انتشارات همارا
عنوان کتاب
ىجيّغَ ٌکات طالیی آزىّنُای غهو اطالغات و داٌضطٍاشی (ویژه داوطهتیً
آزىّن دکحرا)
خالصَ جاىع ىتاحخ جخصصی آزىّن کارطٍاشی ارطد کحاةداری
رد پای طیریًٌّ :طحَُاٌ ،لاطیُا و آدار ىٍصّر ةِرهةر
ةاٌکداری و فٍاوریُای ٌّیً
ٌاىَُای طالیی
آطٍایی ةا ىػادالت دیفراٌصیم
آةی جر از دریا
اصّل ٌگارش ىلاالت غهيی (روشُا ىػرفی اةزارُا و ىکاجتات ىرجتط ةا ٌظر ىلانَ)
راٍُيای اپراجّر ةَ ججِیزات دوار
ىیراث جِاٌی طراحی طِری و گردطگری شَ طِر در خاورىیاٌَ
ةرٌاىَ ریزی ُيَ جاٌتَ ةرای ىّفلیث در فّجتال
فٍاوری اطالغاتٌّ ،آوری و اطاغَ :ةا ىػرفی ةرخی از ٌظریَُای پذیرش و اطاغَ
ٌياز در ادیان آشياٌی
روٌد ردهةٍدی کحاةخاٌَ ُا در كرن 12
ارزیاةی ٌیازُای اطالغاجی در غصر ایٍحرٌث
ٌلضُای جدید جحلیلی ةرای کحاةداران
حم انيصائم اٌحلال حرارت جاةجایی
اٌگهیصی کارةردیٌ :کات ضروری زةان اٌگهیصی غيّىی ىّرد اشحفاده
داٌظجّیان ُيَ رطحَ ُای جحصیهی ،و ىحّن زةان جخصصی ىدیریث اطالغات
گُّر شالىث
ٌاةغَ غایب :چگٌَّ ٌختگان را ةَ ىدیریث ُای کالن غهّم اٌصاٌی ُدایث کٍیو
درىان افصردگی :ةرٌاىَ  6ىرحهَ ای ةرای غهتَ ةر افصردگی
ىکانيَ اٌگهیصی ةَ روش آشان
( 3جهدی ةَ ُيراه ٌرم افزار آىّزطی)
آىّزش نِجَ ی آىریکایی
(ةَ ُيراه ٌرم افزار آىّزطی)
ریاضیات گصصحَ
کحاةظٍاشی كّم كظلایی
ةِيً ةیگی ةا طکّه
The magnificent bahmanbeigi
آخریً یّردُا
آٌچَ جّاٌصحو ٌَ آٌچَ ىی خّاشحو
شیصحو ُای انکحریکی ججدید پذیر و کارآىد

نویسنده
ىحيدرضا ٌیازىٍد – شيیَ كّیدل
– طیيا ةِراىصری
طِال کریيی و ....
ىصػّد ةِرهةر
شیروس خجصحَ زاد
زیٍب ىحيدیان
دٌیس جی زیم
زیٍب کریيی
دکحر زُرا حجازی زاده و .....
غتدانرضا ایياٌی
نٌّا خیر فان
اىیً شهطاٌی
دکحر فریتا ٌظری و ....
فاطيَ گهظٍی
راجٍدرا کّىِار
دیّید ٌیکالس
نیزا فدیرر
زُرا شیار
ىحيد ىیٍایی فر
غهی طجاغی
ٌّازاهلل ةِراىی ٌژاد
اشحفان ایالردی
ٌرگس غزیزی

مترجم

دکحر ةِيً احيدی

ىهیحَ جلی پّر و ....

پردیس پرجّ و ....
پیيان کریيی
پیيان کریيی

حجث ىحصٍی حلیلی و....

ٌرگس غزیزی
ىریو خّرطیدی
جيظید صداكث کیض و....
انَ وردی ةِيً ةیگی
انَ وردی ةِيً ةیگی
ةتراس شهیيی کّچی
غهی طجاغی
دکحر جيظید آكایی
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انتشارات همارا
عنوان کتاب
خّدآىّز زةان اٌگهیصی غيّىی و جخصصی غهو اطالغات و داٌض طٍاشی
پژوُض ُای شٍجَ ای
جحهیم ٌظری ٌلض کاریزىا در جٍتض ُای اجحياغی
ایٍحرٌث ،ىطانػَ و جحلیق
خّاب ُایی کَ در ةیداری دیده ام
کٍحرل ىتدل ُای انکحروٌیک كدرت
رىز جّفیق
کارکردُای شیاشیٌ ،ظاىی و اجحياغی زٌان
جيریٍات ورزش كِرىاٌی
خروج از چاردیّاری
ةِره ةرداری از شیصحو ُای جّزیع اٌرژی
درآىدی ةر ىٍاةع خاکصحری
ىجيّغَ دیّان اطػار حاج شید فححػهی حکيث
ةررشی شیصحو ُای كدرت 2
غظق غو آنّد
فرٍُگ جّصیفی غهو شٍجی
ام اس ةَ زةان غاىیاٌَ
آىّزش کارةردی ٌرم افزار
ضرب انيذم ُای حلّكی
ىػجزه كرآن در زٌدگی ىا
حرف اول و دوم
یحیو یال
ذرات غو آنّد
اصّل طراحی طتکَ ُای حصگر ةی شیو زیر آب
ةَ ُصحی ٌانَ ای ىی ىاٌد و ةس
كرةاٌی اٌحظار غظق
واژه پرداز فارشی و الجیً
راٍُيای کارةردی sim power
ىػرفی پایگاه اشحٍادی اشکّپّس
 FRBRراٍُيایی ةرای رفع اةِاىات
ٌرم افزارُای غهو شٍجی
ىدیریث جغییر در کحاةخاٌَ ُا
جحهیم ىجيّغَ کحاةخاٌَ ةا اشحفاده از ٌرم افزار اکصم

مترجم

نویسنده
ىحيد ىیٍایی فر
دکحر ىحيدةاكر ٌگِتان
ىیٍا صفا
ىحتّةَ خدائی
رشّل اىیری

دکحر گیحی زاده
ىرادحاصم ٌادری
پرویً جِان کًِ
جّاد صغادی
ٌرجس ورع و ...
طاُر ٌیکٍام
اىیررضا اصٍافی
شیدفححػهی حکيث
دکحر گیحی زاده
اىرانَ یّشفی
ٌّرانَ کرىی
غتاس خّش ةیً
دکحر ىحيد ىرداٌَ
رضا پاکروان
ىحيداىیً زریً دشث
ىحيد ىحیط
غّض انَ صفری کظکّنی
دریا دُلان
رضا ىحيدی و ...
غالىحصیً ٌّروزی
نیال ىّشّی
غهی ةیراٌٌّد
دکحر گیحی زاده
زُرا صادكی و...
ٌّرانَ کرىی و ...
آفحاب كدیيی
فروغ رحیيی
ٌرجس ورع و ...
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انتشارات همارا
عنوان کتاب
وب  1کحاةخاٌَ 1
پرورش ٌگرش غهيی در داٌض آىّزان
فرشٍاىَ
شازىاٌدُی اطالغات از رف جا وب
روش جحلیق و آىار ةرای کحاةداران
کاش ادر اٌگظحيان یکی ةّد
از كتیهَ جا غظق
خدای گم ُای خّدرو
کّچَ ُای جٍگ
انفتای ىػجزه گر
فرٍُگ اصطالحات نری
اشحاٌداردُای حفاظحی کار ةا داروُای طیيی درىاٌی
ةٍاُای جاریخی و طگفث اٌگیز جِان
شّگ شیيرغ یادٌاىَ ىحيد ةِيً ةیگی
شاخحار و طراحی طتکَ ُای ةی شیو
شّاد غصای پیریصث
آطٍایی ةا خاٌّاده اىً و ایيً
خاٌّاده فػال و ةااٌگیزه
ُزیٍَ ُا

نویسنده
دکحر ىحيدةاكر ٌگِتان
ىحتّةَ غارفی
شیداةّانلاشو فروزاٌی
ىحيدرضا ٌیازىٍد
ىٍصّر رشحيی کُّی
رشّل اىیری
ىرضیَ صفری
فاطيَ ةاكری
غهیرضا زارغی
اىرانَ یّشفی
ةٍِام غزیزی
خدیجَ غتاشی
فرید کالری
اشکٍدر کاظيی و ...
ىصطفی جِاٌدیده
اىرانَ یّشفی
دکحر روىی
دکحر روىی
دکحر روىی
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