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 فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعی
 طرح روي جلد عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب 

  یاجتماع یمهندس دهیپد
 در ها سازمان یتیامن شکاف 

 سوم هزاره 
 دکتر پور، حسین داود دکتر : مولف
 امیر سید قوچانی،دکتر مهدي محمد

 میرکالیی موسوي
 120: صفحات تعداد 98 : چاپ

  ریال 450000 : قیمت

  

 نستاگرامیا
 ، یآموزش کردیرو با( 

 )يتجار
 مولف : حمیدرضا قنبري و

 معصومه خورشیدوند 
 100تعداد صفحات :  96چاپ 

 ریال 350000قیمت : 
 

 هاي شبکه در آموزشی هاي فرصت
 اجتماعی هاي رسانه و مجازي

 مولف : مهندس علی زارعی
 100تعداد صفحات  96چاپ : 

 ریال 170000قیمت : 

 

 و هوشمند سازي مدارس کتابهاي کودك و نوجوان
 جلدطرح روي  عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب 

 1 سطح ویندوز و مبانی آموزش
 مولف : مهندس روشنک هشیوار

 72تعداد صفحات :  98چاپ 
 ریال 300000قیمت : 

 

  

 دبستان پیش کامپیوتر با آشنایی
 )ها دبستانی پیش (ویژه

 مؤلف: مهندس روشنک هشیوار
 30تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال 220000قیمت : 
 

 

 دو سطح E-KIDS کار کتاب
 ذاکري سپیده مهندس:  مولف
 96:  صفحات تعداد 98 چاپ

 ریال 350000:  قیمت
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 کی سطح E-KIDS کار کتاب
 ذاکري سپیده مهندس : مولف
 96 : صفحات تعداد 98 چاپ

 ریال 350000 : قیمت

 

 آموزش من، نویس برنامه کودك
 نویسی برنامه زبان مقدماتی

 SCRATCH3.0 اسکرچ
 باباییمولف : مهندس محدثه 

 90تعداد صفحات :  98چاپ 
 ریال 350000قیمت : 

 
 کودك کارآفرینی مربی

 مقدماتی) ونوجوان(سطح
 علی زارعیمهندس مولف:

 374تعداد صفحات:96 چاپ:
 ریال 380000قیمت:

 

 طراحی از مدارس سازي هوشمند
 عملیات تا

 مولفان : دکتر علیرضا بادله و
 سپیده دیلمی کناري 

 212تعداد صفحات :  97چاپ : 
 ریال 620000قیمت : 

 
  مربی تربیت

 و کودك پروري نخبه و خالقیت
 ) مقدماتی نوجوان(

 علی زارعیمهندس مولف:
 310تعداد صفحات:1396چاپ:

 ریال 750000 قیمت:

 

 تربیت مربی
خالقیت و نخبه پروري کودك و 

 نوجوان( پیشرفته )
 علی زارعیمهندس مولف:

 326صفحات:تعداد 1396چاپ:
 ریال 750000قیمت:

 
-E 2017کامپیوتر کاربردي آموزش

KIDS  1   سطح      
 سال 12 تا 7 کودکان ویژه

 مهندس سپیده ذاکري:  نویسنده 
  120:  تعدادصفحات96چاپ:

 ریال 480000قیمت:

 

  کامپیوتر کاربردي آموزش
E-KIDS 2017 2 سطح    

  سال 12 تا 7 کودکان هویژ
 مهندس سپیده ذاکري:  نویسنده
  208:  تعدادصفحات96چاپ:

 ریال 720000قیمت:

 
 حیان جابربن جشنواره در چگونه

  شویم موفق
  زارعی علی مولف:مهندس

  138: تعدادصفحات 97چاپ
 ریال 260000قیمت:

 

 خوارزمی هاي جشنواره در چگونه 
 ؟ شوم موفق بهایی شیخ و

 یزارع یعل مهندس:مولف
 226: تعدادصفحات 97چاپ
 الیر 470000:متیق
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 Ytکتابهاي فناوران جوان 

 طرح روي جلد عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب 
 PYTHON همراه راهنماي

 فاطمه دهیس سازگار، زرقونه: ولفانم
 مهندس راد، يدریح الهام رهنما،

 يقنبر درضایحم
 162تعداد صفحات :  98چاپ اول 

 ریال 500000قیمت : 
 

  

 داده پایگاه تمرین حل
 SQL SERVER 

مولفان : مهندس شهرام رمضانی، مهندس 
 فرانک عامري

 142 : صفحات تعداد 98 چاپ
 ریال 400000 : قیمت

 

ICDL2019  کی سطح  
 جوانان و نوجوانان يبرا

 یفراهان یدارستان مایش: مولف
 116تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال 270000قیمت : 

 

  فرزندان یشغل تیهدا
 ) انیمرب و ایاول يبرا استفاده قابل(

  يریم ،مهسا یزارع یعل:مولفان
 110: صفحات تعداد 97چاپ
 الیر240000:متیق

 

  کودك مهد مدیریت
 مولف:زهرا شعبان 

 204تعداد صفحات : 97چاپ
 ریال 480000قیمت:

 

 یسینو برنامه افزار نرم آموزش
 پروژه قیطر از SCRATCH اسکرچ

 يکاربرد يها
 يتقو وداد شبنم دکترمولف : 
 132تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 350000قیمت : 
 

کودکان هوش افزایش هاي روش  

 کاربردي و کلیدي هاي (روش
 ) کودکان هوش تقویت

مولف : شهناز گلیان تهرانی و سپیده بیاتی 
 و سمانه بیاتی

 326تعداد صفحات :   96چاپ : 
 ریال 330000قیمت : 

 
 براي نویسی برنامه آموزش

 افزار نرم با ونوجوانان کودکان
SCRATCH 

 مولف:مهندس محدثه بابایی
 92تعداد صفحات:  95چاپ: 

 ریال  400000 قیمت : 

 

           بارایانه نقاشی لذت
 ) CDهمراه ( 

 زهرا ابراهیمی:  نویسنده
  34:  تعدادصفحات

 ریال 120000قیمت:
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 IOS یسینو برنامه يالفبا
 ) متوسط و یمقدمات(
 جوانان و نوجوانان يبرا

  و یمیابراه رکسانامولفان : 
 یمیابراه شاهرخ

 108تعداد صفحات :  98چاپ 
  ریال 370000:   قیمت

 مقدماتی رباتیک
 ینیحس ریم اسحق ریام مهندس : مولف

 136 : صفحات تعداد 98 چاپ
 ریال 520000 : قیمت

 
 برنامه زبان یمقدمات آموزش

 MICROSOFT کیسیب اسمال یسینو

SMALL BASIC 
  ، يتقو وداد شبنم : مولفان

 يتقو وداد معصومه
 90 : صفحات تعداد 98 اول چاپ

 ریال 280000 : قیمت
 

 یمقدمات C++ یسینو برنامه
  و رمضانی شهرام مهندسمولفان :  

 عامري فرانک مهندس
 104تعداد صفحات :  98چاپ اول 

 ریال 320000قیمت : 

 
 دیاندرو سالم

 دمهریفر سارا مهندس :مؤلف
 146 : صفحات تعداد 97 اول چاپ

 ریال 350000 : قیمت

 

 و کودکان يبرا فتوشاپ آموزش
 نوجوانان

 یفراهان مزرعه نبیز مهندس:  مؤلف
 200تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 470000قیمت : 

 
SQL SERVER يبرا یمقدمات 
 جوانان و نوجوانان

 مهندس ، یرمضان شهرام مهندس: مؤلفان
 يعامر فرانک

 126تعداد صفحات :  97چاپ اول 
 ریال 380000قیمت : 

 

 جوانان و نوجوانان يبرا PHP آموزش
 مهندس ، يقنبر درضایحم مهندس: مؤلفان

 ایآذرن مهرنوش
 204تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 430000قیمت : 

 
 و نوجوان يبرا ARDUINO يالفبا

 جوانان
 ي وذوالفقار يمهد محمد:  مولفان

 انصار احمد 
 110تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 320000قیمت : 

 

 و نوجوانان يبرا تونیپا آموزش
 جوانان

 مهندس ، يقنبر درضایحم مهندس :مؤلفان
 ایآذرن مهرنوش

 164 : صفحات تعداد 97 اول چاپ
 ریال 450000قیمت : 

 
 ویژه سایت وب ساخت و طراحی

  نوجوانان و کودکان
  کوهستانی، :مهدي مولفان

 نعمتی پور مریم
 116صفحات: تعداد 97چاپ

 ریال 260000قیمت:

 

 و نوجوانان براي  ASP.NET آموزش
  جوانان

مولف: حمید رضا قنبري ، سجاد محمدزاده ، 
 عرفانه صحرائی

  158تعداد صفحات : 97چاپ 
  ریال 290000قیمت:
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 براي اندروید نویسی برنامه
  جوانان و نوجوانان

 ) متوسط و مقدماتی (سطح
مولف : صدیقه فیاضی مقدم و مهندسین 

 حمیدرضا قنبري و سجاد محمدزاده
 140تعداد صفحات :  97 :چاپ

 ریال 400000قیمت : 
 

  HTML آموزش
 نوجوانان يبرا
 مهر دیفر سارا مهندسمولف : 
  99تعداد صفحات :  97چاپ : 

 ریال 200000قیمت : 

 
 یمقدمات فلوچارت و تمیالگور

 مهندس ، یرمضان شهرام مهندس : مولف
 يعامر فرانک

 158 : صفحات تعداد 97 : چاپ
 ریال 380000 : قیمت

 

 دیاندرو یسینو برنامه
 )یاطالعات بانک(

 جوانان و نوجوانان يبرا
و  محمدزاده سجادي و قنبر درضایحم مولفان :

 یصحرائ عرفانه
 108تعداد صفحات  :  97چاپ اول 

 ریال 350000قیمت : 
 

 براي سایت طراحی الفباي

 ) 2 سطح ( جوانان و نوجوانان
 مولف : مهندس سارا فرید مهر

 118تعداد صفحات :  97پ: چا
 ریال 300000قیمت : 

 

  سایت طراحی الفباي
 ) 1 سطح ( نوجوانان براي

 سارا فرید مهرمهندس  مولف:
 86تعداد صفحات :97چاپ

 ریال 200000قیمت:

 
 پذیرو تجدید هاي انرژي

 و کودکان براي آن کاربردي
  نوجوان

 مولف:سید سعبد قره یالی 
 116تعداد صفحات  97چاپ

 ریال 230000قیمت:
 

  

 کتاب هاي آموزش کامپیوتر 
 جلدطرح روي  عنوان کتاب  طرح روي جلد عنوان کتاب 

 گام به گام آموزش
POWER POINT 2019 

 دوست يافتخار دهیسپمولف : 
 126تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال 450000قیمت : 

  

 2019 اکسس موزشآ
 ها پروژه طریق از 

 دوست يافتخار دهیسپمولف : 
 160تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال 350000قیمت : 
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 گام به گام آموزش
 2019WORD   

 يذاکر دهیسپ : مولف
 164 : صفحات تعداد 98 اول چاپ

 ریال 500000 : قیمت

 

 گام به گام آموزش
ACCESS 2019 

 مولف : مهندس سپیده افتخاري دوست
 192تعداد صفحات :  98چاپ 

 ریال 600000قیمت : 

 
 گام به گام آموزش

 2019 اکسل 
 ، يذاکر دهیسپ مهندس: مؤلفان

 یکوهستان يمهد مهندس 
 172:  صفحات تعداد 97 اول چاپ

 ریال 440000:  قیمت
 

  2019 شرفتهیپ اکسل
 کار بازار ژهیو

 یپورفتح کامران مهندس :مؤلف
 114 : صفحات تعداد 97 اول چاپ

 ریال 420000 : قیمت

 
 ICDL وتریکامپ يکاربرد يها مهارت

 ) کی سطح ( 2019
 مهندسو  مدقق درضایوح دکتر: مولفان

 یکوهستان يمهد
 264تعداد صفحات :  97چاپ اول 

 ریال 850000قیمت : 

 

 وتریکامپ يکاربرد يها مهارت
ICDL 2019 ) دو سطح ( 
 و مدقق درضایوح دکتر :مولفان

 یکوهستان يمهد مهندس
 280 : صفحات تعداد 97 اول چاپ

 ریال 600000 : قیمت
 

 LATEX قدم به قدم آموزش
  و وند زهره عباس :مؤلفان
 يمفاخر هاجر 

 186 : صفحات تعداد 97 اول چاپ
 ریال 580000 : قیمت

 

 اي حرفه تایپ آموزش
 مولف:مهندس سپیده افتخاري دوست

 118تعداد صفحات:
 ریال 120000قیمت:

 
 گام به گام آموش

WORD2016 
 ذاکري سپیده مولف:مهندس

 140صفحات: تعداد 95 چاپ:
 ریال 450000قیمت:

 

 امکانات آموزش

 WORD2016پیشرفته
 محمدپور مولف:فهیمه

 116صفحات: تعداد 1395چاپ:
 ریال 390000قیمت:

 
 2016ورد جامع آموزش

 پروژه طریق از 
 مدقق وحیدرضا مولف:دکتر

 294صفحات: تعداد 96 چاپ
 ریال 650000قیمت:

 

 گام به گام آموزش

EXCEL2016 
 پرگو احمدي لیال مولف:مهندس

 116تعدادصفحات:  95 چاپ: 
 ریال 570000قیمت:
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کاربرد اکسل در برنامه ریزي 
 وکنترل پروژه

 شریعتی حامد مولف:مهندس
 214صفحات: تعداد95 چاپ:

 ریال 220000قیمت:

 

 2016اکسل پیشرفته کاربرد
                    محرمی سپیده مولف:مهندس

                    237تعدادصفحات: 1395چاپ:
 ریال 700000قیمت:

 
 گام به گام آموزش

 POWER POINT2016 
 مریم کوهستانی، مهدي مولف:مهندس

 نعمتی پور
 125صفحات: تعداد  95 چاپ:

 ریال 450000قیمت:

 

 2016 پاورپوینت آموزش
 پروژه طریق از

 دوست افتخاري سپیده مهندسمولف:
 116صفحات: تعداد 96 : چاپ

 ریال 330000قیمت:

 
 گام به گام آموزش

WINDOWS10 
 مجرد وقفی فهیمه مولف:مهندس

 143صفحات: تعداد 95 چاپ:
 ریال 190000قیمت:

 

 آموزش گام به گام
Access 2016 

 دوست افتخاري سپیده مولف:مهندس
 165صفحات: تعداد 95 چاپ:

 ریال 250000قیمت:

 
 انبارداري هاي سیستم ایجاد

 ACCESS2016 برنامه با 
 دوست افتخاري سپیده مهندسمولف:

 130صفحات: تعداد  95چاپ:
 ریال 150000قیمت:

 

 2016 اکسس آموزش
 پروژه ازطریق 

 دوست افتخاري سپیده مولف:مهندس
 132صفحات: تعداد 95 : چاپ

 ریال 130000قیمت:

 
  ICDLکامپیوتر مهارت

 یک) سطح2016(
 کوهستانی مهدي مولف:مهندس

 346صفحات: تعداد  95 چاپ:
 ریال 650000 قیمت:

 

  ICDLکامپیوتر مهارت
 دو) سطح2016(
 کوهستانی مهدي مهندس مولف:

 346صفحات: تعداد  95 چاپ:
 ریال 700000قیمت:

 



١١ 
 66498169تلفن: -در زمینه نشر آثار برتردیباگران تهران آماده همکاري با نهادها و سازمانها و اساتید محترم نشر

 

 )2 (درجهICDL کار رایانه
 قربانی مهدي مولف:مهندس

 424صفحات: تعداد 95 چاپ:
 ریال 400000قیمت:

 

  کار رایانه
ICDL 1 (درجه( 

 قربانی مهدي مولف:مهندس
 627صفحات: تعداد  95 چاپ:

 ریال 600000قیمت:

 
 2 درجه اداري اتوماسیون

  اول جلد
-پور همت آناهیتا-ریاحی مولفان:فرناز

 نژاد صداقی زکیه
 424صفحات: تعداد 96 چاپ:

 ریال 380000قیمت:

 

 2 درجه اداري اتوماسیون
  دوم جلد

-پور همت آناهیتا-ریاحی مولفان:فرناز
 نژاد صداقی زکیه

 424صفحات: تعداد 96 چاپ:
 ریال 370000قیمت:

 
 روحانیون ویژه کامپیوتر آموزش

 قربانی مهدي مولف:مهندس
 404صفحات: تعداد 96 چاپ:

 ریال 380000قیمت:
 

 

 دبیران ویژه کامپیوتر آموزش
 قربانی مهدي مولف:مهندس

 380صفحات: تعداد  96 چاپ:
  ریال 380000قیمت:

 
 پزشکان ویژه کامپیوتر آموزش

 قربانی مهدي مولف:مهندس
 378صفحات تعداد    96 چاپ:

 ریال 380000قیمت:

 

   

 المللی بین گواهینامه

 دو) (سطح ICDL2013کامپیوتر
 کوهستانی مهدي :مهندس مولف

 542صفحات: تعداد  95 چاپ:
 ریال 750000قیمت:

 

 المللی بین گواهینامه
 یک) (سطح ICDL2013کامپیوتر

 مولف :مهندس مهدي کوهستانی
 479تعداد صفحات:  95چاپ: 

 ریال 800000قیمت:

 
 بزرگساالن ویژه کامپیوتر آموزش

 المللی) بین سیبالس اساس بر (
EQUAL SKILS 

 کوهستانی مهدي :مهندس مولف:
 144صفحات: تعداد

 ریال 90000قیمت:
 

 الکترونیکی شهروند
 متواضع مرتضی مولف:مهندس

 394صفحات: تعداد
 ریال 190000قیمت:

 

 

 


