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 سال نشر ناشر مترجم نویسنده عنوان سدیف

1 
AQS 4931 جبٔؼٝ ٍ٘ش   اوشأی ثب٘ه آصٖٔٛ آ٘بتٛٔی 

2 
BDQ  4931 سٚیبٖ پظٜٚ   اؿىبٖ ػبالسی، فشؿتٝ ٘بصش ػّٛی 1391-1395ثٛسد پشیٛد٘تِٛٛطی 

3 
Book Brief 4931 سٚیبٖ پظٜٚ پٛیب اصال٘ی، اِٟٝ ثیبثب٘ىی صاسة 2113پشٚتضی ثیٕبساٖ ثی د٘ذاٖ ثٛچش 

4 
Book Brief  ٖٛ4931 سٚیبٖ پظٜٚ   أیذ ػّطب٘ی ٘یب ٚ دیٍشاٖ 2114جشاحی پیتشػ 

5 
Book Brief 4931 سٚیبٖ پظٜٚ   ٔشیٓ صاسع جٟشٔی، ػیٙب ؿیشوٛ٘ذ د٘تبَ پبِپ 

6 
Book Brief  ْ4931 سٚیبٖ پظٜٚ   ٘یىٛ تذیٗ،وبّٔیب ویب٘جخت  2113د٘ذا٘پضؿىی وٛدوبٖ اص ٘ٛصادی تب ٘ٛجٛا٘ی پیٙىٟب 

7 
CDR ُ4931 ؿبیبٖ ٕ٘ٛداس   ػبػذٜ ػطبس ثبؿی ٔمذْ  2116پبتِٛٛطی ٘ٛی 

8 
CDR 4931 ؿبیبٖ ٕ٘ٛداس   داٚد جٕـیذی، ػیذٜ وٛثش اؿشفی 2116ٔؼیشٞبی پبِپ 

9 
DDQ 4931 ؿبیبٖ ٕ٘ٛداس   ؿٟشصاد ؿبٜ ثیه، ؿجٙٓ ٘یه ٘یبص  2115پشیٛد٘تِٛٛطی وبسا٘ضا 

11 
ِِِDSQ  4931 سٚیبٖ پظٜٚ   أیشحؼیٗ ٔیش ٞبؿٕی 2113استٛد٘ؼی ٘ٛیٗ پشٚفیت 

11 
DSQ  4931 سٚیبٖ پظٜٚ الِٝ داٚٚدی ٚ دیٍشاٖ   اصَٛ د٘ذا٘پضؿىی تشٔیٕی ػبٔیت 

12 
ِِِDSQ 4931 سٚیبٖ پظٜٚ   فٟیٕٝ سضٛی  –ػّی غضَ ٌٛ  2115ا٘ذٚ تشاثی ٘ظاد 

13 
DSQ  4931 سٚیبٖ پظٜٚ   ٟٔشؿبد جؼفشی ٚ دیٍشاٖ 2115اٚسطا٘غ ٔبالٔذ 
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 سال نشر ناشر مترجم نویسنده عنوان سدیف

14 
DSQ  ٖٛ4931 سٚیبٖ پظٜٚ   ػیٙب لب٘ؼبٖ،ػّیشضب جٟبٍ٘یش ٘یب 2114جشاحی پیتشػ 

15 
QR 4931 ا٘ذیـٝ سفیغ حٛسی ػپٟشی جبٖ ٞبَ  پضؿىی ٌبیتٖٛ  ٔشجغ ػشیغ فیضیِٛٛطی 

16 
 4931 آتی ٍ٘ش   صٕذ ٘جفی ٚ ایٙتش٘ت 7اثضاسٞب ٚ تىٙیه ٞبی پیـشفتٝ ٚیٙذٚص 

17 
 4931 سٚیبٖ پظٜٚ ٔحٕذ ثب صفب، ػشٚؽ ثب صفب ٚیّیبْ پشٚفیت 2113استٛد٘ؼی ٘ٛیٗ پشٚفیت 

18 
 4931 سٚیبٖ پظٜٚ   حؼٗ اراٖ ٌٛ، یّذا داد پٛس اػتتیه دس پشٚتضٞبی د٘ذا٘ی 

19 
 4931 ا٘ذیـٝ سفیغ جٛاد ٔحٕذ ٘ظاد ٚ دیٍشاٖ   2117اصَٛ ثیٛؿیٕی ثبِیٙی ِٙیٙجش 

21 
 4931 جبٔؼٝ ٍ٘ش فشصاد ؿیذفشٚ دیٍشاٖ ایٙذا وی دی ثشٚیٗ ٚ دیٍشاٖ اصَٛ تغزیٝ پضؿىی ٚیتٙی

21 
  ٌپ پشٚیٗ وـبٚسص، ٔشیٓ ػیضادٜ صذلی پیتش تٛس٘پٙی، ػیبٖ االسد پضؿىی أشیاصَٛ ط٘تیه 

21 
 4931 ا٘ذیـٝ سفیغ ٔحٕذ خّج   2117اصَٛ ط٘تیه پضؿىی أشی 

23 
   ػشٚس اػیٛ٘ذ ٚ دیٍشاٖ اصَٛ طشاحی پشػـٙبٔٝ ٔطبِؼبت پضؿىی

پظٚان ػّٓ 

 4933 آسیب

24 
 4931 سٚیبٖ پظٜٚ   ٔحٕذ ثٟٙبص ٚ دیٍشاٖ 2117اصَٛ ٚ تىٙیه ٞبی سایج استٛد٘ؼی ٌشیجش 

25 
 4931 ا٘ذیـٝ سفیغ   احٕذ فبطٕی ٚ دیٍشاٖ اطّغ جبٔغ خٖٛ ؿٙبػی 

26 
 4931 ا٘ذیـٝ سفیغ سضب ؿیشاصی، غضاَ پشػتٛئی ٘یُ اػىبت ٘ٛستٖٛ اطّغ جیجی آ٘بتٛٔی ػشٌٚشدٖ ٘تش 
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27 
 4931 اسجٕٙذ   ٔٙٛچٟش لبسٚ٘ی اطّغ وبسدیٌٛشافی 

28 
 4939 سٚیبٖ پظٜٚ   سػبیی پٛس، صفٛسا لذػی اوّٛطٖ دس د٘ذا٘پضؿىی ایٕپّٙت

29 
 4939 اسجٕٙذ   ػّی اؿشف، ػّی ٔحٕذ صادٜ (ECGاِىتشٚوبسدیٌٛشاْ)ٍ

31 
 4931 اسجٕٙذ ػجذاِحؼیٗ ویٟب٘ی اثٛاِؼجبع، ِیخت ٔٗ 2117ایِٕٛ٘ٛٛطی ػِّٛی ٚ ِٔٛىِٛی اثٛاِؼجبع 

31 
 4931 ا٘ذیـٝ سفیغ ٔؼّٓ ثٟبدسی ٚ دیٍشاٖ جبٖ آػتش -اثٛاِؼجبع  -ٚیٙی وٛٔبس  2118آػیت ؿٙبػی پبیٝ اختصبصی ساثیٙض 

32 
 4931 ا٘ذیـٝ سفیغ ؿیشیٗ طشاص جٕـیذی ٚ دیٍشاٖ جبٖ آػتش -اثٛاِؼجبع  -ٚیٙی وٛٔبس  2118آػیت ؿٙبػی پبیٝ ػٕٛٔی ساثیٙض 

33 
 4939 آتی ٍ٘ش   حٕیذ سضب فالح 2آٔٛصؽ تصٛیشی ایٙتش٘ت ثب ٔؼشفی ٚة 

34 
 4931 آتی ٍ٘ش   سأیٗ ٔٛال٘بپٛس SPSS24آٔٛصؽ ػشیغ ٚ آػبٖ 

35 
 4939 آتی ٍ٘ش   ثبٖ ٔحٕذ وشیٕی، ٔحٕذحؼیٗ دیذٜ آٔٛصؽ وبسثشدی ٍ٘بسؽ ٔمبالت ػّٕی

36 
 4931 آتی ٍ٘ش فبطٕٝ ػبدات ِٛاػب٘ی ٔبسُِٔیٗ  Microsoft Access2016آٔٛصؽ ٌبْ ثٝ ٌبْ 

37 
 4931 آتی ٍ٘ش فبطٕٝ ػبدات ِٛاػب٘ی ِیٗ ٔبسُٔ Microsoft Excel 2016آٔٛصؽ ٌبْ ثٝ ٌبْ 

38 
 4931 آتی ٍ٘ش فبطٕٝ ػبدات ِٛاػب٘ی ِیٗ ٔبسُٔ Microsoft Power point  2116آٔٛصؽ ٌبْ ثٝ ٌبْ 

39 
 4931 آتی ٍ٘ش فبطٕٝ ػبدات ِٛاػب٘ی ِیٗ ٔبسُٔ Microsoft Word  2116آٔٛصؽ ٌبْ ثٝ ٌبْ 

41 
 4931 سٚیبٖ پظٜٚ   صٞشٜ خّیّه ٚ دیٍشاٖ آٔٛصؽ ٌبْ ثٝ ٌبْ سیـٝ د٘ذاٖ 

41 
 4931 اثٗ ػیٙب غالٔشضب حؼٗ صادٜ ٚ دیٍشاٖ سیچبسد دسیه  آ٘بتْٛ ٌشی )ػشٌٚشدٖ(
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42 
 4931 اثٗ ػیٙب غالٔشضب حؼٗ صادٜ ٚ دیٍشاٖ سیچبسد دسیه  ا٘ذاْ(آ٘بتٛٔی ٌشی) 

43 
 4931 اثٗ ػیٙب غالٔشضب حؼٗ صادٜ ٚ دیٍشاٖ سیچبسد دسیه  آ٘بتٛٔی ٌشی) تٙٝ(

44 
 4931 اثٗ ػیٙب   غالٔشضب حؼٗ صادٜ، ٘ؼشیٗ ته صاسع ثبفت ؿٙبػی ػّٕی)وتبة وبس(

45 
 4934 اسجٕٙذ چیبٖؿٟبة چیت  آتَٛ ٌبٚا٘ذی ثیب٘یٝ چه ِیؼت

46 
 4931 ا٘ذیـٝ سفیغ فبئضٜ ٌّیبس د٘یغ وبػپش... ٚ دیٍشاٖ 2115ثیٕبسیٟبی ٕٞبتِٛٛطی ٞبسیؼٖٛ 

47 
 4931 ا٘ذیـٝ سفیغ جٛاد ٔحٕذ٘ظاد ٚ دیٍشاٖ ای ثٛستیغ، دیٛیذیی ثشٚ٘ض وبسَ 2115ثیٛؿیٕی ثبِیٙی ٚ تـخیص ِٔٛىِٛی تیتض

48 
 4931 سٚیبٖ پظٜٚ   ػبػذٜ ػطبس ثبؿی ٔمذْ  2116پبتِٛٛطی دٞبٖ، فه ٚ صٛست ٘ٛیُ 

49 
 4931 سٚیبٖ پظٜٚ لذػی وبسَ ٔیؾ ایٕپّٙت د٘ذا٘ی ٔیؾپشٚتضٞبی 

51 
 4931 ريیان پژيٌ ٔشضیٝ ػّی خبصی ٚ دیٍشاٖ سص٘تبَ 2116پشٚتضٞبی ثبثت د٘ذا٘ی ٘ٛیٗ سص٘تبَ 

51 
 4939 ريیان پژيٌ جؼفش لشٜ چبٞی، ػٕب٘ٝ ٘یه تٛٔبع دی تیّٛس صٛستی -پشٚتضٞبی فىی 

52 
 4931 ريیان پژيٌ ؿٟشصاد ؿبٜ ثیه ٚ دیٍشاٖ   2115پشیٛد٘تِٛٛطی ثبِیٙی وبسا٘ضا

53 
 4931 جامعٍ وگر فشصاد ؿیذفش،ٔشیٓ خضدٚص اَ.وبتّیٗ ٔبٞبٖ،جب٘یغ اَ سیٕٛ٘ذ 2117وشاٚع-تغزیٝ دس دٚساٖ ص٘ذٌی 

54 
 4931 جامعٍ وگر   ٔحٕذ غیجی، ؿٟشاْ ٘ظشیبٖ ISIجؼجٝ اثضاس ٍ٘بسؽ ٔمبالت 

55 
 4931 ابه سیىا صادٜحؼٗ    2115جٙیٗ ؿٙبػی الٍٕ٘ٗ 

56 
 4931 ارجمىد   ایٛة اثشاٞیٕی چبلی وٛدوبٖ)ثحشاٖ ٘ٛظٟٛس(

https://www.gisoom.com/search/book/author-170719/پدیدآورنده-جواد-محمدنژاد/
https://www.gisoom.com/search/book/author-170719/پدیدآورنده-جواد-محمدنژاد/
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57 
 4931 آتی وگر   أیش ثٟجٛدی چٍٛ٘ٝ اسائٝ ٔٛفك داؿتٝ ثبؿیٓ؟

58 
 4931 ارجمىد آسؽ ٔٛال، ایٕبٖ ٚدیؼی ٔبِىْٛ ع. تبِش ػبػت 2خٛا٘ذٖ اِىتشٚوبسدیٌٛشاْ فمط دس 

59 
 4931 اودیشٍ رفیع ٔحٕذ ٟٔذی غیشتیبٖ دیُ دٚثیٗ  خٛا٘ذٖ فٛسی اِىتشٚوبسدیٌٛشاْ 

61 
 4931 ريیان پژيٌ ٔشضیٝ ػّی خبصی،اِٟٝ ثیبثب٘ىی صاسة دسٔبٖ پشٚتضی ثیٕبساٖ ثی د٘ذاٖ ثٛچش

61 
 4931 ارجمىد ٔحٕذ لذستی ٔبسن اع 2117دػتٙبٔٝ طت داخّی ٔبػبچٛػت

62 
 4931 جامعٍ وگر   ساحّٝ ثبثت ػشٚػتب٘ی ٚ دیٍشاٖ سإٞٙبی الذاْ پظٚٞی

63 
 4931 آبادیس طب   خیشاِٝ غالٔی، ٔحٕذسضب جٛادی  سإٞٙبی جبٔغ داسٚؿٙبػی ٘ؼخٝ ٞبی داسٚیی

64 
 4934 ارجمىد پذساْ ٘ٛس ٔحٕذ پٛس  آِٗ فشیؼچش سإٞٙبی ػشیغ دسٔبٖ ثیٕبسیٟبی پٛػت

65 
سإٞٙبی ػّٕی ٚ وبسثشدی جؼتجٛی تخصصی اطالػبت دس پبیٍبٜ ٞبی اطالػبت 

 4931 جامعٍ وگر   سؿب اطّؼی ػّٕی 

66 
 4931 جامعٍ وگر   فّٛسا سحیٓ آلبیی، ؿٟشاْ صّٛاتی سإٞٙبی ٌبْ ثٝ ٌبْ ٍ٘بسؽ ٔمبِٝ 

67 
 4931 آتی وگر ٟٔذی اػٕبػیّی پب٘یش ػّٛاسْ سٚؽ تحمیك

68 
 4931 جامعٍ وگر   اثٛاِفضُ لٛدجب٘ی آٔبسی ٚ وبسثشدٞبی اٖ سٚؽ ٞبی پیـشفتٝ

69 
 4931 اودیشٍ رفیع ٔحٕذ ٟٔذی غیشتیبٖ جبوجؼٖٛ سٚیىشد اٍِٛسیتٕی ثٝ تـخیص ٞبی ؿبیغ پضؿىی 

71 
 4931 شایان ومًدار   ٔؼؼٛد ػیفی، ػٛدٜ طٟٕبػجی، ػبطفٝ  ػفبِٛٔتشی وبسثشدی دس استٛد٘ؼی

https://www.gisoom.com/search/book/author-536597/پدیدآورنده-ابوالفضل-قودجانی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-536597/پدیدآورنده-ابوالفضل-قودجانی/
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71 
   2115ػٕبٖ ٞبی سصیٙی سإٞٙبی وبسثشدی ثبِیٙی 

ٔؼصٛٔٝ سػتٓ صادٜ، ٔحٕذ سػتٍبس  

 4931 ريیان پژيٌ خؼشٚی 

72 
 4931 جامعٍ وگر   ػّطب٘ی ٚ دیٍشاٖ فشصا٘ٝ صٔب٘ی ٚ اجشای ٔطبِؼبت تشویجی طشاحی

73 
 4931 ارجمىد   جٟبٍ٘یشیداٚٚد فشصیٗ، ثیظٖ  فبسٔبوٛتشاپی دیبثت ؿیشیٗ

74 
 4931 اودیشٍ رفیع ٔجیذ ٔتمی ٘ظاد،ٔٙیظٜ ٔتِٛیبٖ وبتضٍٚ٘شیبَ تشٚس، ٔؼتشص 2118فبسٔبوِٛٛطی پبیٝ ٚ ثبِیٙی وبتضًٚ٘ 

75 
   2116فشًٞٙ اختصبسات پضؿىی ثیّیش 

ٔحٕذ طبٞش سججی، ٔحٕذ ثبلش 

 4931 اودیشٍ رفیع سججی

76 
 4931 اودیشٍ رفیع ٔحٕذ طبٞش سججی ٚ دیٍشاٖ   فبسػی -فشًٞٙ جبٔغ پضؿىی اٍّ٘یؼی 

77 
 4931 جامعٍ وگر   احؼبٖ ػجحب٘ی،أیش طجبطجبئی فٙبٚسی اطالػبت دس ػّْٛ پضؿىی 

78 
 4931 ارجمىد صٞشا لبػٓ صادٜ ٚ دیٍشاٖ ویٓ ثبست ٚ دیٍشاٖ 2116طی پضؿىی ٌب٘ٛي |فیضیِٛٛ

79 
 4931 ارجمىد پشٚیٗ ثبثبیی، ٔحٕذ سػتٓ پٛس جبٖ ٞبَ 2116پضؿىی ٌبیتٖٛ فیضیِٛٛطی 

81 
 4931 ارجمىد ػجذاِشػَٛ ػجحب٘ی اِی جبٖ دسٚ، ٔٛسای ایٙىیٗ وبسآصٔبیی ٞبی ؿبٞذ داس تصبدفی

81 
 4934 جامعٍ وگر   ػٛداثٝ حبٔذی، فشؿبد أیش خیضی وبسثشد سٚؿٟبی آٔبسی دس ػّْٛ پضؿىی 

82 
 4931 ارجمىد ٔیٙب ختٕی ٚ دیٍشاٖ  سیٛسداٖ 2118ٌٚٚبٖ وّیبت چـٓ 

83 
 4931 ريیان پژيٌ   ٔحٕذ ٘ٛسٚصیبٖ، ٔؼؼٛد یغٕبیی ٌبْ ثٝ ٌبْ ثب ثی حؼی ٔٛضؼی دس د٘ذا٘پضؿىی

84 
 4931 احمدی   وبٔشاٖ احٕذی ٌبیذالیٗ خٖٛ

https://www.gisoom.com/search/book/author-532325/پدیدآورنده-فرزانه-زمانی-سلطانی/
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85 
 4931 احٕذی   احٕذیوبٔشاٖ  ٌبیذالیٗ سٚٔبتِٛٛطی

86 
 4931 احٕذی   وبٔشاٖ احٕذی ٌبیذالیٗ سیٝ

87 
 4931 احٕذی   وبٔشاٖ احٕذی ٌبیذالیٗ غذد

88 
 4931 احٕذی   وبٔشاٖ احٕذی ٌبیذالیٗ لّت

89 
 4931 احٕذی   وبٔشاٖ احٕذی ٌبیذالیٗ وّیٝ

91 
 4931 احٕذی   وبٔشاٖ احٕذی ٌبیذالیٗ ٌٛاسؽ

91 
 4934 سٚیبٖ پظٜٚ ٔحٕذ سضب خبٔی، ػٕب٘ٝ ساصلی ثّٙیذ دیّی ٚ دیٍشاٖ د٘ذا٘پضؿىی جبٔؼٝ ٍ٘شٌضیذٜ اص ٔجب٘ی 

92 
 4931 آثبدیغ طت   داٚٚد سٔضی ABSا٘ذاْ ٌضیذٜ آ٘بتٛٔی

93 
 4931 آثبدیغ طت   داٚٚد سٔضی ABS ػشٌٚشدٖ ٌضیذٜ آ٘بتٛٔی

94 
 4931 آثبدیغ طت   داٚٚد سٔضی ABSؿٙبػی ٌضیذٜ ثبوتشی

95 
 4931 آثبدیغ طت   داٚٚد سٔضی ABSالٍٕ٘ٗ ٌضیذٜ جٙیٗ ؿٙبػی

96 
 1397 ا٘ذیـٝ سفیغ   اػّٕی ٞش٘ذی  ٌضیذٜ دسػٙبٔٝ استٛپذی ٚ ؿىؼتٍیٟب

97 
 1396 آثبدیغ طت   داٚٚد سٔضی ABS٘ٛسٚآ٘بتٛٔی ٌضیذٜ

98 
 1397 ا٘ذیـٝ سفیغ   ػؼیذ سضب ٟٔش پٛس ٌٙجیٙٝ ػئٛاَ ٚ ٘ىبت استٛپذی 

99 
 1395 اسجٕٙذ ٔحٕٛد اػحبق حؼیٙی، ػّی خّٕت آیٛس ثٙجبٔیٗ ٚ دیٍشاٖ 2116طت داخّی ػیؼیُ ٔجب٘ی 
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111 
 1397 ا٘ذیـٝ سفیغ ٔحٕٛد خذاثٙذٜ ٚ دیٍشاٖ وبِیٍٕٗ،  ٕٞشاٜ ثب تغزیٝ تىٕیّی 2119ٔجب٘ی طت وٛدوبٖ ّ٘ؼٖٛ 

111 
 1396 آتی ٍ٘ش   ٞٛؿًٙ تبج فش أیش ٔجب٘ی فٙبٚسی اطالػبت 

112 
 1395 آتی ٍ٘ش   ٕٞتب ثیذاسیبٖ ٔجب٘ی وبٔپیٛتش ٚ فٙبٚسی اطالػبت

113 
 1395 آتی ٍ٘ش   وبوبثشایی Endnoteٔذیشیت ٔٙبثغ ػّٕی 

114 
 1388 اسجٕٙذ   اػٕبػیُ ٘ٛس صبِحی PMٔؼٕٛٔیت ٞبی ؿبیغ وٛدوبٖ 

115 
 1396 اسجٕٙذ ٔحٕذ حؼیٗ احٕذیبٖ ٚ دیٍشاٖ ثیىّی، پیتش ػیالجیِیٗ  2117ٔؼبیٙٝ فیضیىی ثبسثبسا ثیتض

116 
 1394 ا٘ذیـٝ سفیغ   ػبسا ؿفیؼی پٛس ، سػتٓ یضدا٘ی ، ػبسفٝ افـبس  ٟٔبست ٞبی ثبِیٙی ثشای دا٘ـجٛیبٖ پضؿىی 

117 
 ٔیىشٚة ؿٙبػی پضؿىی ٔٛسای )ثبوتشی ؿٙبػی(

ٔبیىُ -وٗ اع سٚص٘تبَ -پبتشیه.اس. ٔٛسای

 1396 اثٗ ػیٙب دوتش وؼشی حٕذی ٚ دیٍشاٖ فبِش

118 
 1396 اثٗ ػیٙب أیش لبئٕی ٚ دیٍشاٖ پبتشیه اس ٔٛسای، وٗ اع سٚص٘تبَ، ٔیىُ فبِش لبسچ(-اٍُ٘-ٔیىشٚة ؿٙبػی پضؿىی ٔٛسای)ٚیشٚع 

119 
 1396 اسجٕٙذ   حؼیٗ خّیّی، ٔطٟشٜ احٕذی ٘ؼخٝ ٘ٛیؼی ثیٕبسیٟبی ؿبیغ 

111 
 1387 اسجٕٙذ   فشیجب والٞذٚص ؿیشخٛاساٖ٘یبصٞبی غزایی 

111 
 1397 جبٔؼٝ ٍ٘ش   اػٕبػیُ اوجشی، سصیتب سضبیی، صٞشا ثٟـتی ٚاطٜ ٘بٔٝ پظٚٞؾ دس آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی 


