
  "بسمه تعالی"
   

  کا مپیوتر : کتابهاي موجود گروه
  

      
تعداد   انتشارات   مترجم   نام مولف   نام کتاب   ردیف 

  (جلد)
  1  دیباگران تهران  -   غالمرضا مینایی آموزش نرم افزارهاي چندرسانه اي   1

  1  دیباگران تهران  -   محمد فتحیان   پیش به سوي جامعه اطالعاتی   2

  1  دیباگران تهران  -   سهیال کاویان   فناوري اطالعات ورود به دنیاي  3

خسرو مهدي پور   xpآموزش گام به گام ویندوز   4
  عطایی 

  1  دیباگران تهران  - 

  2  نص  -   احسان ملکیان   اصول طراحی شبکه هاي کامپیوتري   5

  2  علوم رایانه   -   عین اهللا جعفر نژادقمی   )  ICDL  )XP گواهینامه بین المللی کاربري کامپیوتر   6

  2  نص   محمود دیانی   موریس مانو   طراحی دیجیتال (مدار منطقی )   7

  1  دیباگران تهران  فاطمه شیرین کار  جون پرپرنو Vistaآموزش گام به گام ویندوز   8

  1  دیباگران تهران  پیمان سمرقندي   پل مک فدریز Vistaراهنماي ویندوز   9

  1  انستیتوایزایران   -   امیر حسین مهدیزاده   سیستم عامل یونیکس   10

  2  علم وصنعت  -   بهروز پرهامی  آشنایی با کامپیوتر   11

مرکز فرهنگی نشر   کیوانم فالح مشفقی   جاناتان شاپیرو  ++Cجعبه ابزار   12
  گستر 

1  

  1  سمت  -   حسن صالحی   آشنایی با کامپیوتر و برنامه نویسی   13

  1  آستان قدس  داوود حسینی نسب  جاناتان اندرسن   گسترش کاربرد کامپیوتر درآموزش و پرورش   14

  1  خواجوي کرمانی   -   حسن وکیل پور   و برنامه هاي کاربردي   Dosخود آموز   15

  1  پدیدآورندگان   -   منیژه روحانی   MS  / Pc  - Dosسیستم عملیاتی   16

  3  سمت   -   حسن صالحی   آشنایی با کامپیوتر و برنامه نویسی   17

فرهاد قلی زاده   میتو شیبکو       )  (SQL   Server  7   7اس کیو ال سرور  18
  نوري 

  1  نشر علوم روز 

محمد تقی روحانی   سیستم و ساختار فایلها   19
  رانکوهی 

  1  جلوه   - 

  1  جلوه  -   ملیحه بهادري  مبانی کامپیوتر و برنامه سازي به زبان پاسکال   20

  1  سیمرغ   مهرداد توانا   جان شارپ   ) C # . Netآموزش گام به گام سی شارپ . نت(   21



  1  دیباگران تهران  مرتضی متواضع   فیلیپ کرمن  ) 5( فلش   Flash 5خودآموز   22

  1  دیباگران تهران  امیر حسین رضوي   اون کاالهان  عیب یابی صفحات وب   23

  2  پوران پژوهش   -   هادي یوسفی  مدار منطقی   24

محمکد تقی روحانی   شیوه ارائھ مطالب   25
  رانکوهی 

  1  جلوه  - 

علی رضا   کوین اینگلز   ) ++Visual j 0(6کتاب آموزشی ویژوال جی  ++  26
  منتظرالقائم

  1  کیومرث

  1  ناقوص  -   مجید اسکندري   )  Yahoo  Messenger   6.0(  6.0یاهو مسنجر   27

  1  دیباگران تهران   شیما صدرا   اسکات کلبی   ) Photoshop 7(  7ترفندهاي فتوشاپ   28

  1  ناقوس  حسن سید رضی   اسکات مکنزي   ( میکروکنترلر خانواده ) 8051میکروکنترلر  29

امیر هوشنگ   دوین هانسلمن   )  Matlab    6 ( 6راهنماي جامع مطلب   30
  غیوري 

  1  آصال

محمد مهدي   ترنس پرات   زبانهاي برنامه نویسی   31
  سالخورده حقیقی 

  1  خراسان 

ابوالفضل طرقی   اندرواس تنن باوم   طراحی و پیاده سازي سیستم عامل  32
  حقیقت 

  1  هماي دانش

سید امیر حسین   سوزان سویینی  راهکار براي ارتقاي سایت هاي وب  101  33
  رضوي 

  5  دیباگران تهران 

  5  دیباگران تهران   محمد کریمی  مالی هولتس شالگ  و طراحی وب   HTMLراز  200  34

  5  دیباگران تهران   فرناز رحیمی  ارنست آکرمان  آموزش استفاده از اینترنت و شبکه جهانی وب   35

  5  دیباگران تهران   کیاوش بحرینی   مایکل تی گودریچ  ساختمان داده ها و الگوریتم ها در جاوا   36

  5  دیباگران تهران   علی ناصح   کیت جان جونز  ابزارهاي مقابله با مهاجمین و تامین امنیت شبکه ها   37

  5  دیباگران تهران   پیمان سمرقندي   مت هیدن   ساعت 24اصول طراحی و شبکه سازي در   38

  5  ناقوس اندیشه  حامد کریمی   سی.جی.دیت   حل تشریحی سیستم هاي بانک اطالعاتی   39

  5  ناقوس اندیشه  حامد کریمی   انروتانن باوم   حل تشریحی تمام مسائل شبکه هاي کامپیوتري   40

  5  ناقوس   محمد نوزري  جاناتان فلدمن   اصول و مبانی عیب یابی شبکه هاي کامپیوتري   41

  5  ناقوس  رامین رهنمون  استوارت راسل  هوش مصنوعی رهیافتی نوین   42

  5  ناقوس اندیشه  -   حسن علیزاده  ++Cاصول ساختمان داده ها در   43

  4  ناقوس   -   کوروش مقدسی  Visual    Basicمرجع  برنامه نویسان   44

  5  ناقوس اندیشه  -   داود سجادي   الگوریتم و فلوچارت  45

  5  ناقوس اندیشه  -   داوود سجادي   CDهمراه  –لینوکس ، شبکه ، امنیت   46

  5  کیان رایانه سبز  وحید علم بیگی  موریس مانو   تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدارمنطقی)   47



  5  ناقوس   -   حسن سید رضی   حل تشریح تمام مسائل معماري کامپیوتر   48

  5  ناقوس اندیشه  -   داریوش مرتضوي  کتاب آموزشی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري   49

  5  ناقوس   حسن سید رضی  موریس مانو  (مدارمنطقی )طراحی دیجیتال   50

  3  ناقوس   -   عطاالهی   فن آوري شبکه   51

  5  ناقوس   محمود حافظیان  دنیس جونز  مرجع کامل اینترنت    52

  5  دنیاي هنر   حجت اهللا جلیلی   اندروتافن بام   طراحی و پیاده سازي سیستم هاي عامل   53

  5  عمیدي  -   امیر شاهی  دیجیتال ( مدار منطقی)تشریح کامل مسائل طراحی   54

  2  نوپردازان  -   آرمان مهربخش   ذخیره و بازیابی اطالعات  55

  5  نوپردازان  -   محمود فتحی  مساله حل شده در شبکه هاي کامپیوتري و انتقال داده ها3000  56

  10  نوپردازان  -   فرشاد صفایی  مساله نظریه زبان ها و ماشین ها 1000  57

مرکز نشر   امیر صادقی   مایکل تیشر   1برنامه نویسی سیستم براي کامپیوترهاي شخصی ج  58
  دانشگاهی 

2  

مرکز نشر   امیر صادقی   مایکل تیشر   2برنامه نویسی سیستم براي کامپیوترهاي شخصی ج  59
  دانشگاهی 

2  

مرکز نشر   ابراهیم نقیب زاده   توماس بارتی   آشنایی با دانش کامپیوتر   60
  دانشگاهی 

2  

محمد تقی روحانی   مفاهیم بنیادي پایگاه داده ها  61
  رانکوهی

  6  جلوه  - 

  5  نص  مهدي دهقان   اندروتانن باوم   طراحی و پیاده سازي سیستم عامل (ویراست سوم )  62

  5  نص  -   شاپور شایگان   Htmlو آموزش   Webآشنایی با   63

  10  نص  زارع پور  کورتیس اسمیت  6با ویژوال بیسیک  آموزش برنامه نویسی پایگاه داده  64

  5  نص   فرزاد شکاري زاده  لیبرتی  روز 21در  ++Cآموزش   65

  4  نص  عباس ریاضی  آنتونی سنیتس  روز  21آموزش برنامه نویسی شیء گرا در   66

  5  گستر کیمیا  رضا کرمی شاهنده  موریس مانو   تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )  67

  5  آشینا  سروش  موریس مانو تشریح امل مسایل معماري کامپیوتر  68

عین اهللا    الري نایهوف  ++Cساختمان داده ها در  69
  جعفرنژادقمی

  5  نص

  5  نص  -   احسان ملکیان  اصول طراحی شبکه هاي کامپیوتري (چاپ سوم )  70

محمد صادق   شون کانوري   معماري امنیت شبکه   71
  دوستی 

  5  نص 

  5  نص   -   علی ذاکرالحسینی  امنیت داده ها  72

  5  نص   کامران سیروسیان   تیرون ویلیس   2005پایگاه داده با ویژوال بیسیک   73



  5  پرتونگار  -   امیر علیخانزاده  واژه نامه جامع کامپیوتر ( فناوري اطالعات و ارتباطات)  74

75  Ansys   1  علم و صنعت   -   حمیدرضاجاهد مطلق  

  1  گسترش علوم پایه    -   ایرج صادقی   طراحی الگوریتم ها   76

  1  اسحاق  داریوش فرسایی   پاتریک ناتن   کتاب آموزش زبان برنامه نویسی جاوا   77

  1  گسترش علوم پایه    -   محمد تقی درویشی  Matlabبرنامه نویسی با   78

  1  ادبستان   -   محمدرضا نانگیر   2002مرجع کامل اتوکد   79

  1  ناقوس   -   انوشیروان فرشیدیان   Matlab 6.5 &Simulinkراهنما و کاربرد   80

  2  نص  محمدرضا منصوري   کریستوفراسمیت  5خودآموز ادوب آکروبات   81

  2  نص  علیرضا زارع پور  لورا آلکن   2000خودآموز آفیس   82

  2  نص   -   امیر سربافته  2003آموزش پاورپونت   83

  2  نص  محمود حافظیان   مایکروسافت  2000اکسل آموزش گام به گام    84

  2  نص  کامران سیروسیان   مایکروسافت 2000آموزش گام به گام فرانت پیچ   85

  2  مهرجرد  غالمرضا شهرجردي   کریگ استینسن   98راهنماي جامع ویندوز   86

  2  نص  علیرضا زارع پور   مایکل میلر 98کتاب آموزشی ویندوز   87

  2  نص   حسن محمدي   مایکروسافت  ٩٨ویندوز  آموزش گام بھ گام  88

  2  نص   علیرضا زارع پور   ریچارد هوند هاوزن ADO,NET,XMLسرویس هاي وب برنامه نویسی وب با   89

  2  نص   علیرضا زارع پور   اوري گورویچ   روز  21خودآموز سریع در   ++Cویژال   90

  3  صنعتی شریف  -   بهروز قلی زاده   طراحی و تحلیل الگوریتم ها   91

  3  فردوسی مشهد  -   محمود نقیب زاده  ( مفاھیم و روش ھا )سیستم عامل   92

حسین اسماعیل   هاروي ام .دیتل   ) CD( همراه 1برنامه بنویسییم جلد  ++Cچگونه با   93
  زاده قلزم 

  5  سیماي دانش

حسین اسماعیل   هاروي ام .دیتل   ) CD( همراه 2برنامه بنویسییم جلد  ++Cچگونه با   94
  زاده قلزم 

  5  سیماي دانش

حسین اسماعیل   رابرت وبلیوبی نور  ++Cمرجع کامل برنامه نویسی شیء گرا با  95
  زاده قلزم 

  2  سیماي دانش 

  5  نص   -   حسین صادقی راد  دستور حفاظتی ویندوز )  650آموزش ریجستري (  96

97  inDesign    Cos3 ME – همراه  CD  5  نص  علی رمضانی   جان کروز   

  2  نص  حسن محمدي   نیل گراس   Vآموزش دایرکتور   98

  2  نص  علیرضا زارع پور  چارلز اشباگر  ساعت  24در   XMLآموزش برنامه نویسی   99



  2  نص  محمود حافظیان   فیلیپ کرمن   5خودآموز فلش   100

101  PC  2  نص   علیرضا زارع پور  جیمزال. ترلی   به زبان ساده  

  2  نص  پریسا گوهري  دان گوکین   ساعت 24پرونشنال در 2000خودآموز ویندوز   102

  2  نص  پریسا گوهري  هیدي استیل ساعت 24در2000خودآموز ورد   103

  1  نص   محمد حیدرخانی  اینترگراف خودآموز میکرو استیشن   104

  5  پیوند نو   سید امیر اصغري   آلبرتولئون   شبکه هاي ارتباطی مفاهیم پایه اي و معماري هاي کلیدي   105

  5  نص   -   آلن باغومیان   نصب و برپایی سرورهاي لینوکس   106

  5  نص  -   احسان ملکیان   اصول طراحی شبکه هاي کامپیوتري  107

  5  نص   -   علی ذاکرالحسینی  امنیت داده ها  108

محمد صادق   جف سنگ استاك  ساعت 24و  PREMIEREP 6خودآموز   109
  دوستی 

  5  نص

  5  نص  -   علیرضا علی نژاد Direct   xآموزش برنامه نویسی   110

محمد صادق   میچ تولچ   هک هاي ویندوز سرور   111
  دوستی 

  5  نص

طراحی و ساخت فروشگاه  Asp . Net  4آموزش کاربردي   112
  الکترونیکی

  5  پیوند نو   -   سعید زارع پور 

  5  نص  -   امیر ارمغان   مدیریت محتواي وب با جومال !   113

  5  نص  -   حامد شیدائیان مفاهیم گرافیک کامپیوتري  114

آموزش عملی امکانات جدید براي راهبران و برنامه نویسان   115
SQL Server   2005 

  5  نص  کامران سیروسیان   توماس ریزو 

عین اهللا جعفرنژاد   آبراهام سیلبرشاتس  اصول طراحی پایگاه داده ها (ویراست پنجم )   116
  قمی 

  5  نشر علوم رایانه 

عین اهللا جعفر نژاد   ریچارد نیپولیتان  ++Cطراحی الگوریتم ها با شبکه کد هاي   117
  قمی 

  5  نشر علوم رایانه 

  5  نشر علوم رایانه   -   عین اهللا جعفر نژاد قمی ++Cآموزش گام به گام برنامه نویسی با ویژوال   118

  5  نشر علوم رایانه   -   جعفر نژاد قمیعین اهللا  ++Cبرنامه نویسی به زبان   119

عین اهللا جعفر نژاد   استوارت راسل   هوش مصنوعی ( رهیافتی نوین )   120
  قمی 

  5  نشر علوم رایانه 

عین اهللا جعفر نژاد   پیتر لیتر   مقدمه اي بر نظریه زبان ها و ماشین ها   121
  قمی 

  5  نشر علوم رایانه 

  5  نشر علوم رایانه   علیرضا غفوري   موریس مانو   اصول طراحی مدارهاي منطقی   122

عین اهللا جعفر نژاد   آندرواس تننباوم  شبکه هاي کامپیوتري  123
  قمی 

  5  نشر علوم رایانه 

  5  نشر علوم رایانه   -   عین اهللا جعفر نژاد قمی  J # . NET آموزش گام به گام   124



  5  نشرعلوم رایانه   قدرت اهللا سپیدنام   ویلیام استالینگر   انتقال داده ها و شبکه هاي کامپیوتري   125

  5  نشرعلوم رایانه   قدرت اهللا سپیدنام   ري.راجا رامون   معماري و برنامه نویسی کامپیوترهاي موازي   126

  5  نشر علوم رایانه   -   عین اهللا جعفر نژاد قمی مبانی کامپیوتر و الگوریتم ها   127

  5  نشر علوم رایانه   -   عین اهللا جعفر نژاد قمی  XPخود آموز ویندوز   128

  5  نشر علوم رایانه   -   عین اهللا جعفر نژاد قمی  Visual C++ . Netآموزش گام به گام   129

130  VHDL   عین اهللا جعفر نژاد   داگالس پري   برنامه نویسی با مثال
  قمی

  5  نشر علوم رایانه 

  5  نشرعلوم رایانه   قدرت اهللا سپیدنام   دهانانجی وي.گارد   AVRبرنامه نویسی و سفازشی کردن میکروکنترلر   131

عین اهللا جعفر نژاد   دیویدب.ماکوفسکی   C#.Netبرنامه نویسی شبکه به زبان   132
  قمی

  5  نشر علوم رایانه 

  5  نشر علوم رایانه   -   عین اهللا جعفر نژاد قمی  Cبرنامه نویسی به زبان   133

  5  نشر علوم رایانه   -   عین اهللا جعفر نژاد قمی برنامه نویسی به زبان پاسکال   134

  5  نشر علوم رایانه   -   عین اهللا جعفر نژاد قمی  ASP.NET آموزش گام به گام   135

عین اهللا جعفر نژاد   سیمون نیت   UMLمرجع کامل   136
  قمی

  5  نشر علوم رایانه 

  5  نشر علوم رایانه   -   عین اهللا جعفر نژاد قمی  آموزش گام به گام ویژوال بیسیک   137

  5  نشر علوم رایانه   -   رمضان عباس نژاد FLASH MXآموزش گام به گام   138

مرکز نشر   مهرداد وحدتی   کی .آسایی   سیستم هاي فازي براي پردازش اطالعات   139
  دانشگاهی 

5  

  5  جهش  -   حسین حاج رسولیها   طراحی و معماري کامپیوتر   140
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