معرفی کتاب اهی منتشره واحد
سال 5731
زمین شناسی فیزیکی
مولفان :دکتر علی میثمی
دکتر ابراهیم امین سبحانی
چاپ اول 042 -5731ص
قیمت 50222 :ریال
چکیده :آشنایی انسان با علوم زمیین نسیبت بیی دیریر رشیتی هیا علیوم از قی مت
بیشتر برخوردار است زیرا از موقعی کی انسان خود را نیازمن بی آب و خاک و سیایر
مایحتاج زن گی دی بی فکر شناختن زمین افتاد .امروزه ثابت ش ه است کی زمین یکی
از کرات سماو است کی شرایط مناسب زن گی را برا انسان فیراهم کیرده اسیت .در
این مجموعی عالوه بر منابع و ماخذ آخر کتاب ،از مقاالت و کنفیران هیا و رجربییات
شخصی نیز استفاده ش ه است.
سال 5731
اصول کاشت و پرورش سبزیها
مترجمان :دکتر امی صادقیپور ،مهن س رضا منعم
چاپ اول 513 -5730ص
قیمت52222 :ریال
چکیده :سبز ها رازه باغی رردرر و خوشمزه رر از سیبز هیایی هسیتن کیی روسیط
فروشراه ها عرضی می شون  .همچنین سبز ها رازه دارا ویتیامین زییاد هسیتن .
بنابراین در هر خانی بای باغچی ا برا پرورش آنها وجود داشتی باشی  .پیرورش سیبز
ها نسبتا ساده بوده و این امر در مقایسی با غالت بی زمان کمتر نیاز دارد .در این کتاب
بی منظور روسعی پرورش سبز ها آخرین اطالعات علمی گردآور ش ه است.
سال 5737
مقدمهای بر تکمیل 5
مولف :مهن س محسن حسینخانی
چاپ اول 552 -5737ص
قیمت 52222 :ریال
چکیده :ه ف ازرا لیف کتیاب“ مق میی ا بررکمیی “ 5ارائیی مجموعیی ا اسیت کیی
دانشجویان ،بی خصوص دانشجویان نساجی و دانش پژوهان و عالقمن ان بی این صینعت

اطالعات مورد نیاز خود را ،بی سهولت و بطور مجم و بصورت کاربرد در اختیار داشتی
باشن  .حتی در هنرام فعالیت ،با پارامترها موثر و اثرات ع م کنترل براینرونی پارامترها
آشناگردن .
سال 5731
اصول کاشت و پرورش گیاهان دارویی
مولفان :دکتر فرهنگ مراقبی
مهن س آرریکاس اعتماد زاده
چاپ اول 593 -5731ص
قیمت 72222 :ریال
چکیده :ه ف اصلی از نوشتن این کتاب اشاعی فرهنگ گیاهان دارویی و ایجاد زمینی
شغلی در ایران جهت رقابت اقتصاد در سطح بین المللی بیا سیایر کشیورها رولیی
کنن ه میباش  .از طرف دیرر زراعت گیاهان دارویی بی عنوان یکی از مفیاد درسیی در
پاره ا از رشتی ها دانشراهی هم اکنون مصوب و در حال ر ری می باش .
سال 5731
زبان فنی برای دانشجویان صنایع اتومبیل
مولف :دکتر ناصر شایران
چاپ اول 033 -5731ص
قیمت 71222 :ریال
چکیده :این مجموعیی شیام دروس رخصصیی بیرا دانشیحویان مهن سیی مکانیی
می باش و بی عنوان یکی از کتاب ها آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد .ایین کتیاب
بیی مباحیز زیییر مییپییردازد .فصی اول The Automobile :فصی دومPiston :
 Engine Systemفص سوم Drive Train :فص چهیارمChassis and Body :
فص پینجم Using Hand Tools :فصی ششیم Using Power Tools :فصی
هفتم CNG Cars :فصی هشیتم Electric and Hybrid-Electric Cars:فصی
نهییم Spark Ignition Engine Operation :فصیی دهییمCompression :
 Ignition Engine Operationفصی ییازدهمThe Carburetor Key to :
Answer
سال 5733

اصول رده بندی گیاهی
مولف :دکتر فرهنگ مراقبی
چاپ اول 530 -5733ص
قیمت 09222 :ریال
چکیده :کتاب اصول رده بن

گیاهی در پاسخ بی نیاز دانشجویان و عالقمن ان

گیاهی ،نحوه
محترم در درک بهتر علت استفاده از برخی صفات در رده بن
ارزشیابی صفات ،اصول و قوانین نامرذار گیاهی ،انواع رده بن گیاهی و ارزشیابی
آن ها ،خطوط اصلی رحول گیاهی ،انواع روشها گونی زایی ،آشنایی با انواع کلی ها
شناسایی ... ،و در نهایت وضعیت رده بن گیاهی در ایران نراشتی ش ه است .امی
است در پایان مطالعی کتاب اطالعات جامع و کافی در اختیار عالقمن ان قرار گرفتی
باش .
مدیریت علفهای هرز (اصول و روشها)
مترجم :دکتر امی صادقی پور
چاپ اول 035 -5733ص
قیمت 74222 :ریال
چکیده :علف ها

هرز گیاهانی هستن کی بی طور ناخواستی در مزارع ،باغ ها و

مرارع رش کرده و بی روش ها مختلف کمیت و کیفیت محصوالت را کاهش می
دهن  .از این رو شناخت ویژگی ها علف ها هرز و نحوه خساراری کی بی گیاهان
وارد می کنن از اهمیت زیاد برخوردار است .در این کتاب پ از آشنایی با
خصوصیات مختلف علف ها هرز ،روش ها گوناگون کنترل آن ها مورد بررسی
قرار گرفتی را با روجی بی شرایط مناسب ررین روش انتخاب گردد .در پیوست 0
مترجم سعی نموده است از اسامی علمی انرلیسی و فارسی علف ها هرز مهم را
ارایی کن را از این طریق مطالب کتاب پر باررر گردد.

واژه نامه علوم مرتع
مولف :دکتر علی اکبر رجلی
چاپ اول 507 -5733ص
قیمت 07222 :ریال
چکیده :مرارع بی مناطقی گفتی می شود کی مشخصی اصلی آن ها وجود پوشش
گیاهی بومی می باش  .مرارع شام علفزارها طبیعی ،بوری زارها ،ساوانا ،جوامع
گیاهی بیابانها ،رون را ،اررفاعات کوهستانی ،مردابها ساحلی و چمن زارها کف دره
ها می گردن و بی رنهایی بیشترین سطح کره زمین را بی خود اختصاص داده ان  .با
روجی بی این کی این علم شاخی ا از علوم اکولوژ می باش عالوه بر واژه ها
رخصص ی خود واژه ها رخصصی سایر علوم وابستی بی کشاورز و منابع طبیعی نیز
در آن کاربرد دارد بنابراین دامنی وسیعی از اصطالحات علمی را در بر می گیرد .این
واژه نامی سعی نموده است کی حتی االمکان واژه ها رخصصی و مورد نیاز علوم
مررع را کی در سایر رشتی ها وابستی بی کشاورز و منابع طبیعی نیز کاربرد دارن
در کنار یک یرر گردآور نمای .
سال 5733
مجموعه سواالت کنکور کارشناسی ارشد (رشته مهندسی شیمی نساجی)
گردآور  :مسعود طاالر
چاپ اول  102 -5733ص
قیمت 12222 :ریال
چکیده :ویژگیها مجموعی حاضر :
 اولین مجموعی رست ها کنکور رشتی مهن سی شیمی نساجی دانشراه آزاد
اسالمی
 شام کلیی دروس عمومی و رخصصی از سال  5732را سال 5733
 شام پاسخنامی رشریحی
 دارا فصلی مجزا شام کلیی ج اول و فرمول ها مورد نیاز
 استفاده از منابع معتبر دانشراهی
 قاب استفاده برا
نساجی

داوطلبین گرایش ها

شیمی ،رکنولوژ

و م یریت

سال 5731
زبان فنی ساخت و تولید (مناسب برا دانشجویان رشتیها مهن سی سیاخت و
رولی  ،نقشی کشی صنعتی ،قالب سازس و ماشین افزار)
مولف :مهن س رضا صباغ

چاپ اول 011 -5739ص
قیمت 71222 :ریال
چکیده :این کتاب برا دانشجویان رشتیهیا سیاخت و رولیی و گرایشیها زییر
مجموعی (شام ماشین ابزارا ،قالبساز  ،نقشی کشی صینعتی و )...بیی رشیتی رحرییر
درآم ه است .برا آشنایی دانشجویان با برخی رجهیزات و مفاهیم ساخت و رولی و
نیز بی منظور یادآور اصول گرامر زبان انرلیسی و استفاده از آن در ررجمی متنهیا،
مطالب مختصر در ضمیمی کتاب ،گیردآور شی ه اسیت کیی میی روانی بیرا
دانشجویان مفی باش .
سال 5711
معرفی  571گیاه برای باغهای آبی
رألیف وگردآور  :دکتر فرهنگ مراقبی
مهن س آرریکاس اعتمادزاده
چاپ اول 053 -5792ص
قیمت 12222 :ریال
چکیده :کتاب  572گیاه برا باغها آبی شام چن فص است در این کتیاب
ابت ا شرحی بر راریخچی باغها آبی و سیر رحول آن ارائی می گیردد .سیس بیی
معرفی انواع گونی ها پرداختی ش ه در ضمن آن مشخص میگردد کیی هیر گونیی
در چی نواحی از ایران پراکنش دارد .در پایان دلی استفاده از گیاه بی عنوان گی
یا برگ زینتی و نحوه رکثیر آن روضیح داده میشود.
واژه نامه علوم کشاورزی
مولف :دکتر امی صادقیپور
چاپ اول 140 -5792ص
قیمت 93222 :ریال
چکیده :این کتاب شام رع اد زیاد واژه انرلیسی است کی بی نحو در منابع
علمی کشاورز بکار می رون  ،اگرچی برخی از این کلمات بی طور کام رخصصی
نیستن اما از آنجا کی زیاد میورد اسیتفاده قیرار مییگیرنی در اینجیا نییز آورده
ش هان  .در قسمت پیوست کتاب اسامی گیاهان بیی دو صیورت علمیی و فارسیی
مررب ش ه است کی البتی اسامی انرلیسی آنها نیز بی ررریب الفبا در میتن اصیلی
کتاب آورده ش ه است .همچنین رع اد وبسایت مفی کی مییریوان از طرییق
آنها بی مقاالت ،منابع علمی و اطالعات کشاورز دست یافت نیز ارایی ش ه است

