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نام کتاب

ردیف

مؤلفین و مترجمین

سال چاپ

قیمت

ی٘ٛظ غزثبِی ٔمذْ

چبح ا8932 َٚ

 90333تٔٛبٖ

چبح ا8931 َٚ

 83333تٔٛبٖ

ٟٔذی رعتٍبری

چبح ا8931 َٚ

 93333تٔٛبٖ

چبح ا8931 َٚ

 00333تٔٛبٖ
 90333تٔٛبٖ

.1

تؼبُٔ ؽٟز ثب ثٙذر (ٌذری ثز تجزثٞٝبی ٔٛفك جٟب٘ی)

.2

دعتٛراِؼُٕ ایٕٙی ؽٟز ثٙذر ػجبط

.3

ٔذیزیت ػّٕیبت وب٘تیٙزی

.4

ٔذیزیت ریغه  ٚثیٕٝ

ٔزتضی آعیبثبٖ پٛر

.5

ِجغتیه  ٚس٘جیز ٜتبٔیٗ

ٔزتضی آعیبثبٖ پٛر

چبح ا8931 َٚ

.6

وبر ثب وبالی فّ ٝخؾه

ٟٔذی جب٘جبس

چبح ا8931 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.7

پبیب٘ ٝوبالی ٔبیغ غیز ٘فتی

آرػ یبر احٕذی

چبح ا8931 َٚ

 80333تٔٛبٖ

.8

ا٘جبرداری ػٕٔٛی

ٟٔذی جب٘جبس

چبح ا8931 َٚ

 90333تٔٛبٖ

.9

اپزاتٛری جزحمیّٟبی عبحّی  ٚوؾتی

حٕیذ حٕیذی

چبح ا8931 َٚ

 00333تٔٛبٖ

.11

ػّٕیبت وبالی فّ ٝخؾه

ایزج ٔذیزی

چبح ا8931 َٚ

 93333تٔٛبٖ

.11

ػّٕیبت پبیب٘٘ ٝفتی

آرػ یبر احٕذی

چبح ا8931 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.12

ػّٕیبت پبیب٘ ٝوب٘تیٙزی

ٟٔذی رعتٍبری

چبح ا8931 َٚ

 90333تٔٛبٖ

.13

تبعیظ عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی در آیی ٝٙاعٙبد

ٔحٕذ ثبلز ٚحٛلیٙٔ ،قٛر ففت ٌُ

چبح ا8931 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.14

ٔذیزیت وبرثزدی وؾتی

ػجذاِخبِذسارػی ،حغٗ دریظ سادٜ

چبح ا8931 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.15

ٔجب٘ی ِجغتیه  ٚس٘جیز ٜتبٔیٗ دریبیی

فبعٕ ٞ ٝزعج ،ػّی ثٟزأی

چبح ا8931 َٚ

 03333تٔٛبٖ

عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی

چبح ا8931 َٚ

 83333تٔٛبٖ

.16

تؼزفٞ ٝبی خذٔبت ثٙذری  ٚدریبیی ثٙابدر ثبسرٌاب٘ی
وؾٛر

فزجبْ دا٘ؼ،
حغیٗ ٘قیزی ساد ٜخٛرٌٛ

ٔغبِؼبت ٞیذرٚدیٙبٔیه در خّایج فابرط  ٚدریابی
.17

ػٕبٖ (ثزٌزفت ٝاس ٔغبِؼبت ٔذیزیت یىپبرچٙٔ ٝابعك

ادار ٜوُ ٟٔٙذعی عٛاحُ  ٚثٙبدر

چبح ا8931 َٚ

 03333تٔٛبٖ

عبحّی ایزاٖ ()ICZM
.18

چزخٔ ٝذیزیت ثٟزٚ ٜری در عبسٔبٟ٘ب

.19

حمٛق ثیٗإُِّ دریبٞب

رٔضب٘ؼّی ٔحٕٛدیٔ ،ؼقٔ ٝٔٛتؼجت،
عب٘بس جؼفزی ٘یب ،آیالر خیزی سادٜ
اؽزف خذادادی

1

چبح ا8931 َٚ

 03333تٔٛبٖ

چبح د8931 ْٚ

 03333تٔٛبٖ

اف َٛخٛد أذادی  ٚدٌز أذادی در ٔٛاجٟا ٝثاب ػٛأاُ

دوتز ٔحٕذ ٘ٛثخت

چبح ا8930 َٚ

 83333تٔٛبٖ

دوتز ٔحٕذ ٘ٛثخت

چبح ا8930 َٚ

 03333تٔٛبٖ

دوتز ٔحغٗ اعىٙذری

چبح ا8930 َٚ

 83333تٔٛبٖ

.23

ٔزٚری ثز خذٔبت تزافیه دریبیی

ٔزتضی عبالری

چبح ا8930 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.24

تجٟیشات ٘ٛیٗ تخّی ٚ ٝثبرٌیزی ثٙبدر

غالٔزضب حبتٕی

چبح ا8930 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.25

ٔزاوش ِجغتیه ِ ٚجغتیه ثٙذری  ٚدریبیی

ٔقغفی ّٔىی

چبح ا8930 َٚ

 90333تٔٛبٖ

.26

ث ٝآة ا٘ذاسی ؽٙبٚرٞب

چبح ا8930 َٚ

 833333تٔٛبٖ

.27

ٔجٕٛػ ٝلٛا٘یٗٔ ،مزرات  ٚدعتٛراِؼُٕٞبی ٔٙبعك ثٙذری

چبح ا8930 َٚ

 00333تٔٛبٖ

.28

ٟٔبرت در ػّٕیبت اعىّ ٝثب ؽٙبٚرٞبی تٙذرٚ

چبح ا8930 َٚ

 13333تٔٛبٖ

.29

عبخت  ٚؽٙبٚرٞبی وبٔپٛسیتی

چبح ا8930 َٚ

 13333تٔٛبٖ

.31

ارٌٔٛ٘ٛی در ؽٙبٚرٞبی تٙذرٚ

چبح ا8930 َٚ

 13333تٔٛبٖ

.31

عٛا٘ح دریبیی

چبح ا8930 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.32

س٘جیز ٜتأٔیٗ  ٚجًٙ

عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی

چبح ا8930 َٚ

 00333تٔٛبٖ

دوتز ػّی ٔزادی

چبح ا8930 َٚ

 03333تٔٛبٖ

عیبٔه یٍب٘ٔ ٝحالتی

چبح ا8930 َٚ

 03333تٔٛبٖ

چبح ا8930 َٚ

 03333تٔٛبٖ

چبح ا8930 َٚ

 00333تٔٛبٖ
 03333تٔٛبٖ

.21
.21
.22

.33

جٍٟٙبی ٘ٛیٗ
اف َٛخٛد أذادی  ٚدٌز أذادی در ٘جزدٞابی خؾاىی ٚ
دریب
اف َٛوٕىٟبی اِٚی ٝرٚاٖ ؽٙبختی در ٔٛاج ٟٝثاب ؽازایظ
پزخغز ثزای ٘ظبٔیبٖ

ٟٔٙذط اعٕبػیُ ٔغؼٛدی
دوتز ٔحغٗ خغزٚی ثبثبدی
عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی
ٟٔذی تیٕٛریٔ ،حٕذ ٟٔذی
رٚؽٙؼّیٔ ،قغفی وبرآٔٛسیبٖ
ٟٔذی تیٕٛری ،ػّی حبجیآثبدی
أیز ٘ظزی
حغیٙؼّی حغیٗپٛرٟٔ ،ذی تیٕٛری
ٟٔذی تیٕٛری
ٔحٕذ ٟٔذی رٚؽٙؼّی

اِٛٚیتٞب ،چبِؼٞب  ٚرٚیىزدٞابی حٕاُ ٘ ٚماُ دریابیی
پبیذار ثزای د ٝٞع ْٛلزٖ ثیغت  ٚیىٓ

.34

ؽبخـٞبی تٛعؼ ٝپبیذار در تٛعؼ ٝثٙبدر

.35

وّیبت ایٕٙی ثٟذاؽت ٔ ٚحیظ سیغت در ٔحیظٞبی وبری

.36

ٔذیزیت ِجغتیه دریبیی  ٚپغىزا٘ٞ ٝبی ثٙذری

دوتز ٕٞبی ٖٛیٛعفی

.37

عیغتٓٞبی ٘ٛیٗ در حُٕ ٘ ٚمُ دریبیی

دوتز ٕٞبی ٖٛیٛعفی

چبح ا8930 َٚ

.38

ٔىبتجبت دریبیی (فبرعی -اٍّ٘یغی)

وبپیتبٖ جٛاد وٍٙی ٘ضاد

چبح ا8930 َٚ

 80333تٔٛبٖ

.39

٘مؼ ثٙبدر در س٘جیز ٜتأٔیٗ وبال

چبپب8930 َٚ

 00333تٔٛبٖ

دوتز ػّیزضب ٘میسادٜ
سٞزا ػجبعؼّی پٛر دعتٍزدی

ثٟزاْ ؽٕبِی پٛر
دوتزپزٚیش ثبٚرفبد

2

چبح ا8930 َٚ

 81333تٔٛبٖ

دوتز ٔحٕذ حغٗ ٘یب

.41

ثٙذر حغی ٝٙدر ٌذر تبریخ

چبپب8930 َٚ

 80333تٔٛبٖ

.41

پال٘ىتٖٞٛبی دریبیی

ٔحغٗ ففبری

چبپب8930 َٚ

 80333تٔٛبٖ

.42

سٔیٗ ،عیبر ٜآعیتپذیز تبریخ التقبدی وٛتبٞی اس ٔحیظ سیغت
ز

ثٟشاد اِقفی

چبپب8930 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.43

ٔبِشی  ٚاعتزاتضی رؽذ ،ایزاٖ  ٚچؾٓا٘ذاس تٛعؼٝ

چبپب8930 َٚ

 803333تٔٛبٖ

.44

ٔجب٘ی عزاحی ٔؼٕبری عبختٕبٖٞب ٔ ٚغتحذحبت ثٙذری

عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی

 80333تٔٛبٖ

.00

آییٗ٘بٔ ٝثیٗإِّّی ثزرعی عٛا٘ح دریبیی
8

عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی

چبپب8930 َٚ

.00

ارسیبثی احزات سیغتٔحیغی تخّیٛٔ ٝاد الیزٚثی
0

عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی

چبپب8930 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.01

رٚیىزد ٘ٛیٗ در ٔذیزیت عٛا٘ح دریبیی
9

عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی

چبپب8930 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.02

الیزٚثی ثب اعتفبد ٜاس رٚػ تشریك آة
0

ادار ٜوُ ٟٔٙذعی عٛاحُ  ٚثٙبدر

چبح ا8930 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.03

ٔٛاد الیزٚثی ث ٝػٛٙاٖ یه ٔٙجغ
0

ادار ٜوُ ٟٔٙذعی عٛاحُ  ٚثٙبدر

چبح ا8930 َٚ

 93333تٔٛبٖ

.03

چؾٓ ا٘ذاس فٙؼت عٛخترعب٘ی ث ٝوؾتیٞب (ثب٘ىزی)ًٙ
0
در جٟبٖ

چبح ا8930 َٚ

 03333تٔٛبٖ

ویٔٛزث رٚحب٘ی لبدیىالیی
ٔحٕذٌزٌیج جبعىی

داٚد ػّی ػجذاِٟی
ٟٔذی ثٟزأؾبٞی

عزح ٔذیزیت یىپبرچٙٔ ٝبعك عبحّی ایزاٖ
.08

(فزآیٙذ  ٚدعتبٚردٞب)
1

ادار ٜوُ ٟٔٙذعی عٛاحُ  ٚثٙبدر

چبپب8930 َٚ

رٍ٘ی ثب وبغذ ٌالعٝ

 82333تٔٛبٖ
 03333تٔٛبٖ

.00

رٚػٞبی وبٞؼ رعٛةٌذاری در ثٙبدر
2

.09

ثٙذر و ًٙؽب ٜرا ٜتجبری خّیج فبرط در ٌذر تبریخ

دوتز ٔحٕذ حغٗ ٘یب

.00

آِٛدٌی ٞبی ٘فتی  ٚارسیبثی خغبرت در ٔٙغم ٝرأپی

ٕٞیزا آٌبٙٔ ،ٜقٛر ٜعبدات حغیٙی

چبح ا8930 َٚ

.00

تجبرت  ٚوغت  ٚوبر اِىتز٘ٚیىی

ٕٞیزا آٌبٜ

چبح ا8930 َٚ

 93333تٔٛبٖ

.00

آییٗ٘بٔ API ٝثزای عبخت ٔخبسٖ فٛالدی ٘فت
3

چبپب8930 َٚ

 803333تٔٛبٖ

.01

پبیذاری ٔجتٕغٞبی ثٙذری  ٚفٙؼتی در ثحزاٖ

چبپب8930 َٚ

 03333تٔٛبٖ

چبپب8930 َٚ

 93333تٔٛبٖ

چبپب8930 َٚ

 03333تٔٛبٖ

چبپب8930 َٚ

 83333تٔٛبٖ

چبپب8930 َٚ

 0333تٔٛبٖ

عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی

چبپب8930 َٚ

 1333تٔٛبٖ

ثٟشاد اِقفی

چبپب8939 َٚ

 833333تٔٛبٖ

جٛاد احٕذساد(ٜادار ٜدٔٛراص)

ٚیزایؼ جذیذ 8939

 00333تٔٛبٖ

ادار ٜوُ ٟٔٙذعی عٛاحُ  ٚثٙبدر

چبپب8939 َٚ

 00333تٔٛبٖ

.02

آؽاااٙبیی ثاااب خقٛفااایبت ٞیاااذرٛٔٚرفِٛٛصی ٚ

ادار ٜوُ ٟٔٙذعی عٛاحُ  ٚثٙبدر

چبپب8930 َٚ

 03333تٔٛبٖ

چبح ا8930 َٚ

 92333تٔٛبٖ
 00333تٔٛبٖ

ا٘غتیت٘ٛفت آٔزیىب
عؼذی حٕیذی ،دوتز ٔحٕذ دراٚیؼ
غالْ ر٘ججز
دوتز ٕٞبی ٖٛخٛؽزٚاٖ

سیغت ٔحیغی دریبچ ٝارٔٚیٝ

.03

آعیتپذیزی فزعبیؾی دریبی خشر

.03

لب٘ ٖٛثیٕ ٝدریبیی وب٘بدا (ٔقٛة )8339

.08

آییٗ ٘بٔٔ ٝذیزیت ایٕٙی ثٟذاؽت ٔحیظ سیغت ثٙذر
8

.00

تحّیُ عٛا٘ح دریبیی ایزاٖ ()8939
8

.09

دا٘غتٙیٞبی دریبیی جٟبٖ
8

.00

ٔحبعج ٝسٔبٖ ٔجبس
8

.00

رإٙٞاابی عزاحاای  ٚػّٕیاابتی ثاازای تأعیغاابت
8
وؾتیٞبی تفزیحی ثشري

دوتز پزٚیٗ فزؽچی
دوتز ٕٞبی ٖٛخٛؽزٚاٖ
دوتز پزٚیٗ فزؽچی
دوتز ػجبط تٛاس٘ی سادٜ
سٞزا ػجبعؼّیپٛر دعتٍزدی
ػّیزضب تمیسادٜ

3

ادار ٜوُ ٟٔٙذعی عٛاحُ  ٚثٙبدر

چبح ا8939 َٚ

 00333تٔٛبٖ

.00

حزوت ث ٝعٛی یه فٙؼت حُٕ ٘ ٚمُ آثی پبیذار
0

چبح ا8939 َٚ

 803333تٔٛبٖ

.01

وتبة جبٔغ آتؼ٘ؾب٘ی (اس تئٛری تب ػّٕیبت)
0
جّذ 0 ٚ 8

ػجذاهلل جؼفزی

 00333تٔٛبٖ

.02

اٍِٛی أٙیتی ٔغّٛة در خّیج فبرط
0

ٟٔغب ٔبٜپیؾیٙیبٖ

چبح ا8939 َٚ

.03

ثٙذر  ٚوؾتیعبسی
0

غالٔزضب أیزخب٘ی

چبح ا8939 َٚ

 80333تٔٛبٖ

.13

اف َٛپشؽىی در ٔٛاج ٟٝثب جب٘ذاراٖ خغز٘بن دریبیی
0

ٔحٕذ ٘ٛثخت

چبح ا8939 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.18

دریب در لزآٖ  ٚحذیج
0

فبدق ثیٍّزی

چبح ا8939 َٚ

 83333تٔٛبٖ

.10

جشایز ایزا٘ی خّیج فبرط
0

ویب٘ی ٞفتِ ًٙویب٘ٛػ

چبح ا8939 َٚ

 80333تٔٛبٖ

.19

ٚیضٌیٞبی عفزٞبی دریبیی
0

اِٟبْ ثبسدار

چبح ا8939 َٚ

 80333تٔٛبٖ

.10

دریبی پبرط در عفز٘بٔ ٝعیبحبٖ
0

ویب٘ٛػ ویب٘ی

چبح ا8939 َٚ

 80333تٔٛبٖ

.10

آؽٙبیی ثب  ٚ GPSعبیز ٔٛلؼیتٞبی ٘بٚثزی
0

ٔقغفی وبرآٔٛسیبٖ

چبح ا8939 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.10

صیزٚعىٛحٞبی ٘ٛری
9

آرٔیٙظ ٔبریٛ

چبح ا8939 َٚ

 00333تٔٛبٖ

.11

سٔیٗؽٙبعی ٔٙبعك عبحّی دریبی خشر
9

عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی

چبح ا8939 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.12

صئٛٔٛرفِٛٛصی در ٔذیزیت یىپبرچٙٔ ٝبعك عبحّی ایزاٖ
9
(جّذ د ْٚعٛاحُ خّیج فبرط  ٚدریبی ػٕبٖ)

عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی

چبح ا8939 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.13

صئٛٔٛرفِٛٛصی در ٔذیزیت یىپبرچٙٔ ٝبعك عبحّی ایزاٖ
9
(جّذ ا َٚعٛاحُ دریبی خشر)

عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی

چبح ا8939 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.23

ٔجٕٛػٔ ٝمزرات ّٔی ثزای پیبدٜعبسی وٛٙا٘غی ٖٛعٛالط
9

عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی

چبح ا8939 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.28

ٍ٘بٞی ثز حُٕ ٘ ٚمُ دریبیی 0389
9

ٔزوش ثزرعی ٔ ٚغبِؼبت راٞجزدی

چبح ا8939 َٚ

 80333تٔٛبٖ

.20

عزح وّی ٘ظبْ حُٕ ٘ ٚمُ دریبیی پبیذار
9

ٔزوش ثزرعی ٔ ٚغبِؼبت راٞجزدی

چبح ا8939 َٚ

 80333تٔٛبٖ

.29

عبختبر ٘ظبْ ثیٗإُِّ  ٚرصیٓٞبی ثیٗإِّّی
9

دوتز ؽفبیی

چبح ا8939 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.20

حمٛق وبر دریب٘ٛرداٖ ٚتىبِیف دِٚت (جّذ عخت)
9

ٔؤِف 4تٛاس٘یسادٜ

چبح ا8939 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.20

رٚػٞبی اضغزاری ٔمبثّ ٝثب آتؼعٛسی وبالٞبی خغز٘بن
9

عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی

چبح ا8939 َٚ

 80333تٔٛبٖ

.20

تٛعؼ ٝدریبٔحٛرٔ ،زٚری ثزفٙبیغ دریبیی جٟبٖ (رٍ٘ی)
0

ثٟشاد اِقفی

چبح ع8939 ْٛ

 03333تٔٛبٖ

.21

اف َٛوّی حمٛق دریبیی
0

دوتز حغٗ فذیك

چبح ا8939 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.22

ٟٔٙذعی عٛاحُ
0

دوتز حغیٗ ٔزٚتی

چبح د8939 ْٚ

 00333تٔٛبٖ

.23

تجٟیشات  ٚاعتب٘ذاردٞبی ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی در تحمیمبت دریبیی

دوتز ٕٞیزا آٌبٜ

چبح ا8939 َٚ

 00333تٔٛبٖ

.33

ٔخبعزات دریبیی ٘بؽی اس تخّی ٝآة تٛاسٖ وؾتی ٞب

دوتز ٕٞیزا آٌبٜ

چبح ا8939 َٚ

 03333تٔٛبٖ

.38

حمٛق دریبیی ثز پبی ٝلب٘ ٖٛدریابیی ایازاٖ ٔ ٚمازرات
0
ثیٗإِّّی دریبیی

دوتز ٔزتضی ٘جفی اعفبد

چبح چٟبرْ 8930

 90333تٔٛبٖ

.30

عذیذاِغّغ ٚ ٝٙعٛاحُ خّیج فبرط

چبح ا8930 َٚ

 80333تٔٛبٖ

.39

ٔذیزیت یىپبرچٙٔ ٝبعك عبحّی وؾٛر
0
خالفٌ ٝشارػ ثزآیٙذ ٔغبِؼبت

ادار ٜوُ ٟٔٙذعی عٛاحُ  ٚثٙبدر

چبح ا8930 َٚ

 2333تٔٛبٖ

.30

دعتٛراِؼُٕ ایٕٙی  ٚثٟذاؽت در وؾتی
0

ٔزوش ثزرعی ٔ ٚغبِؼبت راٞجزدی

چبح ا8930َٚ

 80333تٔٛبٖ

.30

اف َٛاِٚی ٝپبوغبسی ِىٞٝبی ٘فتی در دریب
0

ٔزوش ثزرعی ٔ ٚغبِؼبت راٞجزدی

چبح ا8930َٚ

 00333تٔٛبٖ

عیذ ػجذاهلل حغیٙی
دوتز ٔحٕذ حغٗ ٘یب
عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی
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.30

آٔٛسػ  ٚفضبی وبر در حزف ٝدریب٘ٛردی
0

.31

اعتب٘ذاردٞبی ػّٕیبتی آتؼ٘ؾب٘ی
0

.32

حُٕ ٘ ٚمُ وب٘تیٙزی (رٍ٘ی)
0

.33

پٙبٍٞب ٜأٗ ثزای وؾتیٞبی در اضغزار
0

اعّظ ٞیذرٛٔٚرفِٛٛصی دریبی خشر جّذ ؽٔٛیش
0 .833

ٔزوش ثزرعی ٔ ٚغبِؼبت راٞجزدی

چبح ا8930َٚ

 03333تٔٛبٖ

ٔزوش ثزرعی ٔ ٚغبِؼبت راٞجزدی

چبح ا8938َٚ

 03333تٔٛبٖ

عؼیذ جؼفزی

چبح ا8938َٚ

 03333تٔٛبٖ

ٔزوش ثزرعی ٔ ٚغبِؼبت راٞجزدی

چبح ا8938َٚ

 93333تٔٛبٖ

چبح ا8938َٚ

 03333تٔٛبٖ

پضٞٚؾٍز 4حٕیذ ٚدادی

پزٚفغٛر رأیش ٕٔذٚف
ٕٞ ٚبی ٖٛخٛؽزٚاٖ

عبسٔبٖٞبی ثیٗإِّّی دریب٘ٛردی (رٍ٘ی) جّذ ؽٔٛیش
0 .838
جّذ عخت
تجبرت اِىتز٘ٚیه در ثٙبدر
0 .830

دوتز ٔزسثبٖ
دوتز جالِی  ٚدوتز رٚحب٘یٕٟٙذط

چبح ا8938َٚ

 10333تٔٛبٖ
 33333تٔٛبٖ

چبح ا8938َٚ

00333تٔٛبٖ

ٔزوش ثزرعی ٔ ٚغبِؼبت راٞجزدی

چبح ا8938َٚ

03333تٔٛبٖ

ٔزوش تحمیمبت عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی

چبح ا8938َٚ

 03333تٔٛبٖ

أضبی اِىتز٘ٚیىی
0 .830

ػّیجبٖ ػّیاوجزی

چبح ا8938َٚ

 03333تٔٛبٖ

عیزی در تحٛالت حُٕ ٘ ٚمُ دریبیی
0 .830

دوتز ثٟزٚس أزائی

چبح د8930 ْٚ

 03333تٔٛبٖ

ثز٘بٔ ٝراٞجزدی ٘ظبْ ٔذیزیت HSE
0 .839
التقبد ثٙذر
0 .830

ٔٙفزد ٟٙٔ ٚذط ٔؼّك

ػّی اوجز ففبیی

ثزرعی ثبسار ثٙبدر وب٘تیٙزی خبٚرٔیب٘ٝ
0ٚ .831جٛٙة آعیب تب عبَ 0303
(تحّیُ عزحٞبی تٛعؼ ٚ ٝاعتزاتضی رؽذ)
عازح جبٔغ ا٘اٛاع خذٔت  ٚعیاغتٓ ٞابدر وٕاه ثاٝ
0 .832
دریب٘ٛردی ایٕٗ در آةٞبی وؾٛر
ٔجٕٛػ ٝلٛا٘یٗ آییٗ٘بٔٞٝب  ٚتقٛیت٘بٔٞٝبی ٔزتجظ ثاب
0 .833
ٔٙبعك عبحّی(ٚیزایؼ د)ْٚ

ثٟشاد اِقفی

چبح ا8938َٚ

 93333تٔٛبٖ

ػّیزضب ٔحٕذی وزجیراٖ
ٔزوش ثزرعی ٔ ٚغبِؼبت راٞجزدی
جّیُ ٔبِىی  ٚاحٕذ ؽٕظ
(عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی)

چبح ا8938َٚ

 03333تٔٛبٖ

چبح د8938ْٚ

 93333تٔٛبٖ

آِٛدٌیٞبی ٘بؽی اس عٛا٘ح دریبیی٘ ٛحٔ ٜٛمبثّ ٝثب آٖ
(اِشأاابت فٙاای  ٚاجزایاای ثااز اعاابط وٛٙا٘غاایٛ٘ٛ
0 .883
پزٚتىااُ OPRC – HNSدر ثٙبدرأاابْ خٕیٙاای (ر،)ٜ

ٔزوش ثزرعی ٔ ٚغبِؼبت راٞجزدی

چبح ا8933َٚ

 03333تٔٛبٖ

ػغّٛی( )ٝجّذ ؽٔٛیش  ٚعیب ٚ ٜعفیذ)
ٔجب٘ی پیرً٘ ٞاب در عابخت اجتٕابػی  ٚوابٖ٘ٞٛابی
0 .888
سیغتی  ٚؽٟزی عٛاحُ جٛٙثی ایزاٖ

پضٞٚؾٍز 4حٕیذ ٚدادی

چبح ا8938 َٚ

 03333تٔٛبٖ

ٟٔذی لّٙذری

چبح ا8938 َٚ

 0033تٔٛبٖ

ٔحٕذ ػّی حغٗسادٔ ٜحٕذی

چبح پٙجٓ 8933

 89333تٔٛبٖ

ٔزوش تحمیمبت عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی

چبح ا8933َٚ

 03333تٔٛبٖ

پبیؼ عیغتٓ  HSEدر فٙؼت ثٙذری
0 .880
(لبثُ تؼٕیٓ ث ٝوّی ٝفٙبیغ)
التقبد حُٕ ٘ ٚمُ دریبیی
0 .889
رإٙٞبی اٚراق وؾتی
0 .880

5

عزح پبیؼ ٔ ٚغبِؼبت ؽجیٝعبسی عٛاحُ ایزاٖ ٔحذٚدٜ
0 .880
خّیج چبثٟبر

ادار ٜوُ ٟٔٙذعی عٛاحُ  ٚثٙبدر

چبح ا8933 َٚ

 0333تٔٛبٖ

التقبد ٌزدؽٍزی دریبیی
0 .880

ٔزوش تحمیمبت عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی

چبح ا8923َٚ

 00333تٔٛبٖ

ٔذیزیت ایٕٙی  ٚتحّیُ ریغىذر حُٕ ٘ٚمُ دریبیی
0 .881

ٔزوش تحمیمبت عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی

چبح ا8923َٚ

 03333تٔٛبٖ

ؽزوت عزح  ٚارتجبعبت

چبح د8923ْٚ

 803333تٔٛبٖ

وتبثؾٙبعی تٛفیفی ػّ ٚ ْٛف ٖٛٙدریبیی
1 .883

ٔٛعی ٔجیذی(ٔزوش تحمیمبت)

چبح ا8923َٚ

 00333تٔٛبٖ

ثٟذاؽت ٔحیظ درؽزایظ اضغزاری  ٚثالیب
1 .803

ادار ٜوُ رٚاثظ ػٕٔٛی  ٚأٛر ثیٗإُِّ

چبح ا8923َٚ

 03333تٔٛبٖ

حٕیذ حٕیذی(ٔزوش تحمیمبت)

چبح ا8923َٚ

 03333تٔٛبٖ

ؽزوت عزح  ٚارتجبعبت

چبح ا8923 َٚ

 03333تٔٛبٖ

چبح ا8922َٚ

 90333تٔٛبٖ

عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی

چبح ا8922َٚ

 8333333تٔٛبٖ

ٔزوش تحمیمبت

چبح ا8922َٚ

 23333تٔٛبٖ

ٔجب٘ی عزاحی  ٚارتجبعبت جّذ 0ٚ 8
0 .882

ٔذیزیت تجٟیشات ثٙذری
1 .808
عیغتٓٞبی ٔخبثزاتی  ٚوٕه ٘بٚثزی دریبیی
1 .800
فز ًٙٞتخققی ٔخبثزات رادیٛیی (اٍّ٘یغی -فبرعی)
1 .809

.800

دایزٜإِؼبرف جبٔغ دریبیی  ٚثٙذری
(ٔجٕٛػ 89 ٝجّذی در لغغ رحّی ثٕٞ ٝزاِٛ ٜح فؾزد)ٜ

ػجذاهلل لبعٕی ،فز٘بس لبعٕی
فزؽیذ لبعٕی

ٌذری ثز رإٙٞبیی ٞ ٚذایت وؾتی (رٍ٘ی)
1 .800

دوتز ٔحٕٛد ففبرسادٜ
دوتز اثزاٞیٓػشیشآثبدی
حُٕ ٘ ٚمُ دریبیی(رٍ٘ی)
1 .800

ٟٔٙذط حٕیذحٕیذی

چبح د8922ْٚ

 13333تٔٛبٖ

وبپیتبٖ ٔحٕذ ػّی ؽٟجب
(ٔزوشتحمیمبت)
دا٘ؼ ٔذیزیت تزٔیٙبَ وب٘تیٙز(رٍ٘ی)
2 .801
وٛٙا٘غی ٖٛثیٗإِّّی تغٟیّتزافیه دریبیی
1 .802

ٔزوش تحمیمبت

چبح ا8922 َٚ

 23333تٔٛبٖ

ِغفأِ ٝتمی (ادار ٜوُ أٛر ثٙذری)

چبح ا8922َٚ

 03333تٔٛبٖ

ٔؤِفٞ 4بدی دعتجبس

چبح د8921 ْٚ

چبح تٕبْ

عیذ حغیٗ ٔزادی

چبح ا8921َٚ

 03333تٔٛبٖ

حزیب لیقزی(ٔزوش تحمیمبت)

چبح ا8921َٚ

 03333تٔٛبٖ

ثیٕ ٝثبرثزی وبال ،وؾتی ٛٞ ٚاپیٕب
2 .803
آوٛاریْٞٛبی ٔزجب٘ی
2 .893
راٞىبرٞبی افالحبت در ثٙبدر
2 .898

ػّیزضب جٕؾیذی  ٚػّیزضب ٘میسادٜ
رإٙٞبیی ٕٔیشی ایٕٙی  ٚثٟذاؽت در ثٙبدر
2 .890

(ادار ٜوُ أٛراداری)

چبح ا8921َٚ

 03333تٔٛبٖ

ادار ٜوُ رٚاثظ ػٕٔٛی  ٚأٛر ثیٗإُِّ

ثز٘بٔٝریشی ثٙذری اسدیذٌب ٜالتقبدی
2 .899

ی٘ٛظ غزثبِیٔمذْ(ٔٙبعك ٚیض)ٜ
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چبح ا8921َٚ

 00333تٔٛبٖ

عؼیذ ٕٔذٚحی(ٔزوش تحمیمبت)

چبح ا8921 َٚ

 03333تٔٛبٖ

تزٔیٙبَ وب٘تیٙیزی(رٍ٘ی)
2 .890
فز ًٙٞػّ ْٛدریبیی
2 .890

دوتز حغیٗ ٔزٚتی

چبح ا8920َٚ

 03333تٔٛبٖ

ٔىب٘یه عیبالت
2 .890

دوتز حغیٗ ٔزٚتی

چبح ا8920َٚ

چبح تٕبْ

حغیٗ ٘ٛرثخؼ ،حٕیذ ٚدادی

چبح ا8920َٚ

 03333تٔٛبٖ

چبح اَٚ

 80333تٔٛبٖ

چبح ا8920 َٚ

03333تٔٛبٖ

رضب فتبحساد( ٜادار ٜوُ أٛر ثٙذری)

چبح ا8920 َٚ

 80333تٔٛبٖ

دعتٛراِؼُٕ تخّی ،ٝثبرٌیزی ،حُٕ ٍٟ٘ ٚاذاری وبالٞابی
3 .808
خغز٘بن

عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی

چبح ا8920َٚ

 83333تٔٛبٖ

دعتٛراِؼُٕ ایٕٙی  ٚثٟذاؽت در ثٙبدر
3 .800

عبسٔبٖ ثٙبدر  ٚدریب٘ٛردی

چبح ا8929َٚ

 03333تٔٛبٖ

 .891تبریخ دریب٘ٛردی ایزا٘یبٖ

آریب پزفغٛر پیىبریٛ

ؽبخـٞبی ػّٕىزد ثٙذری  ٚآ٘بِیش آٖ
2 .892

(ادار ٜوُ أٛر ثٙذری)
حزیب لیقزی  ٚحٕیذ حٕیذی

ثبساریبثی ثٙبدر
3 .893

(ٔزوش تحمیمبت)

لٛا٘یٗ حُٕ ٘ٚمُ ایٕٗ وبال در دریب
3 .803

ٔجٕٛػ ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمزرات ثٙذری جّذ عخت 0ٚ8
3 .809
جّذ ؽٔٛیش

تٟی ٚ ٝتٙظیٓ ٔذیزیت حمٛلی
(عبسٔبٖ ثٙبدر ٚدریب٘ٛردی)

چبح ع8933 ْٛ

 003333تٔٛبٖ
 033333تٔٛبٖ

ایٗ ٔٛعغ ٝا٘تؾبراتی آٔبدٌی خٛد را در خقٛؿ چبح ٞز ٘ٛع وتبة ٔزثٛط رؽت ٝدریب٘ٛردی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ دریبیی  ٚدیٍز ػّْٛ
اػالْ ٔی داردٕٞ .چٙیٗ عبیت ایٙتز٘تی اعزار دا٘ؼ ٘یش آٔبد ٜلزار دادٖ ٔمبالت  ٚپبیبٖ٘بٔٞٝبی ؽٕب ػشیشاٖ ٔیثبؽذ تاب ثاب اؽاتزان
ٌذاؽتٗ آٖٞب ث٘ ٝبْ خٛدتبٖ سٔی٘ ٝٙؾز ػّ ْٛدریبیی را تٛعؼ ٝداد ٚ ٜخذٔتی ث ٝایٗ رؽتٕ٘ ٝبییذ.

انتشارا اسرار دان
دفتر مركسي :تهران ،خيابان انقالب ،خيابان  12فروردين،
خيابان شهداي شاندارمري ،روبروي اداره پست ،پالک  ،126طبقه سوم
تلفاس66966654 :
تلفان6646976 2 :
وب سايت و فروشگاه اينترنت www.asrardanesh.ir :
پست اااترونيکasrardanesh@yahoo.com :
شكاره حساب انتشارا اسراردان 6166664958663 :
شكاره كار 6637-6915-3336-6965 :
بانک صادرا  -جواد احكدزاده سبسوار
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