اخز ٔجٛص چاج اص ٚصاست ٔحتشْ اسؿاد ٚ چاج  (فیپا)ٚ ثثت دس فٟشػت ػاصٔاٖ اػٙاد وتاتخا٘ٝ ّٔی ایشاٖ  (ISBN)وّیٝ أٛس ٘ـش وتاب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی -3 

ٟٔٙذػی صٙایع
۳78: تعذاد صفحات

 تٛٔا22,۶8۰,۰۰۰ٖ

التصاد ٟٔٙذػی تحّیُ ٞضیٙٝ چشخٝ عٕش

جٛٞٗ ٚایّی فاس، ِؼان فاتش: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس

Engineering Economics Of 

Life Cycle Cost Analysis

ٟٔٙذػی صٙایع
387: تعذاد صفحات

 تٛٔا23,22۰,۰۰۰ٖ

!دٚتشاتشػاصی خشٚجی تا ٘صف ٚسٚدی: پیادٜ ػاصی ٘اب

چاسِغ پشٚتضٔاٖ، فشد ٚیتٗ، دا٘یاَ پشٚتضٔاٖ،: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس

Implementing Lean: Twice The 

Output With Half The Input!
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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 صنایع عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:ٔثّغ ٔٙذسج دس ػتٖٛ تعشفٝ وّیٝ خذٔات ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد: تٛجٝ ٟٔٓ 

خشیذ وتاب اسجیٙاَ اص ػایت آٔاصٖٚ تشجٕٝ تخصصی ٚ سٚاٖ ٚ تذٚیٗ فٟشػت ٚ ػشفصُ ٔطاِة وتاب ٚ تاصتیٙی عّٕی تشجٕٝ ، ٚ حفظ ٚ ٕٞاٍٞٙی ٔاِىیت حمٛق ٔعٙٛی وتاب ٚ ٘اؿش- 1 

ٚ صفحٝ آسایی تا لطع ٔذ ٘ظش ؿٕا ،  فصُ تٙذی آٖ ٚ طشاحی ٌشافیىی جّذ وتاب تا تاییذ ٟ٘ایی ؿٕا (ٔحتٛایی ٚ ادتی ، ا٘ـایی ، فٙی )ا٘جاْ تخصصی وّیٝ واسٞای ٚیشاػتاسی -2 

 جّذ اص آ20ٖٚ اخز ٔجٛص چاج اص ٚصاست ٔحتشْ اسؿاد ٚ چاج  (فیپا)ٚ ثثت دس فٟشػت ػاصٔاٖ اػٙاد وتاتخا٘ٝ ّٔی ایشاٖ  (ISBN)وّیٝ أٛس ٘ـش وتاب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی -3 

ٟٔٙذػی صٙایع
424: تعذاد صفحات

 تٛٔا25,440,۰۰۰ٖ

تٟشٜ ٌیشی اص سٚا٘ـٙاػی دس : ٔمذٔٝ ای تش فاوتٛسٞای ا٘ؼا٘ی

طشاحی

٘ا٘ؼی اػتٖٛ، اِىغ چاپاسٚ، جٛػف وثّش، تاستاسا : ٘ٛیؼٙذٜ

چاپاسٚ، دا٘یاَ ٔىىُٙ

۲۰۱۷: ػاَ ا٘تـاس

Introduction To Human 

Factors: Applying Psychology 

To Design

ٟٔٙذػی صٙایع
۴28: تعذاد صفحات

 تٛٔا25,6۰۰,۰۰۰ٖ

وتاتچٝ فاوتٛسٞای ا٘ؼا٘ی دس ػیؼتٓ ٞای حُٕ ٚ ٘مُ ٞٛایی

اػتٖٛ جأاع ِٙذسی: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۷: ػاَ ا٘تـاس

Handbook Of Human Factors 

In Air Transportation 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 صنایع عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:ٔثّغ ٔٙذسج دس ػتٖٛ تعشفٝ وّیٝ خذٔات ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد: تٛجٝ ٟٔٓ 

خشیذ وتاب اسجیٙاَ اص ػایت آٔاصٖٚ تشجٕٝ تخصصی ٚ سٚاٖ ٚ تذٚیٗ فٟشػت ٚ ػشفصُ ٔطاِة وتاب ٚ تاصتیٙی عّٕی تشجٕٝ ، ٚ حفظ ٚ ٕٞاٍٞٙی ٔاِىیت حمٛق ٔعٙٛی وتاب ٚ ٘اؿش- 1 

ٚ صفحٝ آسایی تا لطع ٔذ ٘ظش ؿٕا ،  فصُ تٙذی آٖ ٚ طشاحی ٌشافیىی جّذ وتاب تا تاییذ ٟ٘ایی ؿٕا (ٔحتٛایی ٚ ادتی ، ا٘ـایی ، فٙی )ا٘جاْ تخصصی وّیٝ واسٞای ٚیشاػتاسی -2 

 جّذ اص آ20ٖٚ اخز ٔجٛص چاج اص ٚصاست ٔحتشْ اسؿاد ٚ چاج  (فیپا)ٚ ثثت دس فٟشػت ػاصٔاٖ اػٙاد وتاتخا٘ٝ ّٔی ایشاٖ  (ISBN)وّیٝ أٛس ٘ـش وتاب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی -3 

ٟٔٙذػی صٙایع
۴60: تعذاد صفحات

 تٛٔا27,6۰۰,۰۰۰ٖ

سإٞٙایی تشای ٔجٕٛعٝ دا٘ؾ ٘ٛآٚسی:چاسچٛب ٘ٛآٚسی

فشا٘ه ُٚٞ، جأغ ٞشیٍٙتٗ، سیه فش٘ا٘ذص، تشت : ٘ٛیؼٙذٜ

تشػىٛ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس

The Framework For 

Innovation: A Guide To The 

Body Of Innovation Knowledge

ٟٔٙذػی صٙایع
۴۲۴: تعذاد صفحات

 تٛٔا25,44۰,۰۰۰ٖ

ٔمذٔٝ ای تش خٛدواسػاصی صٙعتی

اػتأاتیغ ٔا٘ؼیغ، ٌٛسي ٘یىٛالوٛپٛیِٛٛع: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس

Introduction To Industrial 

Automation
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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 صنایع عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی 

:ٔثّغ ٔٙذسج دس ػتٖٛ تعشفٝ وّیٝ خذٔات ریُ سا ؿأُ ٔیٍشدد: تٛجٝ ٟٔٓ 

خشیذ وتاب اسجیٙاَ اص ػایت آٔاصٖٚ تشجٕٝ تخصصی ٚ سٚاٖ ٚ تذٚیٗ فٟشػت ٚ ػشفصُ ٔطاِة وتاب ٚ تاصتیٙی عّٕی تشجٕٝ ، ٚ حفظ ٚ ٕٞاٍٞٙی ٔاِىیت حمٛق ٔعٙٛی وتاب ٚ ٘اؿش- 1 

ٚ صفحٝ آسایی تا لطع ٔذ ٘ظش ؿٕا ،  فصُ تٙذی آٖ ٚ طشاحی ٌشافیىی جّذ وتاب تا تاییذ ٟ٘ایی ؿٕا (ٔحتٛایی ٚ ادتی ، ا٘ـایی ، فٙی )ا٘جاْ تخصصی وّیٝ واسٞای ٚیشاػتاسی -2 

 جّذ اص آ20ٖٚ اخز ٔجٛص چاج اص ٚصاست ٔحتشْ اسؿاد ٚ چاج  (فیپا)ٚ ثثت دس فٟشػت ػاصٔاٖ اػٙاد وتاتخا٘ٝ ّٔی ایشاٖ  (ISBN)وّیٝ أٛس ٘ـش وتاب ؿأُ اخز ؿاته تیٗ إِّّی -3 

ٟٔٙذػی صٙایع
۴60: تعذاد صفحات

 تٛٔا27,6۰۰,۰۰۰ٖ

ٔطاِعٝ واس دس چاسچٛب اسٌٛ٘ٛٔیه، سٚا٘ـٙاػی ٚ التصاد

ٌشٌٛسی تذ٘ی، ایٙٙا تذ٘ی: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۸: ػاَ ا٘تـاس

Work Activity Studies Within 

The Framework Of 

Ergonomics, Psychology, And 

Economics

ٟٔٙذػی صٙایع
۶98: تعذاد صفحات

 تٛٔا41,88۰,۰۰۰ٖ

فاوتٛسٞای ا٘ؼا٘ی دس ػیؼتٓ ٞای ػادٜ ٚ پیچیذٜ

سٚتشت پشاوتٛس، تشیـا ٚاٖ ص٘ذ: ٘ٛیؼٙذٜ

۲۰۱۷: ػاَ ا٘تـاس

Human Factors In Simple And 

Complex Systems
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