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 فرهنگ اصطالحات
 عاميانه خودرو

پژوهش شهرداد ميرزايی،
رجبعلی مختارپور

چاپ اول1382
196 صفحه

30000 ريال

 فرهنگ فارسی زانسو
تأليف خسرو کشانی

چاپ اول 1372
456 صفحه

77000 ريال

و  شيمی   فشردة  فرهنگ 
مهندسی شيمی

تأليف سياوش احمدی،
 علی پورجوادی
چاپ اول1382
1280 صفحه

 170000 ريال

يونانی   طبی  لغات  فرهنگ 
در کتابهای فارسی
تأليف غالمرضا طاهر

چاپ اول1374
200 صفحه

18000 ريال

 واژگان اقتصاد
فارسی، انگليسی ـ 
 فارسی ـ  انگليسی

گردآوری اقبال مستوفی زاده حقيقی
چاپ اول 1374

280 صفحه
48000 ريال

 واژگان دامپزشکی
فارسی، انگليسی ـ 
 فارسی ـ  انگليسی

گردآوری بيژن رادمهر،
احمدرضا محّمدنيا

چاپ اول 1375
چاپ دوم  1387 

284 صفحه
70000 ريال
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 واژگان زمين شناسی
فارسی، انگليسی ـ 
 فارسی ـ  انگليسی

تأليف فريد ُمر
چاپ اول 1382
چاپ دوم 1390

856 صفحه
240000 ريال

واژگان زيست شناسی
فارسی، انگليسی ـ 
 فارسی ـ  انگليسی

گردآوری رضا فرزان پی، 
با همياری مهرآذر فارسی

چاپ اول 1377
چاپ دوم 1387 

704 صفحه
170000 ريال

 واژگان شيمی و  مهندسی شيمی
ويرايش دوم

فارسی، انگليسی ـ 
 فارسی ـ  انگليسی

تأليف علی پورجوادی
چاپ اول 1379

چاپ چهارم 1392
1076 صفحه

380000 ريال

واژگان کشاورزی
فارسی، انگليسی ـ 
 فارسی ـ  انگليسی

داهی،  محّمدرضا  گردآوری 
فاطمه مصلحی مصلح آبادی

چاپ چهارم 1388
552 صفحه

130000 ريال

 واژگان متالورژی )مواد(
فارسی، انگليسی ـ 
 فارسی ـ  انگليسی

گردآوری زهرا سلطانپور دهکردی
چاپ اول 1374

چاپ چهارم 1389
480 صفحه

 200000 ريال

 واژگان مهندسی صنايع 
فارسی، انگليسی ـ 
 فارسی ـ   انگليسی

گردآوری محّمدعلی شفيعا، 
با همکاری سّيدعلی هاشمی ابراهيمی

چاپ اول 1375
چاپ چهارم1392

296 صفحه
135000 ريال
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 واژگان مهندسی عمران
انگليسی ـ  فارسی،
 فارسی  ـ انگليسی

گردآوری فريبرز فرهمند
چاپ اول 1375

چاپ ششم  1390
468 صفحه

170000 ريال

 واژگان مهندسی معدن
انگليسی ـ  فارسی، 
فارسی  ـ انگليسی

گردآوری حسن مدنی
ويراست دوم

چاپ سوم  1392
316 صفحه

جلد زرکوب :145000 ريال

 واژگان مهندسی مکانيک 
انگليسی ـ  فارسی،
 فارسی  ـ انگليسی

گردآوری کاظم ابهری
چاپ اول 1376

چاپ ششم  1389
448 صفحه

200000 ريال

واژه نامة الکترونيک 
انگليسی ـ   فارسی،

 فارسی  ـ انگليسی 
شاخة واژه گزينی الکترونيک،

 گروه فيزيک
چاپ دوم  1387

96 صفحه
20000 ريال

واژه نامة باستان شناسی 
انگليسی ـ   فارسی،

 فارسی  ـ انگليسی 
صادق ملک شهميرزادی

چاپ چهارم 1390
236 صفحه

60000 ريال

واژه نامة بهداشت
انگليسی ـ   فارسی،

 فارسی  ـ انگليسی 
بهداشت مرکز نشر دانشگاهی گروه 

چاپ اول 1369
چاپ دوم 1378

128 صفحه
22000 ريال
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 واژه نامة تاريخ فلسفه 
در اسالم 

انگليسی-فارسی
گردآوری ژاله باختر

چاپ اول 1373
84 صفحه

12000 ريال

 واژه نامة تربيت بدنی 
انگليسی ـ  فارسی، 
فارسی  ـ انگليسی

گروه تربيت بدنی مرکز نشر 
دانشگاهی

چاپ دوم  1378
80 صفحه

15000 ريال

 واژه نامة دريانوردی 
انگليسی- فارسی

ابراهيم شاه حسينی، احمد بينا
چاپ اول 1365
چاپ دوم 1374

108 صفحه
18000 ريال

 واژه نامة راه آهن
انگليسی ـ   فارسی،

 فارسی  ـ انگليسی 
تهيه و تدوين

مرکز نشر دانشگاهی
چاپ اول 1381

156 صفحه
30000 ريال

 واژه نامة رياضی و آمار
انگليسی ـ   فارسی،

 فارسی  ـ انگليسی 
 انجمن رياضی ايران، با 

همکاری گروه رياضی و آمار 
مرکز نشر دانشگاهی

چاپ اول 1370
چاپ نهم  1396

360 صفحه
210000 ريال

 واژه نامة ژئوفيزيک و هواشناسی
انگليسی ـ   فارسی،

 فارسی  ـ انگليسی 
تهيه و تدوين مرکز نشر دانشگاهی و 

پژوهشکدة هواشناسی
ويرايش دوم 1377

192 صفحه
33000 ريال
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واژه نامة شيمی 
علی پورجوادی

ويرايش پنجم
چاپ سوم 1395

584 صفحه
270000 ريال

 واژه نامة علوم زمين
هيئت مؤلفان

چاپ اول1380
152 صفحه

18000 ريال

 واژه نامة علوم و تکنولوژی
انگليسی ـ   فارسی،

 فارسی  ـ انگليسی 
مرکز نشر دانشگاهی

چاپ اول1373
406 صفحه

جلد شوميز:69000 ريال
جلد زرکوب: 77000 ريال

 واژه نامة فيزيک
انگليسی ـ   فارسی،
 فارسی  ـ انگليسی

ويراست دوم
شاخة واژه گزينی گروه فيزيک 

مرکز نشر دانشگاهی
چاپ اول 1377

چاپ پنجم 1387
320 صفحه

90000 ريال

واژگان کشاورزي
 ويراست دوم

محّمدرضا داهي
فاطمه مصلحي مصلح آبادي     

چاپ اول 1392 
1232 صفحه

750000 ريال 


