فهرست کتابهای انتشارات ستایش در صنعت نفت
مولف /مترجم... /

قیمت(ریال)

ردیف
1

اصٟٙٔ َٛذػی ٔخبصٖ ٞیذسٚوشثٛسی (ؼبسق احٕذ)1

لبػٓاِؼؼىشیٔ ،ؼصٔٛیبٖ

420 000

2

اصٟٙٔ َٛذػی ثٟش ٜثشداسی (ؼبسق احٕذ )2

ٔؼصٔٛیبٖ ،لبػٓاِؼؼىشی

320 000

3

خٛاف ػیبَٞب  ٚػًٞٙبی ٔخبصٖ (ؼبسق )3

لبػٓاِؼؼىشی

450 000

سـشیح ٔؼبئُ وشبة جبٔغ ٟٔٙذػی ٔخبصٖ

ٔحٕذ ٔٙصٛسآثبدی

ٞیذسٚوشثٛسی (ؼبسق احٕذ)

ؼبِت اػفٙذیبسی

4
5
6

عنوان کتاب

ٟٔٙذػی ثٟشٜثشداسی
ػیؼشٓٞبی ثٟشٜثشداسی ٔخبصٖ ٞیذسٚوشثٛسی
(اؤٛ٘ٛبیذ)

٘ٛسٚصیٟٔ ،ذیصاد ،ٜدشسٛآرس،
سػِٛی
اصغش آ ٗٞجبٖ ،غالٔحؼیٗ
ٔٙشظشی ،ثبثه ٔشادی

400 000
150 000
550 000

7

اصٟٙٔ َٛذػی ثٟشٜثشداسی  ٚسِٛیذ (جّذ ا)َٚ

ٔحٕذسظب ػبدَصادٜ

350 000

8

اصٟٙٔ َٛذػی ثٟشٜثشداسی  ٚسِٛیذ (جّذ د)ْٚ

ٔحٕذسظب ػبدَصادٜ

480 000

9

اصٟٙٔ َٛذػی ثٟشٜثشداسی  ٚسِٛیذ (جّذ ػ)ْٛ

ٔحٕذسظب ػبدَصادٜ

1 200 000

10

ٟٔٙذػی ثٟشٜثشداسی (لّٓثش)

11

ٟٔٙذػی ثٟشٜثشداسی ٔخبصٖ ٞیذسٚوشثٛسی

12

ٟٔٙذػی ثٟشٜثشداسی ٘فز ٌ ٚبص ؼجیؼی

13
14
15
16

17

فـبس ،حجٓ ،دٔب  ٚسفشبس فبصی ػیبالر ٔخبصٖ
(ػّی دا٘ؾ )PVT
سـشیح ٔؼبئُ فـبس ،حجٓ ،دٔب  ٚسفشبس فبصی ػیبالر
ٔخبصٖ (ػّی دا٘ؾ )PVT
سفشبس فبصی ػیبالر ٔخبصٖ ٞیذسٚوشثٛسی
)(PVT Witson

خٛاف ػیبالر ٔخبصٖ ٞذسٚوشثٛسی (ٔهویٗ )PVT
سـشیح ٔؼبئُ خٛاف ػیبالر ٔخبصٖ ٞیذسٚوشثٛسی
(ٔهویٗ )PVT

18

ٟٔٙذػی ٔخبصٖ دیـشفش( ٝؼبسق احٕذ)

19

سـشیح ٔؼبئُ ٔخبصٖ دیـشفش( ٝؼبسق احٕذ)

ػجبع خبوؼبس ،حؼیٗ
لجبدی

720 000

حجیآثبدی ،ػّی صٙؼشی

400 000

حجیآثبدی ،غٙیصادٜ

280 000

ثبثه ٔشادی ،ایٕبٖ جؼفشی

440 000

ثبثه ٔشادی ،ایٕبٖ جؼفشی،
فشؿبد جؼفشی
ػجبع خبوؼبس ،ػّی دفششی
ٔجشجی دشدَٟٔ ،ذی أیشی،
ػظیٓ وال٘ششی اصُ
اؿىبٖ اوجشی ،احؼبٖ حؼٙی
 ٚایٕبٖ حؼٙی

180 000
440 000
600 000

380 000

أیشی ... ٚ

---

ٔحٕذ ٔٙصٛسآثبدی ... ٚ

---

جهت اطالع بیشتر به سایت  WWW.Setayeshpress.comمراجعه نمایید.

فهرست کتابهای انتشارات ستایش در صنعت نفت
ردیف

عنوان کتاب

20

اصٔ َٛذیشیز ٔخبصٖ ٞیذسٚوشثٛسی

21

اصٔ َٛؽبِؼ ٝیىذبسچٔ ٝخبصٖ ٞیذسٚوشثٛسی

مولف /مترجم... /
ػّی حؼیٙی ٚ
ػیذػؽبءاهلل ػیذ
ػّی والٞذٚص ٚ
خیشاِ ٝاصغشی

قیمت(ریال)
400 000
400 000

22

ؼشح سىٕیُ چبٜ

اوجشی ٔ ٚیشی

120 000

23

ٔجب٘ی سىٕیُ چبٜ

ػجبػی وّّیٔ ،مذػی

135 000

24

اػیذوبسی دس چبٜٞبی ٘فشی ٌ ٚبصی

اؿىبٖ اوجشی

220 000

25

دا٘ـٙبٔٚ ٝاطٌبٖ طئٛفیضیه (دٚس ٜد ٚجّذی)

ػجذاِحٕیذ ٔؼٕبسظیبء

2 000 000

26

حفبسی  ٚثٟشٜثشداسی (ث ٝصثبٖ ػبد)ٜ

حبٔذ ٘ظشی ٔ ٚذ٘ی

---

27

صٔیٗؿٙبػی  ٚاوشـبف ٘فز (ث ٝصثبٖ ػبد)ٜ

حبٔذ ٘ظشی ٔ ٚذ٘ی

240 000

28

اص َٛطئٛاِىششیه وبسثشدی

حجز ،س٘ججش

250 000

29

سجٟیضار دوُ حفبسی

ػبِی ٘ؼت  ٚػیذسظبیی

160 000

30

چبٍٜ٘بسی دیـشفشٝ

ٔحٕذ وٕبَ لبػٓاِؼىؼشی

350 000

31

اص َٛدششٚفیضیه

ٔحٕذوٕبَ لبػٓاِؼؼىشی

400 000

32

اص َٛچبٜدیٕبیی

ٔحٕذوٕبَ لبػٓاِؼؼىشی

400 000

ٚحیذ ػجضٚاسی

440 000

أیشی ،احٕذی  ٚصسٌش

250 000

33

ػّٕیبر چبٜآصٔبیی ثب آٔٛصؽ ٘شْافضاسٞبی (ثب )CD
Pan system & FAST Weel Test

34

چبٜآصٔبییی (ثشداسٚر)

35

چب ٜآصٔبیی (جبٖ ِی)

36

اص َٛچبٜآصٔبیی (ٚیشایؾ جذیذ)

37

چبٜآصٔبیی وبسثشدی

38
39
40
41

ٔجب٘ی چبٜآصٔبیی (ثب )CD
(ثب سٚیىشدی ثش ا٘ذاصٌٜیشیٞبی دس ٖٚچبٞی)
چب ٜآصٔبیی دیـشفش( ٝسشجٕ ٝثشدر)
افضایؾ سِٛیذ چبٔ ٜحٛس
(ٔـىالر سِٛیذ ،ػّزیبثی  ٚاسائ ٝسا ٜحُٞب)
اصٔ َٛذَػبصی  ٚؿجیٝػبصی ٔخبصٖ ٞیذسٚوشثٛسی

لبػٓ صسٌشٔ ،جشجی آػٛد،ٜ
سٚحاِٝاحٕذیٟٔ ،ذی أیشی
حبجیػیذی ،أیشی ٚ
جٕـیذی

320 000
280 000

٘ٛسٚصیٟٔ ،ذی صاد ،ٜسظبیی

250 000

سجؼ ٝحیبٚی ،حؼیٙی دٚػز

280 000

سجؼ ٝحیبٚی  ٚصسٌش

600 000

وبسؿٙبػبٖ دظٞٚؾٞبی
چبٜٔحٛسدظٞٚـٍبٜصٙؼز٘فز
ٔحؼٗ ٔؼیحی

250 000
200 000

جهت اطالع بیشتر به سایت  WWW.Setayeshpress.comمراجعه نمایید.

فهرست کتابهای انتشارات ستایش در صنعت نفت
ردیف

عنوان کتاب

42

اص َٛؿجیٝػبصی ٔخبصٖ ٞیذسٚوشثٛسی (اثٛوبظٓ)

43

اص َٛؿجیٝػبصی ٔخبصٖ ٘فز ٌ ٚبص (ػضیض  ٚػشبسی)

44

ٔمذٔٝای ثش ٟٔٙذػی ٔخبصٖ ٘فز (صِٛٚسٛخیٗ)
(جّذ ا)َٚ

مولف /مترجم... /

قیمت(ریال)

خبوؼبس ٔٙـبد ،ػّی دفششی

---

خبوؼبسٛ٘ ،سٚصی٘ ،جیٕی

340 000

غٙیصاد ،ٜجٟب٘جب٘ی

200 000

حبٔذ ٘بٔذاس

200 000
280 000

45

سـشیح ٔؼبئُ ٔمذٔٝای ثش ٟٔٙذػی ٔخبصٖ ٘فز

46

اصٟٙٔ َٛذػی ٔخضٖ ()1

خبوؼبس ٔٙـبدٛ٘ ،سٚصی

47

اصٟٙٔ َٛذػی ٔخضٖ ()2

ػبؿٛسی ،خبوؼبس ٔٙـبد

285 000

48

اصٟٙٔ َٛذػی ٔخضٖ (ٔ -)4خبصٖ ٌبص ٔیؼب٘ی

خبوؼبس ٔٙـبدٔ ،حٕذی

180 000

49

اصٟٙٔ َٛذػی ٔخضٖ (ٔ -)5خبصٖ ؿىبفذاس

خبوؼبس ٔٙـبد ... ٚ

----

50

اصٟٙٔ َٛذػی ٔخبصٖ ؿىبفذاس

ٔحؼٗ ٔؼیحی

260 000

51

اص َٛؼشاحی ٔخبصٖ ٕٞضٖداس

ػّیٕی ،صاسع

260 000

ٔحؼٗ ٔؼیحی

150 000

52
53

ٔجب٘ی ٟٔٙذػی ٔخبصٖ ٘فز ٌ ٚبص-
(ثب سٚیىشد اسصیبثی  ٚسٛػؼ)ٝ
ٟٔٙذػی ٔخضٖٔ -جب٘یٔ ،ذیشیز  ٚؿجیٝػبصی دس

ٔحؼٗاسجبس فیشٚصجبئی،

ٔخبصٖ ٔشؼبسف ٘ ٚبٔشؼبسف (جّذ ا)َٚ

ٔشادی ،حبٔذٔحٛالسی

150 000

54

ٔفبٞیٓ ٔخبصٖ ؿیُ ٌبصی

55

ؿیٕی ٞششٚػیىُ

اػذاهلل حؼٗ خب٘ی

56

آػفبِشیٗ ٚ ٚاوغ

سیبض خشاغ

200 000

57

آػفبِشیٗ دس صٙؼز ٘فز

ٔؽٛسیبٖٔ ،الیشی

200 000

58

سفشبس سشٔٛدیٙبٔیىی  ٚدیٙبٔیىی سػٛة آػفبِشیٗ دس
ٔخبصٖ ٞیذسٚوشثٛسی

اصالحبسی ،اسثبة

330 000
350 000

ػجبع خبوؼبس ،ػیبٚؽ

---

ػبؿٛسی

59

صذ ػبَ ثب صٙؼز  offshoreدس ایشاٖ  ٚجٟبٖ

60

خؽٛغ ِ ِٝٛدسیبیی

ٌٛدسصیٔ ،شسعٛی دٛس

61

وبثُٞبی لذسر صیشدسیبیی

حٕذیشظب ؿشیف دٙبٜ

350 000

62

خٛدآٔٛص ػشیغ ٟٔٙذػی خؽٛغ ِِٝٛ

ؿجب٘ی ،سػِٛی

120 000

63

خٛدآٔٛص ػشیغ جٛؿىبسی  ٚثبصسػی جٛؽ

ٔشـىش ،ؿجب٘ی

120 000

64
65

خٛاف ػ ٚ ًٙجشیبٖ ػیبَ دس ٔخبصٖ ٞیذسٚوشثٛسی
(ؼبسق احٕذ)
خٛاف ػٔ ًٙخبصٖ ٞیذسٚوشثٛسی

حؼٗ ٘فیؼیساد

350 000
300 000

ٞالِیصاد ،ٜؼبِت اػفٙذیبسی،
ٔحٕذٔٙصٛس آثبدی
حبجی ػیذی ،أیشیٌ ،شأی

280 000
200 000

جهت اطالع بیشتر به سایت  WWW.Setayeshpress.comمراجعه نمایید.

فهرست کتابهای انتشارات ستایش در صنعت نفت
عنوان کتاب

مولف /مترجم... /

قیمت(ریال)

ردیف
66

خٛاف ػٔ ًٙخبصٖ ٘فز ٌ ٚبص

ٟٔذی ٔحٕذ صبِحی

440 000

67

آصٔبیـٍب ٜخٛاف ػ ٚ ًٙػیبَ ٔخضٖ

68

خٛاف ػ ٚ ًٙػیبَ ٔخبصٖ ٞیذسٚوشثٛسی
(سشجٕ ٝد٘ذوبس)

69

طئٛفیضیه ٔیذا٘ی (جبٖ ٔیّؼ)ْٛ

70

ٔؼبئُ وبسثشدی دس طئٛفیضیه اوشـبفی

71

سفؼیش دادٜٞبی طئٛفیضیىی دس ٟٔٙذػی ٘فز ٌ ٚبص

72

آ٘بِیض دادٜٞبی ِشصٜای /جّذ ا( َٚاییّٕبص)

73

اوشـبف ٞیذسٚوشثٗ ثب اػشفبد ٜاص سىٙیه  AVOدس
دادٜٞبی ِشصٍٜ٘بسی (ثب )CD

74

وبسثشد ؿجىٞٝبی ػصجی ٔصٛٙػی دس ػّٟٙٔ ْٛذػی

75

اصٟٙٔ َٛذػی ػیبالر حفبسی

احذ ٔ ٚؼؼٛد فشیذ٘ٚی،
سظبیی

130 000

ٟٔذٚی آسا ٞ ٚالِیصادٜ

360 000

٘ظشی  ٚثخشیبسی ساد

220 000

آصاد ٜحجز

220 000

سیبحی  ٚاحٕذی

285 000

ػّیشظب لٓچی

1 200 000

ثٟضاد ٘ظشی

200 000

ا٘ٛسی ،ػّؽب٘ی ،فٛاد لبػٕی،
احٕذ لبػٕی

170 000

٘ظشی  ٚجٕـیذی

400 000

76

ػیبَ حفبسی وبسثشدی

احٕذ ثٟشأی ػیؼیاثبدی

160 000

77

ػیبالر حفبسی صٔیٌٗشٔبیی

احٕذ ثٟشأی ػیؼیاثبدی

170 000

حؼیٙی ... ٚ

---

س٘ججش ،صجبؽ ،ثٍٙش

440 000

صسٌش ،س٘ججش ،ػّؽب٘ی٘ ٚـبغ

180 000

78

ٟٔٙذػی ػیبالر حفبسی (ثب آٔٛصؽ ٘شْافضاس
)Mudware Software

79

ٔشجغ آٔٛصؽ وبسثشدی ٘شْافضاس ( petrelثب )CD

80

آٔٛصؽ ٘شْافضاس Petrel

81
82

ٔشجغ آٔٛصؽ ٘شْافضاس (ثب )DVD
Eclipse,PVTI,Flogrid & Office

ؿجیٝػبصی ٔخضٖ ثب اػشفبد ٜاص ٘شْافضاس (ثب )DVD
Eclipse

83

ٔشجغ آٔٛصؽ ٘شْافضاس (ثب Saphier Topaze )CD

84

ٔشجغ آٔٛصؽ ٘شْافضاس Geolog

حٕیذسظب دؿشی ،حؼٗ
داسٚئی
وشیٓ اوجشیالذْ ،ثبثه
ٔشادی
ؼبِت اػفٙذیبسی،
ٔحٕذٔٙصٛساثبدی

450 000
240 000
500 000

ِیال فعّی  ٚحؼٗ ثبلشی

180 000

85

آٔٛصؽ وبسثشدی ٘شْافضاس ( Geologثب )CD

فشٞبد ٔالئی

120 000

86

آٔٛصؽ وبسثشدی ٘شْافضاس ( Swedgeثب )CD

حٕیذ ؿشیصادٜ

200 000

جهت اطالع بیشتر به سایت  WWW.Setayeshpress.comمراجعه نمایید.

فهرست کتابهای انتشارات ستایش در صنعت نفت
عنوان کتاب

مولف /مترجم... /

قیمت(ریال)

ردیف
87

ٔشجغ آٔٛصؽ ٘شْافضاس ( PROSPERثب )DVD

خبٔٝچیٟٔ ،ذیب٘ی

330 000

88

آٔٛصؽ وبسثشدی ٘شْافضاس ( Log Plotثب )CD

رٚاِفمبسی ،احٕذی ؿـذٜ

22 000

ٟٔذیب٘یٛ٘ ،سٚصی

320 000

89
90
91
92
93
94
95

ثش٘بٔٛ٘ٝیؼی ثب ٘شْافضاس  MATLABدس ٟٔٙذػی ٘فز
(ثب )CD
آٔٛصؽ ٘شْافضاس ( Drilling Officeثب )DVD

حٕیذسظب دؿشی،
حؼٗ داسٚئی

ٔشجغ آٔٛصؽ سصٛیشی ٘شْافضاس (ثب )DVD

ػجبع خبوؼبس،

Drilling Office

ٔیالد اثشاٞیٕی

ٕ٘ٛداسٌیشی ٍ٘بسٞبی سِٛیذ  ٚآٔٛصؽ ٘شْافضاس
Emeraude
آٔٛصؽ ٘شْافضاس OpendTect

(آٔبد ٜػبصی  ٚسفؼیش دادٜٞبی ِشصٜای طئٛفیضیىی)
ؿٙبػبیی وب٘یٞبی سػی ث ٝسٚؽ ؼیف ػٙجی دشاؽ
دشسٛایىغ )(XRD

ٔجٕٛػ ٝػٛاالر ٘ ٚىبر وّیذی اصٟٙٔ َٛذػی
حفبسی (ٔشجغ آٔبدٌی وٙىٛس وبسؿٙبػی اسؿذ)

سجؼ ٝحیبٚی،
ػّؽب٘ی ػٍِٛب٘ی

220 000
440 000
480 000

ػّیشظب غعٙفشی ثشٚجٙی

420 000

ٌّٙبص جٛصا٘ی وٟٗ

140 000

ٔحٕذسظب ػبدَ صادٜ

348 000

ٔجٕٛػ ٝػٛاالر ٘ ٚىبر وّیذی اصٟٙٔ َٛذػی
96

ثٟشٜثشداسی  ٚسِٛیذ

ٔحٕذسظب ػبدَصادٜ

348 000

(ٔشجغ آٔبدٌی وٙىٛس وبسؿٙبػی اسؿذ)
97
98
99
100
101

ٔجب٘ی چب ٜدیٕبیی
(ٔشجغ آٔبدٌی وٙىٛس وبسؿٙبػی اسؿذ)
خٛاف ػًٞٙبی ٔخبصٖ ٘فز ٌ ٚبص (دششٚفیضیه)
(ٔشجغ آٔبدٌی وٙىٛس وبسؿٙبػی اسؿذ)
اؼّغ دسٚع اخشصبصی وٙىٛس ٟٔٙذػی ٘فز
(ٔشجغ آٔبدٌی وٙىٛس وبسؿٙبػی اسؿذ)
خٛاف ػیبالر ٔخبصٖ ٘فز ٌ ٚبص
(ٔشجغ آٔبدٌی وٙىٛس وبسؿٙبػی اسؿذ)
سـشیح ٔؼبئُ سشٔٛدیٙبٔیه (ٟٔٙذػی ؿیٕی) ثٝ
ا٘عٕبْ ػٛاالر آصٔ ٖٛاػشخذأی

ایٕبٖ سظبیی ،احؼبٖ ٟٔذٚی
 ٚػّیشظب ثحشیٙی
ٟٔذی ٔحٕذصبِحی
ٔحؼٗ غالٔی ،أیٗ
آصادثخزٔ ،حٕٛد ٕٞشی

180 000
250 000
440 000

ٟٔذی ٔحٕذ صبِحی
أیٗ آصادثخزٔ ،حؼٗ
غالٔی ٔ ٚصؽفی ٔیشصایی

--400 000

جهت اطالع بیشتر به سایت  WWW.Setayeshpress.comمراجعه نمایید.

فهرست کتابهای انتشارات ستایش در صنعت نفت
مولف /مترجم... /

قیمت(ریال)

ردیف

عنوان کتاب

---

102

الشصبد ایشاٖ ثذ٘ ٖٚفز

حؼٗ ٘فیؼیساد

103

اٍّ٘یؼی ثشای ٟٔٙذػبٖ ٘فز

حؼیٙی  ٚثٟذٛس

280 000

104

English for Petroleum Engineering Students

ٔجشجی اهللیبسی ،ػّی صٙؼشی

240 000

105

صٔیٗؿٙبػی ٟٔٙذػی

دسٜؿٛسی  ٚآػٛدٜ

---

106

صٔیٗؿٙبػی ٘فز

لبػٓاِؼؼىشی  ٚوبظٕی

320 000

107

صٔیٗؿٙبػی فیضیىی (ػٕٔٛی) (ثب )CD

ثٟشاْ حجیت٘یب

990 000

108

اص َٛصٔیٗؿٙبػی ػبخشٕب٘ی  ٚصٔیٗ ػبخز

لبػٓاِؼؼىشی  ٚأیٙی
ثٟجٟب٘ی

320 000

109

صٔیٗؿٙبػی ػٕٔٛی

ػجبػمّی ساوی

260 000

110

صٔیٗؿٙبػی ػبخشٕب٘ی

ػجبػمّی ساوی

180 000

یضداٖدشػزٟٔ ،ذی دٛس

200 000

112

اص َٛسخؼبسٜٞبی اِىششیىی

سحیٕی ثٟبس ،دٛسصیبٔی

380 000

113

سخٕیٗ ٔخبصٖ دس چبٜٞبی اوشـبفی

وب ٜٚػجبػیٞ ،الِیصادٜ

200 000

114

ٟٔٙذػی حفبسی دس ٔیبدیٗ ٘فشی (جّذ ا)َٚ

احٕذی ،ػشاثی ،اثشاٞیٓ صادٜ

248 000

115

اصٟٙٔ َٛذػی حفبسی

ٔحٕذسظب ػبدَصادٜ

550 000

116

ٔمذٔٝای ثش ٟٔٙذػی حفبسی

سثیغاِ ٝصفی٘ظاد

100 000

117

ٟٔٙذػی ٔشٞٝبی حفبسی

ٔحٕذجٛاد ػشثبص حؼیٙی

210 000

118

حفبسی ا٘حشافی

ٔحٕذجٛاد ػشثبص حؼیٙی

760 000

119

سىِٛٛٙطی حفبسی

حبٔذ ٘ظشی ،الدٖ ػشیغاِمّٓ

380 000

120

ػّٕیبر حفبسی ثب سٚیىشدی ثش دػشٍب ٜحفبسی

حبٔذ ٘ظشی

---

121

ثٟیٝٙػبصی حفبسی

122

حفبسی جٟزداس

111

اص ٚ َٛسٚؽٞبی آ٘بِیض سخؼبسٜٞبی صیشػؽحی
(ثب )DVD

ویخبٖصاد ،ٜحؼٙی ،ػشثبص
حؼیٙی  ٚآَ وثیش
ٔٛحذی ٘یب ،ویٛا٘ی

320 000
240 000

اثٛاِفعُ ویب٘ی ،صبحت
123

ٟٔٙذػی حفبسی وبسثشدی -جّذ دْٚ
)(Applied Drilling Engineering

124

ٟٔٙذػی حفبسی  ٚػبخز چب( ٜحؼیٗ سثیؼب)

125

آصٔبیـٍبٟٙٔ ٜذػی حفبسی

ؼٛاف حیذس ثٕٟٙی،

600 000

ػجذاِٚ ٝیؼیآسا
حبجی٘ٛذ ،حؼیٙی

1 100 000

وب ٚػجبػی ،جٕـیذ ٔمذػی

120 000

جهت اطالع بیشتر به سایت  WWW.Setayeshpress.comمراجعه نمایید.

فهرست کتابهای انتشارات ستایش در صنعت نفت
ردیف
126

عنوان کتاب
وبسثشد سىِٛٛٙطی ِیضس  Pulsed nd:yagدس حفبسی
چبٜٞبی ٘فز ٌ ٚبص

127

ایٕٙی دس دػشٍب ٜحفبسی

128

سىِٛٛٙطی حفبسی

129

اص َٛجشیبٖ ػیبالر دٚفبصی (ٚیشایؾ جذیذ)

130
131

اص َٛجشیبٖ ػیبالر چٙذفبصی دس ٔحیػٞبی
ٔشخّخُ (ٔبسِ)ٝ
اصٔ َٛذَػبصی صٔیٗ آٔبسی جشیبٖ ػیبَٞب دس
ٔحیػٞبی ٔشخّخُ

132

جشیبٖ ػیبَ دس ٔحیػ ٔشخّخُ

133

صٔیٗآٔبس وبسثشدی دس سٛصیف ٔخبصٖ

134

٘مـٝثشداسی ٔؼذ٘ی

135

ٔىب٘یه ػًٙ

136

وبسثشد ٔىب٘یه ػًٙ

137

وٙششَ آثذٞی ثب سٚیىشد ٔخشٚؼی ؿذٖ آة دس ٔخبصٖ
ٞیذسٚوشثٛسی

138

ٔذیشیز سِٛیذ آة دس ٔخبصٖ ٘فز ٌ ٚبص

139

اص َٛچبٍٜ٘بسی (چبٜدیٕبیی ٕٛ٘ ٚداسٌیشی اص چب)ٜ

مولف /مترجم... /

قیمت(ریال)

ویب٘ی ،ؿیشٚدی

80 000

حبٔذ ٘ظشی ... ٚ

---

ٔحٕذجٛاد دسٚیؾ٘ظاد

540 000

ٔحٕذسظب ػبدَصادٜ

350 000

ػجبع خبوؼبس ٔٙـبد

230 000

ٔحٕذ وٕبَ لبػٓاِؼؼىشی

220 000

ػجبػی ،حؼیٙی ،فشبحی
ٟٔشثبٖ
صسٌشٔ ،غب٘ی ،أیذٚاس،
ٔحٕذی

170 000
440 000

ٔحٕٛدسظب ػیبٚؿی

150 000

حؼیٗ جالِیفش

268 000

خبوؼبس ،حجیت٘یب ،اصالٖ٘ظاد

200 000

حبٔذ ٕٞزدٛسٔ ،حٕذ
دشٚاصدٚا٘ی
٘بٔج ،ٛثخشیبسیصاد ،ٜجؼفشی
سٚحثخؾ ،ثبلشصاد ٚ ٜحبجی
ػیذی

180 000
280 000
248 000

140

اص َٛچبٍٜ٘بسی  ٚاسصیبثی ػبص٘ذ دس چبٜٞبی ٘فزٌٚبص

ٌٙجی ،لبػٓاِؼؼىشی

380 000

141

رخیشٜػبصی ٞیذسٚوشثٗٞب دس ٔغبسٞبی ٕ٘ىی

احؼبٖ اػٕبػیُ٘ضاد

160 000

142

دششٚفیضیه (ججبس سیبة)

143

دششٚفیضیه )(CRAIN

144

وٙششَ فٛساٖ (٘یُ آدأض)

سظبیی ،احذ ٔ ٚؼؼٛد
فشیذ٘ٚیٞ ،الِیصادٜ
ٟٔذیصادٞ ،ٜبؿٓصٞی،
ٟٔٙذػی ،اٞشی

880 000
150 000

ػیبٚؽ ػبؿٛسی ،لشثب٘ی ... ٚ

جهت اطالع بیشتر به سایت  WWW.Setayeshpress.comمراجعه نمایید.

---

فهرست کتابهای انتشارات ستایش در صنعت نفت
ردیف
145
146

عنوان کتاب
اصدیبد ثشداؿز ٔخبصٖ ٞیذسٚوشثٛسی (ٚیُٞبیز) -جّذ
اَٚ
اصدیبد ثشداؿز ٔخبصٖ ٞیذسٚوشثٛسی (ٚیُٞبیز) -جّذ
دْٚ

مولف /مترجم... /

قیمت(ریال)

خشاغ ،جؼفشیٔ ،شادی

450 000

خشاغ ،جؼفشی

600 000

سٚحثخؾ ،آرسی  ٚصذائی

--300 000

147

اصدیبد ثشداؿز حشاسسی ث ٝسٚؽ احششاق دسجب

148

اصدیبد ثشداؿز وبسثشدی ٘فز ػٍٙیٗ (فبسقػّی)

ؿشیؼشی ،لبجبس

149

سٚؽٞبی اصدیبد ثشداؿز ٘فزػٍٙیٗ ٔ ٚبػٞٝبیلیشی

ایٕبٖ ٘جیدٛس

330 000

150

سٛصیف چیٍ٘ٝٙبسی ٔخضٖ (ثب )CD

حجیت٘یب ،فشأشصدٛس ... ٚ

350 000

151

ؼشاحی ؿىبف ٞیذسِٚیىی دس ٟٔٙذػی ٘فز

یبحك ،حجیت٘یب ،جٕـیذیبٖ

180 000

152

سٙؾٞبی ثشجب  ٚطئٔٛىب٘یه ٔخبصٖ ٞیذسٚوشثٛسی

حمی ،آصف ،خشاغ

200 000

153

وبٙٞذٜٞبی ػشچبٞی ٔ ٚؼبدِٞٝبی آٖٞب

154

یٖٛصدایی اص آة  ٚفشایٙذٞبی ؿیٕیبیی ثب اػشفبد ٜاص
سصیٗٞبی سؼٛیط ی٘ٛی

حٕض ٜلشثب٘ی،
جٕـیذ ٔمذػی
٘شٌغ اػٕبػیّی ،فشٞبد ع
ثذاِ ٝفشیذ٘ی

100 000
250 000

ٔحجٛثٔ ٝظٟشی

380 000

155

وٙششَ آِٛدٌی دس ٚاحذٞبی ٘فزٌ ،بص  ٚدششٚؿیٕی

120 000

156

ٔغضٌٜیشی (ٔجب٘ی ٔغضٌٜیشی دس صٙؼز ٘فز)

حؼیٙی٘ظاد ،خبوؼبس

157

ٔذیشیز ثحشاٖ دس فٛساٖ چبٜٞبی ٘فز ٌ ٚبص

ٌّذبیٍب٘ی ،یٛػفی

350 000

158

وٙششَ فٛساٖ چبٜٞبی ٘فز ٌ ٚبص

سمیصاد ٜاٛٞاصی ،خبوؼبس

180 000

159

آؿٙبیی ثب ٟٔٙذػی ؿیٕی

دبیبةٔ ،حؼٗصادٜ

300 000

160

اػشخشاج فّضار ثب فشایٙذٞبی ٞیذسٔٚشبِٛطی

ٔضُٔ ،ؿٛؿششی ،صبدلی

210 000

161

ٌفشبس دذس ػّٓ صِضِٝؿٙبػی -دوشش ثٟشاْ ػىبؿٝ

لٓچی

180 000

162

سشؿ٘ٛذٌی ػٔ ًٙخضٖ (د٘ٚبِذػ)ٖٛ

ٔشادی ،خّیُ٘ظاد

180 000

163

سفجٛؿی دس فبص ٔبیغ

صجبحی ٕ٘یٗ ... ٚ

250 000

164

سىِٛٛٙطی احیبء ٔؼشمیٓ آٗٞ

دبیبةٔ ،حؼٗصادٜ

800 000

165

ٔشبٖ الی ٝصغبَػ(CBM) ًٙ

166

وشبة جبٔغ خٛسدٌی دس صٙبیغ ٘فز ٌ ٚبص

ؿىبسی فشد ،دا٘ـفش،
وشٔب٘یبٖ
أیشیٟٔ ،شدادیبٖ  ٚسحیٕی
حمیمی

500 000

700 000

جهت اطالع بیشتر به سایت  WWW.Setayeshpress.comمراجعه نمایید.

فهرست کتابهای انتشارات ستایش در صنعت نفت
ردیف

عنوان کتاب

167

ٔجب٘ی  ٚاػششاسظیٞبی ؿشوزٞبی اوشـبف  ٚسِٛیذ

168

جؼشبسی دس ؿشوزٞبی اوشـبف  ٚسِٛیذ

169

وبسثشد سیبظیبر دس ٟٔٙذػی ٘فز :ثخؾ ػذدی

مولف /مترجم... /
ٔصذقٔ ،ؼصٔٛی ٚ
ٔیشػجبػی

قیمت(ریال)
200 000

ػّی والٞذٚص

400 000

ٔحٕذی ،حؼٗصادٜ

300 000

جهت اطالع بیشتر به سایت  WWW.Setayeshpress.comمراجعه نمایید.

فهرست کتابهای پژوهشگاه صنعت نفت
مولف /مترجم.../

قیمت(ریال)

ردیف

عنوان کتاب

150 000

170

ػٙشض فیـش سشٚدؾ

ػّی ٘خؼیدٛس

171

سىِٛٛٙطی دّیٕشٞبی فّئٛسیٝٙ

ؼّؼز خّخبِی

200 000

172

حفبسی دس ػبص٘ذٞبی ؿیّی

لجشیٔ ،شسعٛی ،ػّیٕب٘ی

90 000

173

وبسثشد ٘شْافضاس  MATLABدس ٟٔٙذػی

جؼفش صبدقصاد ٜاٞشی

250 000

174

ٔؼشیف جؼج ٝاثضاسٞبی سخصصی ٘شْافضاس

ػؼذی ،ثٟجز ،صبدقصادٜ

200 000

MATLAB

175

فٙبٚسی ٘ب٘ ٛدس حؼٍشٞبی صیؼشی

176

ٔجب٘ی ٟٔٙذػی دس ػیٕب٘ىبسی چبٜٞبی ٘فز ٌ ٚبص

177

سً٘ ٞبی صٙؼشی؛ ا٘شخبة ػبٔب٘ ٝدٛؿـی ٚ

صٞشا ؿٕؼی ،ثشٌضیٗ..،

90 000

ػّؽب٘یبٖٔ ،جشٟذی ٔ ٚشسعٛی

300 000

ػّی لٙجشصادٜ

160 000

وبسثشدٞبی صٙؼشی (ج )1
178

سً٘ ٞبی صٙؼشی؛ آٔبد ٜوشدٖ ػؽٛح (ج )2

ػّی لٙجشصادٜ

150 000

179

سً٘ ٞبی صٙؼشی؛ ثبصسػی  ٚاػٕبَ (ج )3

ػّی لٙجشصادٜ

180 000

180

سً٘ٞبی صٙؼشی؛ آصٖٔٞٛبی وٙششَ ویفیز (ج )4

ػّی لٙجشصادٜ

200 000

181

ػّٕیبر سمؽیش

ا٘ٛؽ ِؽفی

400 000

182

وبسثشد دّیٕشٞب دس دضؿىی (ج  :)1صیؼزػبصٌبسی

ٚحیذ حذادی اصُ٘ ،صیشاِذیٗ

150 000

183

دّیٕشٞب  ٚدّیٕشٞبی صیؼز ػبصٌبس

ٔىشْ دسی ،ایٕٙی

وبسثشد دّیٕشٞب دس دضؿىی (ج :)2

حذادی اصُ  ٚیٛػف ٔحٕذی

300 000

دشٚسشصٞبی دّیٕشی
ٔحٕذ وؼبیی ٘جفی

180 000

184

ػیؼشٓٞبی ٘فشی ایشاٖ

ثیٛن لشثب٘ی ٔ ٚحٕذسظب وٕبِی

100 000

185

وبسثشد ٘ـب٘ٞٝبی صیؼشی دس طئٛؿیٕی آِی

صذیم ٝصبدق حؼٙی

110 000

186

ٔیىشٚػىٛدی س ُ٘ٛص٘ی سٚثـی

300 000

187

ٔشجغ وبُٔ ٟٔٙذػی ٔخبصٖ ٘فز ٌ ٚبص (ج )1

ػجبع لجبدی ،جٕـیذٔمذػی..ٚ

400 000

188

فٙبٚسیٞبی ٘ٛیٗ دس ثٟجٛد ػّٕىشد ٔجذَٞبی

ٔحٕذسظب جؼفشی ٘صش

حشاسسی
ٔحٕذسظب جؼفشی ٘صش

250 000

189

سػٛةٌزاسی دس ٔجذَٞبی حشاسسی

80 000

190

وّیبر سٛسثیٗٞبی ٌبصی

فشیذ ٖٚخؼشٚیبٖ

191

دظٞٚؾ دس صٙؼز ٘فز

ػیذٔحٕذ صحفی

100 000

192

سىٙیهٞبی ٘ٛیٗ اِىششٚؿیٕی دس خٛسدٌی  ٚوبسثشد

جبثش ٘ـبؼیٔ ،حٕٛد خعشایی

150 000

آٟ٘ب دس ٘ب٘ٛفٙبٚسی

جهت اطالع بیشتر به سایت  WWW.Setayeshpress.comمراجعه نمایید.

فهرست کتابهای پژوهشگاه صنعت نفت
مولف /مترجم.../

قیمت(ریال)

ردیف

عنوان کتاب

150 000

193

ٌٌٛشد دس ٘فز خبْ ٔ ٚحصٛالر آٖ

ػّیٕبٖ ،دٛسصبثشی ،غٙیصادٜ

194

ثیٛسىِٛٛٙطی ٘فز

ثٟٙبص ثخـٙذ ٚ ٜأجذ ػؼىشی

200 000

195

یىذبسچ ٝوشدٖ ا٘شطی دس فشایٙذٞبی ؿیٕیبیی

ٔحٕذسظب جؼفشی ٘صش

450 000

196

ٔجٕٛػٔ ٝمبالر دبالیؾ (فشآٚسد ٚ ٜفشآیٙذ)

ث ٝوٛؿؾٟٔ :بجشا٘ی ،صحفی

250 000

197

ٔجٕٛػٔ ٝمبالر ٌبص (دبالیؾ ،سجذیالر ،فشآٚسدٚ ٜ

ث ٝوٛؿؾٟٔ :بجشا٘ی ،صحفی

250 000

ا٘شمبَ)
198

ٔجٕٛػٔ ٝمبالر ٔحیػ صیؼز (آالیٙذٜٞب ،ػٛخز،

ث ٝوٛؿؾٟٔ :بجشا٘ی ،صحفی

250 000

آة  ٚفبظالة)
199

ٔجٕٛػٔ ٝمبالر سجضی ٚ ٝاسصیبثی ٔٛاد (ا٘ذاصٌٜیشی

ث ٝوٛؿؾٟٔ :بجشا٘ی ،صحفی

350 000

ػٙبصش ،سٚؽٞبی فیضیىی ،ؿیٕیبیی  ٚدػشٍبٞی)
200

ٔجٕٛػٔ ٝمبالر ٘شْافضاسٞبی ؿجیٝػبصی دس

ث ٝوٛؿؾٟٔ :بجشا٘ی ،صحفی

200 000

صٙبیغ٘فز
201

ٔجٕٛػٔ ٝمبالر دّیٕش (خٛاف ،وبسثشد  ٚػٙشض)

ث ٝوٛؿؾٟٔ :بجشا٘ی ،صحفی

300 000

202

ٔجٕٛػٔ ٝمبالر ٟٔٙذػی  ٚالشصبد فشایٙذ

ث ٝوٛؿؾٟٔ :بجشا٘ی ،صحفی

400 000

(ؼشاحی ،ػبخز  ٚساٜا٘ذاصی)
203

ٔجٕٛػٔ ٝمبالر حفبظز صٙؼشی

ث ٝوٛؿؾٟٔ :بجشا٘ی ،صحفی

350 000

(خٛسدٌی ،دٛؿؾ  ٚثیٛسىِٛٛٙطی)
204

ٔجٕٛػٔ ٝمبالر وبسبِیؼز

ث ٝوٛؿؾٟٔ :بجشا٘ی ،صحفی

300 000

(خٛاف ،ػبخز ،ا٘ذاصٌٜیشی  ٚػّٕىشد)
205

ٔجٕٛػٔ ٝمبالر فشٔٛالػی ٚ ٖٛػٙشض

ث ٝوٛؿؾٟٔ :بجشا٘ی ،صحفی

300 000

(سٚا٘ىبسٞب  ٚػٕ( )ْٛج )1
206

ٔجٕٛػٔ ٝمبالر فشٔٛالػی ٚ ٖٛػٙشض

ث ٝوٛؿؾٟٔ :بجشا٘ی ،صحفی

300 000

(سٚا٘ىبسٞب  ٚػٕ( )ْٛج)2
207

ٔجٕٛػٔ ٝمبالر ػّ ْٛصٔیٗ1-

ؿٛسای سخصصی ثبالدػشی

300 000

(صٔیٗؿٙبػی  ٚطئٛفیضیه)
208

ٔجٕٛػٔ ٝمبالر ػّ ْٛصٔیٗ2 -

ؿٛسای سخصصی ثبالدػشی

350 000

(طئٛؿیٕی آِی  ٚػیؼشٓٞبی ٘فشی)
209

ٔجٕٛػٔ ٝمبالر ٟٔٙذػی ٘فز1 -

ؿٛسای سخصصی ثبالدػشی

250 000

(ٟٔٙذػی ٔخبصٖ)

جهت اطالع بیشتر به سایت  WWW.Setayeshpress.comمراجعه نمایید.

فهرست کتابهای پژوهشگاه صنعت نفت
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210

ٔجٕٛػٔ ٝمبالر ٟٔٙذػی ٘فز :2 -اصدیبد ثشداؿز،

مولف /مترجم.../

قیمت(ریال)

ؿٛسای سخصصی ثبالدػشی

250 000

سِٛیذ  ٚثٟشٜثشدای (چبح د)ْٚ
211

ٔجٕٛػٔ ٝمبالر ٟٔٙذػی ٘فز :3 -سىِٛٛٙطی

ؿٛسای سخصصی ثبالدػشی

150 000

حفبسی (چبح د)ْٚ
212

ٔجٕٛػٔ ٝمبالر ٟٔٙذػی ٘فز :4-دششٚفیضیه،

ؿٛسای سخصصی ثبالدػشی

350 000

ٟٔٙذػی ؿیٕی ٔ ٚذَػبصی (چبح د)ْٚ
213

سٚؽ دشسٛایىغ دس ؿٙبػبیی ٔٛاد

ٌش ٜٚدشسٛایىغ ٔ ٚیىشٚػىٛح

200 000

214

سىِٛٛٙطی ٔخبصٖ ٛٞؿٕٙذ (چبح د)ْٚ

ػیذ صبِح ٙٞذی سٛسج ثٟشٚص

132 000

215

دششٌٚشافی آِی  ٚوبسثشد آٖ دس ؿٙبػبیی ػًٙ

ٔجشجی سٛالیی

100 000

ٔٙـب ٘فز ٌ ٚبص
216

اص َٛؼشاحی ،ػبخز  ٚساٜا٘ذاصی ٚاحذٞبی ٘یٕٝصٙؼشی

217

لبِتٌیشی سضسیمی سشٔٛدالػشیهٞبی ٟٔٙذػی

٘ٛسی خشاػب٘ی ،ؼالوؾ

218

وبسثشد سٚؽٞبی ٛٞؿٕٙذ دس ٟٔٙذػی ٘فز ٚ

ٔحٕذسظب وٕبِی ،فبؼٕٝ

ػّ ْٛصٔیٗ

ٔحٕذ ایبصی  ٚؿٟشاْ أیشی

150 000
150 000
---

ػّیٔذدی

219

ػیؼشٓ ٘فشی اص ػٙٔ ًٙـب سب سّٞ ٝیذسٚوشثٙی

ٔحٕذ وؼبیی ٔجفی

600 000

220

سـىیُ سػٛة  ٚآػیتدیذٌی ػبص٘ذ دس فشایٙذ

ػؼیذ ػجبػی  ٚحؼٗ فشاٞب٘ی

250 000

سضسیك آة ثٔ ٝخبصٖ
221

دظٞٚـٙبٔ٘ ٝفز

222

سشػیٓ ٘مـ ٝسا ٜسىِٛٛٙطی

223

ٔمذٔٝای ثش وبسثشد ٘ب٘ ٛفٙبٚسی دس دّیٕشٞب

224

ٔجب٘ی اسصیبثی فـبس ػبص٘ذ

225

ٔجب٘ی طئٛؿیٕی دس اوشـبف ٘فز

ٔشوض ٘ـش

100 000

دٛسٔحٕذ ،دیٕبٖ خٛا... ٚ ٜ

150 000

ٚحیذ حذادی اصُ

200 000

حؼیٗ حؼیٗدٛس صیبٔی

200 000

ٔحٕذ سظب وٕبِی،

150 000

ٔؼؼٛد ؿبیؼشٝ
226

فشایٙذٞبی دیـشفش ٝدالیؾ ٘فز (ٚیشایؾ چٟبسْ)

سظب خیبغ ٔمذْ

300 000

227

ٔىب٘یضْٞبی سخشیت آِیبطٞبی ٟٔٙذػی دس صٙبیغ

ػّیشظب ػجذإِّىی  ٚصٞشا

250 000

٘فزٌ ،بص  ٚدششٚؿیٕی
228

دیٙبٔیه ػیبالر ٔحبػجب٘ی

229

سٚغٗ ٔٛسٛس (جّذ ا )َٚاؼالػبر ٔ ٚفبٞیٓ وّی

صبدلیبٖ
حٕیذسظب ٘ظیف  ٚاوجش صٔب٘یبٖ

200 000

ثشخٛسداسی ،ٖٛوٕبِی

100 000
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230

سإٙٞبی ػّٕی سٚاٖوبسی ٔبؿیٗاالر

231

ؿیٕی ٔحیػ صیؼز

232

فشایٙذٞبی ؿىُدٞی دّیٕشٞب

233

مولف /مترجم.../

قیمت(ریال)

ٔحٕٛد سشوی

350 000

چمبصسدی ،سحیٕی صیٙبة،

200 000

ایشجیساد

234

ٔحٕٛد ٕٞشی ،احؼبٖ ثٟضادفش

200 000

طئٛؿیٕی ٘فز (ٔؽبِؼبر ٔٛسدی اص ٔیبدیٗ

ٔؼؼٛد ؿبیؼش،ٝ

150 000

جٛٙةغشة ایشاٖ)

ٔحٕذسظب وٕبِی

ٔذیشیز یىذبسچٔ ٝخبصٖ ٘فشی (ثب سٚیىشد سیٕی)

سٛسج ثٟشٚص ،ػیذصبِح ٙٞذی

200 000

(چبح د)ْٚ
حؼیٗ لجب٘ٚذ ،ثبثه ثٙىذاسدٛس

150 000

235

دذیذ ٜٜای ا٘شمبَ دس ثیٛاوشٛسٞب

120 000

236

آصٖٔٞٛبی ٔٛسٛسی (سٚغٗ ٔٛسٛسٞبی خٛدس)ٚ

ثشخٛسداسی ،ٖٛؿیشی ٌشٌب٘ی

237

سٚاٖوٙٙذٜٞب  ٚسٚاٖوبسی (ٔجبحث ثشٌضیذ)ٜ

ثشخٛسداسی ،ٖٛؿیشی ٌشٌب٘ی

150 000

238

صٔیٗ آٔبس  ٚصٔیٗؿٙبػی ٘فز

أیذ اصغشی  ٚاحؼبٖ ٘صشر

150 000

239

اص َٛخٛسدٌی  ٚسػٛةٌزاسی

آساْ اػؼذی ،اػؼذ اػؼذی

200 000

(ثشای ٟٔٙذػبٖ ٘فز ٔ ٚحیػ صیؼز)
240

٘ب٘ٛساوشٛسٞب

241

ثیٛساوشٛسٞبی غـبیی دس سصفی ٝفبظالة ثٟذاؿشی

ػٕبح ٝاِؼبدار ػجبدی

200 000

فشٞبد ٔـحٖٛ

---

(ٔمیبع ثضسي)
242

ٔیىشٚة ؿٙبػی ػٛخز  ٚػبٔب٘ٞٝبی آٖ

243

صٔیٗؿٙبػی ٔخبصٖ وشثٙبسٝ

ٔحٕذسظب وٕبِی ،ػیٕ ٝدشٞبْ

244

دیُٞبی ػٛخشی ٔیىشٚثی

ٔحٕذسظب ٔؼؼٛدی

200 000

245

آٔٛصؽ ؿجیٝػبصی ٔخبصٖ ٘فز ثب ٘شْافضاسٞبی

ٔجشجی صفذسیبٖ ،ػیذػؼیذ

110 000

اوّیذغ E300 ٚ

246

٘مبغ وٛا٘شٔٛی ثّٛسیٗ ٘یٕ ٝسػب٘ب

247

دٛؿؾٞبی دٔب ثبال

248

سحّیُ ٘ٛیٗ چبٜآصٔبیی

لبػٕؼّی ٔحجؼّی

100 000
250 000

ٔؼضیٔ ،یثٓ وٕبِیدٛس
حؼٙی ػؼذی ،دٛسصبثشی،

300 000

ؿب٘ٝػبص ،سشوؼشب٘ی
ٔحٕذ ؿبیٍب٘ی ،آساْ ػؼذی

250 000

جٟب٘جخؾ ،وشیٕی ٘ ٚیه جٛ

200 000

249

خٛسدوی ٔیىشٚثی

ٔحجؼّی٘ ،ـبؼی

170 000

250

ٞذسارٞبی ٌبصی

خذاداد ٘ظشی

300 000

251

دبیؾ ٛٞؿٕٙذا٘ -ٝایضٔٚشاػی٘ ٖٛفشبی ػجه

ویبیی ،ػٕشا٘ی  ٚجٛادی ٘ؼت

90 000
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252

دبیؾ ٛٞؿٕٙذا٘ -ٝجذاػبصی ٌبص ثب غـب

253

دبیؾ ٛٞؿٕٙذا٘ -ٝصٚج ؿذٖ اوؼبیـی ٔشبٖ

254

ٔمذٔٝای ثش ٔبیؼبر ی٘ٛی

255

سصفی ٚ ٝفشآٚسؽ ٌبص ؼجیؼی

مولف /مترجم.../

قیمت(ریال)

آسص ٚػبدار ػٕشا٘ی ٚ

120 000

صٞشا ویبیی
ثٟبس ٜجٛادی ٘ؼت  ٚصٞشا ویبیی

85 000

ادیجی ،ثشلی  ٚساد

200 000

ٔؼیح حؼیٙی جٙبة

500 000

256

آؿٙبیی ثب ػّٕیبر حفبسی دس چبٜٞبی ٘فز ٌ ٚبص

ػّیشظب سججیٔ ،حٕذ ػّیٕب٘ی

250 000

257

ٟٔٙذػی ٔخبصٖ ٘فز ٌ ٚبصٙٞ -شی ثی ػیشیچّٛ

حؼیٙی ،جؼفشی

100 000

258

ایشٚطَٞب  ٚوبسثشدٞبی ٔشٛٙع آٟ٘ب

ػٕب٘ ٝاِؼبدار ػجبدی

190 000

259

ٔجب٘ی ٔؽبِؼبر سٛػؼٔ ٚ ٝذیشیز یىذبسچٔ ٝخبصٖ ٞیذسٚوشثٙی

ٔحٕذ وشأشی

220 000

260

طئٛؿیٕی ػٛخزٞبی فؼیّی

ٔؼٕبسیب٘ی ،سججی

250 000

261

سبثیش ٘فز ثش ٔحیػ صیؼز

ٔحٕذ ػّیٕب٘ی ،اثشاٞیٓ ػالیی

150 000

262

صیؼز فٙبٚسی ٔ ٚذیشیز وشثٗ

دػشغیت ،وجیشی ... ٚ

80 000

263

اصٟٙٔ َٛذػی حفبظز دس ثشاثش حشیك

سحیٕی ،دبسػی٘ ،ؼیٓ

240 000

264

خٛسدٌی ٔیىشٚثی اص دیذٌبٟٙٔ ٜذػی

سظب جٛاٞش دؿشی

110 000

265

ٔذیشیز وشثٗ

ؼبٞشی ،ػظیٕیدٛس ... ٚ

100 000

266

صٔیٗؿٙبػی ٘فز غیش ٔشؼبسف

وٕبِی ،أیذٚاس ،اػىٙذسی

500 000

267

دّیٕشٞبی ٔصٛٙػی

٘ٛسی ،اػشٕبدی ،خّیّی

250 000

268

ٌیب ٜدبالیی (ٔجب٘ی  ٚوبسثشدٞب)

اثشاٞیٓ اػالیی  ٚحؼٗ سٕٙٞب

400 000

269

ٍ٘بٞی ٘ ٛث ٝفشآیٙذ حىٕشا٘ی خٛة دس صٙؼز ٘فز

ٔجشجی وشیٕی  ٚاحٕذ اػذصادٜ

70 000

270

ف ٖٛٙآٔبدٜػبصی ٕ٘ ٝ٘ٛدس ؿیٕی سجضیٝ

حؼٙی ػؼذی  ٚسظبدٛس

280 000

271

ٔجب٘ی ٟٔٙذػی وشایٛط٘یه

ثٙی حؼٗ ،اوجشی

220 000

272

سإٙٞبی ؼشاحی ،اجشا ،ثبصسػی ٘ ٚظبسر ؿجىٌ ٝبص

ثبثبصاد ،ٜجؼفشصادٜ

250 000

273

ؼشاحی  ٚساٞجشی ٚاحذ ثبصیبثی ٌٌٛشد

ػشیغ اِؽالق فشد،

200 000

274

لیشٞب  ٚأِٛؼیٖٞٛبی لیشی

خبدْ صٕیٕی
ٔؼیٙی٘ ،ظشثیٍیٔ ،ؼصٔٛی ... ٚ

100 000

275

ٔذیشیز اوشؼبة فٙبٚسی

٘ٛسی ،خؼشٚدٛسٔ ،یشافـبس

80 000

276

ثبیٛػبیذٞبی صٙؼشی (وبسثشد  ٚػّٕىشد)

سحیٕی صیٙبة ،چمبصسدی

90 000

277

ٔفبٞیٓ ثجز اخششاع ثشای ٔذیشاٖ

سؿشچی ،سظبدٛس ،دبؿبیی .. ٚ

140 000

278

سٞیبفزٞبی ٔذیشیز دشٚطٜ

ؼبٞشی ،ػیذ ٜػظیٕیدٛس .. ٚ

100 000
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100 000

279

سٞجشی دشٚطٔ ٜحٛس

سٔعب٘ی ،اصیّی

280

ص٘ذٌی دس ػبی ٝسفىش

غالٔشظب اصیّی

150 000

281

وبسوشدٞبی ٘ٛیٗ ٔذیشیز ػشٔبیٝا٘ؼب٘ی دس ػصشدا٘ؾ

غالٔشظب اصیّی

200 000

282

ٔذیشیز ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی دس ػبصٔبٖٞبی دشٚطٔ ٜحٛس

غالٔشظب اصیّی

150 000

283

خػ ٔـیٞبی دشٚطٜ

ٞبسفیٞٚ ،بثی

90 000

284

سؼبدَ ٔبیغ -ثخبس دس ٟٔٙذػی ٘فز ٔ ٚخبصٖ

ثٟشٚصی فش  ٚصفٛی

100 000

ٞیذسٚوشثٛسی
285

خٛسدٌی  ٚاوؼیذاػی ٖٛدٔبی ثبالی فّضار

286

ٔذیشیز ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی دس ػبصٔبٖٞبی دشٚطٔ ٜحٛس

وشیٓصاد ٚ ٜخعشایی

400 000

غالٔشظب اصیّی

170 000

(ٔذَ چٟبسٚجٟی)
ثشخٛسداسیبٖٔ ،ؼیٙی ؿبد

220 000

287

ػٛخزٞبی جبیٍضیٗ ٛٔ ٚسٛس دس خٛدسٞٚب

ٔحجؼّی ،ؿ٘ٛذی

230 000

288

ٔیىشٚةؿٙبػی ٔیبدیٗ ٘فشی (وبسثشدیِٛٔ -ىِٛی)

500 000

289

وٙششَ ٟٙٔ ٚذػی ٔٛاد ٘ب٘ٛػبخشبس

٘ظشی ،سذیٗدٛسّٔ ،هداس

260 000

290

الي ٔ( NMRجب٘ی ،وبسثشد  ٚدشداصؽ ثب ٘شْافضاس

دٛسصیبٔی  ٚسحیٕی ثٟبس

طئٛالي)
291

ٟٔٙذػی ٔخبصٖ ؿىبفداس ثب سٚیىشد ٔذَػبصی  ٚؿجیٝػبصی

ٔحؼٗ ٔؼیحی

170 000

292

سإٙٞبی ٔذیشیز خٛسدٌی دس سِٛیذ  ٚفشاٚسی ٘فز ٌ ٚبص

٘ـبؼی ،ثضسي

160 000

293

دٕخٞبی ٌشیض اص ٔشوض اص َٛػّٕىشد ،ػبخشٕبٖ،

احؼبٖ اهلل ؿشیفی

550 000

ٍ٘ٝداسی  ٚسؼٕیشار ثب سٚیىشد وبسثشدی
294

ٟٔٙذػی ٚاوٙؾٞبی دّیاِفیٙی

295

اؼّغ ػًٙؿٙبػی ثب اػشفبد ٜاص سصبٚیش

سظب ٔش٘ذی

370 000

جؼفشصادٛٔ ،ٜػٛی حشٔی

550 000

ٔیىشٚػىٛح اِىشش٘ٚی )(SEM

296

خٛسدٌی اسٕؼفشی سبػیؼبر دبالیـٍبٞی  ٚػٛاحُدسیبیی

297

اصٟٙٔ َٛذػی جذاػبصیٞبی صیؼشی

298

سشؿ٘ٛذٌی

299

ػیبػزٞبی ثٔٛیػبصی دس ثخؾ ٘فز ٌ ٚبص

300

ٔذیشیز ص٘جیش ٜسبٔیٗ ثٟی ٝٙدس ٘فزٌ ،بص ٘ ٚیشٚ

301

دششٌٚشافی آِی وبسثشدی -اص ٚ َٛسىٙیهٞب

302

ف ٖٛٙآٔبدٜػبصی ٕ٘ ٝ٘ٛدس ؿیٕی سجضیٝ

ػّی لٙجشصادٜ

350 000

ساػخ ،یضدیبٖٕ٘ ،بصی اصفٟب٘ی

280 000

دٛسفشج لبجبسی... ٚ ،

300 000

٘ٛسی ،سظبدٛس ،ػّیدٛس یٍب٘ٝ

200 000

آلبئی ،حبجیبٖ حیذسی

300 000

ٔیشؿبٞب٘ی ،خب٘ی ،خٛاجٝصادٜ

1000 000

حؼٙی ػؼذی  ٚسظبدٛس

280 000
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