
 

 

۱.
FORTIWEB

ميثم ناظمي: أليفت
: قطع۱۳۹۷: 

۱,۲۰۰,۰۰۰۱۲۳۲۶۷:قيمت۷۱۴: 
۲.

FORTIGATE
ميثم ناظمي: تأليف

: قطع۱۳۹۷: 
۱,۰۰۰۰۰:قيمت۶۵۶: ۱۲۳۲۰۲

۳.
NSX vmWare

ميثم ناظمي: تأليف
: قطع۱۳۹۷: 

۱,۲۰۰,۰۰۰:قيمت۷۲۰: 

۴.
CLOUD COMPUTING

OPEN STACKناظمي: تأليف )
: قطع۱۳۹۷: 

۱,۰۰۰,۰۰۰:قيمت۶۵۶: ۱۲۳۱۱۵
۵.

CCIE
SWITCH&ROUTEناظمي: تأليف

: قطع۱۳۹۷:
۲,۰۰۰,۰۰۰:قيمت۱۳۸۲: 

۱۲۲۱۸۰

 

 

۶.

ميثم ناظمي: تأليف
: قطع۱۳۹۷:

۱۵۰۰۰۰۰۱۲۲۱۶۹:قيمت۹۷۲: 
۷.

LPIC-1)۲(
ميثم ناظمي: تأليف

: قطع۱۳۹۷:
۳,۰۰۰,۰۰۰:قيمت۱۹۱۰: ۱۲۲۶۷۹

۸.
2 -LPIC)۲(

ميثم ناظمي: تأليف
: قطع۱۳۹۷: 

۳,۵۰۰,۰۰۰:متقي۲۴۳۲: ۱۲۳۰۳۷

۹.
LPIC-3

ميثم ناظمي: تأليف
: قطع: 

------:قيمت----:  
۱۰.

MANAGERVM ware
ميثم ناظمي: تأليف

: قطع: 
------:قيمت----:



 

 

۱۱.
SEC  504 شركتSANS

منصف-حسيني-: تأليف
: قطع۱۳۹۷: 

۵۰۰۰۰۰۱۲۳۲۶۵:قيمت۲۲۲: 
۱۲

.
-حسيني: تأليف
: قطع۱۳۹۷::

۳۰۰۰۰۰:قيمت۱۵۲:  ۱۲۳۱۹۳

۱۳
FORENSIC

-حسيني: تأليف
: قطع۱۳۹۷:

۳۰۰۰۰۰:قيمت۱۷۶: ۱۲۲۴۳۷

۱۴
BLACK HAT

-: تأليف
: قطع۱۳۹۷: 

۳۵۰۰۰۰:قيمت۲۱۶:  ۱۲۳۲۶۰
۱۵

ART OF DECEPTIONهنر فريب
-: تأليف

: قطع۱۳۹۷:
۴۵۰۰۰۰:قيمت۴۱۴: 

۱۲۳۱۹۶

 

 

۱۶.

: تأليف
: قطع۱۳۹۷: 

۱,۰۰۰,۰۰۰۱۲۳۱۶۱:قيمت ۶۶۸:
۱۷.

)(
--لطفي: تأليف

: قطع۱۳۹۷: 
۱۰۰۰۰۰۰:قيمت۶۶۲:  ۱۲۳۲۴۵

۱۸.
مرجع 
+SECURITY: تأليف

:قطع۱۳۹۷:
۸۰۰۰۰۰:قيمت۵۲۰:  ۱۲۱۸۷۸

۱۹.
HACKERر هك REFLECTION

: تأليف
: قطع:

۲۲۵,۰۰۰:قيمت۳۱۲:    ۱۲۲۶۶۳
۲۰.

KALI  Linux  V-2
صابر-:تأليف

: قطع۱۳۹۷:
۳۵۰,۰۰۰:قيمت ۲۱۴: 

۱۲۲۶۸۴



 

 

۲۱
vSphere

-: تأليف
: قطع۱۳۹۷: 

۶۵۰,۰۰۰۱۲۳۲۶۲:قيمت۳۷۰: 
۲۲.

SPLUNK SIEM
-: تأليف

: قطع۱۳۹۸: 
۴۰۰۰۰۰:قيمت۲۰۶: ۱۲۳۲۵۸

۲۳.
)SOC(نوين

IBM QRADAR-: تأليف

: قطع۱۳۹۷: 
۶۰۰۰۰۰:قيمت۲۸۰:  

۲۴–

-: تأليف
: قطع۱۳۹۷: 

۴۵۰۰۰۰:قيمت۳۳۴:  ۱۲۳۲۶۴
۲۵-

: أليفت
: قطع۱۳۹۶: 

۱۵۰۰۰۰۱۲۳۱۸۹:قيمت۱۷۶:

 

 

۲۶.
APIپيشرفته

حسيني: مترجم 
: قطع۱۳۹۷: 

۴۷۵۰۰۰۱۲۳۲۵۲:قيمت۲۸۴: 
۲۷.

-جليلي: تأليف
: قطع۱۳۹۷:

۲۸۰۰۰۰:قيمت۱۶۰:  ۱۲۳۰۲۹

۲۸.

: تأليف
: قطع۱۳۹۷:

۲۴۰۰۰۰:قيمت۱۱۲:  ۱۲۳۱۹۷

۲۹.
MD5

: تأليف
: قطع۱۳۹۷: 

۳۷۵,۰۰۰:قيمت۲۳۲:  ۱۲۲۹۹۹
۳۰.

CRACK
-غالميمهندس: تأليف

: قطع:
۸۰۰۰۰۰:قيمت۷۵۲: 

۱۲۰۵۴۹



 

 

۳۱.

-طباطبايي: تأليف
: قطع۱۳۹۷: 

۴۶۰۰۰۰۱۲۳۲۵۱:قيمت۳۸۴: 
۳۲.

MYSQL
: تأليف

: قطع۱۳۹۷: 
۲۲۰,۰۰۰:قيمت۱۷۲:  ۱۲۳۲۵۷

۳۳.
BIG DATA

: تأليف
: قطع۱۳۹۷: 

550,000:قيمت۳۸۴:  ۱۲۳۲۵۹

۳۴.

SYBER SECURITY: تأليف

: قطع۱۳۹۷: 
۵۰۰,۰۰۰:قيمت۲۲۲:  

۳۵.COMPUTER SECURITY

- : تأليف
: قطع۱۳۹۷: 

۵۰۰,۰۰۰:قيمت۳۱۲: 
۱۲۲۶۶۴

 
9789643779702

 

كد 
۳۶.

قانع
: قطع۱۳۹۷: 

۲۰۰۰۰۰۱۲۳۲۵۶:قيمت۱۶۴: 
۳۷.

GO
: تأليف

: قطع۱۳۹۸: 
275,000:قيمت۱۴۶:  ۱۲۳۲۴۹

۳۸.

ROBOT-: تأليف
: قطع۱۳۹۷: 

۲۰۰,۰۰۰:قيمت۱۰۸:  ۱۲۳۲۵۰

۳۹.

-: تأليف
: قطع۱۳۹۷: 

۲۶۰۰۰۰:قيمت۲۲۴:  ۱۲۳۲۶۸
۴۰.

: تأليف
: قطع۱۳۹۷: 

۳۰۰۰۰۰:قيمت۱۸۴: 
۱۲۳۲۶۱



طرح جلد کتابکد کتاببارکدعنوان کتاب
چاپ اول.41
ESP8266با تراشهIOTپروژه کاربردي 25

IOTروشتیانمهندس : تألیف

وزیري: قطع1397اول  : چاپ
ریال650,000:قیمت390: تعداد صفحات

کدکتاب
123276

چاپ اول.42
آموزش مانیتورینگ شبکه

ZABBIX
بهمن مردانیمهندس : تألیف
وزیري: قطع1398اول : چاپ

ریال500,000:قیمت298:تعداد صفحات

کدکتاب
123274

43.
SEOبهینه سازي موتورهاي جستجو

یاسینیمهندس : تألیف
وزیري: قطع1397سوم: چاپ

یالر300,000:قیمت166: تعداد صفحات
کدکتاب

123128
44.

CMEراه اندازي سیستم تلفنی سیسکو
مهندس قیدر پور: تألیف

وزیري: قطع1396اول  : اپچ
ریال290000:قیمت184:تعداد صفحات

کدکتاب
123077

45
CUCMراه اندازي سیستم تلفنی سیسکو

مهندس قیدر پور: تألیف
وزیري: قطع1396اول  : چاپ

480000:قیمت472: تعداد صفحات

کدکتاب
123078

طرح جلد کتابکد کتاببارکدعنوان کتاب
46.

آموزش جامع انگوالر
لواییمهندس: تألیف
وزیري: قطع1397دوم: چاپ

ریال320,000:قیمت228: تعداد صفحات
کدکتاب

123178
47.

MPLS/VPNآموزش
دکتر ابراهیمی  آتانی: لیف

وزیري:قطع1397دوم:چاپ
ریال385000:قیمت286: تعداد صفحات

کدکتاب
123107

48.
VBA EXCELآموزش برنامه نویسی 

مهندس هادوي: تألیف
وزیري: قطع1397دوم: چاپ

ریال450000:قیمت414: تعداد صفحات
کدکتاب

123121
چاپ اول.49

IOTآموزش هوشمند اینتر نت اشیا 
موسوي صدرمهندس : تألیف
وزیري: قطع1397اول  : چاپ

یالر350000:قیمت174: تعداد صفحات
کدکتاب

123272
چاپ اول.50

ند غیر عاملفجنگ و پناهگاه از منظر پدا
امان پور- پرویزیان-علیزاده: تألیف
وزیري:  قطع1397اول  : چاپ

ریال400,000:قیمت228: تعداد صفحات

کدکتاب
123275



طرح جلد کتابکد کتاببارکدعنوان کتاب

چاپ اول.51
کسب و کار و تجارت الکترونیک

حسینیمهندس :تألیف
وزیري: قطع1397اول  : چاپ

ریال750000:قیمت768:تعداد صفحات

کدکتاب
123188

52.
SQL/DBAمرجع کامل

برومندمهندس : تألیف
وزیري: قطع1397اول  : چاپ

ریال450000:قیمت414: تعداد صفحات
کدکتاب

123207

53.
DATA BASEپایگاه داده مقدماتی

حسینیمهندس : تألیف
وزیري: قطع1397اول  : چاپ

400,000:قیمت250: تعداد صفحات
کدکتاب

123190

چاپ اول.54
LPIC-1کتاب همراه

شاطريمهندس : فیتأل
جیبی: قطع1397اول: چاپ

ریال200,000:قیمت120:تعداد صفحات
کدکتاب

123131

چاپ اول55
LPIC-2کتاب همراه

شاطريمهندس : تألیف
جیبی: قطع1397اول  : چاپ

ریال250000:قیمت150:تعداد صفحات

کدکتاب
123212

طرح جلد کتابکد کتاببارکدعنوان کتاب

56.
ORACLE   11Gمدیریت بانک اطالعاتی

سجاد رزمیمهندس : تألیف
وزیري: قطع1397: چاپ

ریال650,000:قیمت480: تعداد صفحات
کدکتاب

120223
جلد اول.57

ORACLEمدیریت پیشرفته بانک اطالعاتی 11G
مهندس سجاد رزمی: تألیف
وزیري: قطع1397: چاپ

ریال850,000:قیمت624: تعداد صفحات
کدکتاب

120992

58.
نظریه گراف و شبکه هاي پیچیده

مهندس صدیقی- مهندس رموزي: تألیف
وزیري: قطع1397دوم: چاپ

ریال480,000:قیمت300:تعداد صفحات
کدکتاب

123141

جلد اول.59
مبانی یادگیري ماشین

پور امینیمهندس : تألیف
وزیري: طع1397دوم: چاپ

ریال235,000:قیمت154: تعداد صفحات
کدکتاب

122663
60.

برنامه نویسی اندروید به زبان ساده
جوکارمهندس : تألیف
وزیري: طع1397دوم:چاپ

ریال750000:قیمت466: تعداد صفحات

کدکتاب
122870



طرح جلد کتابکد کتاببارکدعنوان کتاب

61.
Word Pressراه اندازي فروشگاه اینترنتی با

قنبريمهندس : تألیف
وزیري: قطع1397دوم:چاپ

ریال450000:قیمت272: تعداد صفحات
کدکتاب

62 -
Joomlaراه اندازي فروشگاه اینترنتی با

قنبريمهندس : تألیف
وزیري: قطع1397دوم: چاپ

ریال400,0000:قیمت212:تعداد صفحات
کدکتاب

63
OpenCartراه اندازي فروشگاه اینترنتی با

قنبريمهندس : تألیف
وزیري: قطع1397دوم:چاپ

یالر400,000:قیمت178: تعداد صفحات
کدکتاب

چاپ اول64
MSP2019آموزش کاربردي

آقایی- احمديمهندس : تألیف
وزیري: قطع1398اول  : چاپ

ریال750,000:قیمت450: تعداد صفحات
کدکتاب

چاپ اول65
BPMNمرجع مدلسازي

مهندس پژمان حسینی:تألیف
وزیري: قطع1398اول  : چاپ

ریال490000:قیمت210:تعداد صفحات

کدکتاب

طرح جلد کتابکد کتاببارکدعنوان کتاب

چاپ اول66
TENSORFLOWیاد گیري عمیق به زبان پایتون

مهندس خوش احوال-پویا محمديمهندس : تألیف
وزیري: قطع1398اول  : چاپ

ریال500,000:قیمت240: تعداد صفحات
کدکتاب

چاپ اول67
)بیت کوین(فناوري هاي ارز رمز نگاري شده

مهندس اکباتانی فرد-موسويمهندس : تألیف
وزیري: قطع1398اول  : چاپ

ریال800,000:قیمت530: تعداد صفحات
کدکتاب

چاپ اول68
CCNAشبکه هاي مبتنی بر سیسکو

Routhng&Switchingعزیزيمهندس : تألیف
وزیري: قطع1398اول  : چاپ

ریال850,000:قیمت528:تعداد صفحات
کدکتاب

چاپ اول69
Wirelessتست نفوذ پیشرفته و هک قانونمند

دکتر زلفی لیقوان- داود نیامهندس : تألیف
وزیري: قطع1398اول  : چاپ

ریال375000:قیمت176: تعداد صفحات
کدکتاب

چاپ اول70
)Blockchain(آشنایی با زنجیره بلوکی 

کیانیامهندس : تألیف
وزیري: قطع1398اول  : چاپ

ریال500,000:قیمت236:تعداد صفحات

کدکتاب



طرح جلد کتابکتابکد بارکدعنوان کتاب

چاپ اول- 71
ابعاد گذاري و تلرانس گذاري هندسی

مهندس شکیبایی نسب-موسويمهندس : تألیف
وزیري: قطع1398اول  : چاپ

ریال500000:قیمت200: تعداد صفحات
زیر

چاپ
کدکتاب

چاپ اول-72
)کامال رنگی(SAMSUNGماهیگیري به سبک 

مهندس مراد خانی- خمسهمهندس: تألیف
رقعی: قطع1398اول  : چاپ

ریال290000:قیمت54: تعداد صفحات
موجود
نیست

کدکتاب

چاپ اول- 73
)کامال رنگی(HUAWEIماهیگیري به سبک 

مهندس مراد خانی-خمسهمهندس : تألیف
رقعی: قطع1398اول  : چاپ

ریال320000:قیمت70: تعداد صفحات
موجود
نیست

کدکتاب

چاپ اول- 74
)کامال رنگی(SONYماهیگیري به سبک 

مهندس مراد خانی- مهندس خمسه: تألیف
رقعی: قطع1398اول  : چاپ

ریال300,000:قیمت62:تعداد صفحات
موجود 

نیست
کدکتاب

چاپ اول-75
)کامال رنگی( iPhoneماهیگیري به سبک 

مهندس مراد خانی- خمسهمهندس: تألیف
رقعی: قطع1398اول  : چاپ

ریال290000:قیمت56: تعداد صفحات

موجود
نیست

کدکتاب

طرح جلد کتابکد کتاببارکدعنوان کتاب

چاپ اول-76
Punch:Home Designراهنماي تخصصی

مهندس مهدوينیرومندمهندس عربیدکتر : تألیف
وزیري: قطع1398اول  : چاپ

یالر450000:قیمت192:تعداد صفحات
کدکتاب

77-
الگوریتم هاي هوش جمعی

عسکري-خطیبی–کریم زاده : تألیف
وزیري: قطع1398دوم: چاپ

ریال400000:قیمت200: تعداد صفحات
کدکتاب

78-
براي طراحی صفحات وبCSSآموزش کاربردي 

عباس منتصري: تألیف
وزیري:قطعدوم:چاپ

ریال700,000:قیمت:تعداد صفحات
کدکتاب

122905
79

کامپیوتريمباحث پیشرفته در شبکه هاي 
تالیف  مهندس قیصري

وزیري: قطع1397دوم  : چاپ
ریال380000:قیمت228: تعداد صفحات

کدکتاب
123055

80.
پروژه77برنامه نویسی پایتون 

گیالنی-باباپور-مهندس بابازاده: تألیف
وزیري: قطع1397سوم  : چاپ

ریال400000: قیمت224: تعداد صفحات

کدکتاب
122631



طرح جلد کتابکد کتاببارکدعنوان کتاب

81
)دیتل(برنامه نویسی کنیم++Cچگونه با 

مهندس علیرضا انصاري: تألیف
وزیري: قطع1397سوم: چاپ

ریال1750000:قیمت1152:تعداد صفحات
کدکتاب

122181
82

)دیتل(برنامه نویسی کنیم #Cچگونه با 
مهندس علیرضا انصاري: تألیف
وزیري: قطع1397سوم:چاپ

1750000:قیمت1248:تعداد صفحات
کدکتاب

122611
83

)دیتل(برنامه نویسی کنیمJavaچگونه با 
: تألیف
وزیري: قطع1397سوم: چاپ

ریال1750000:قیمت1060: تعداد صفحات
کدکتاب

119314
84.

Oracle  11Gمدیریت بانک اطالعاتی 
مهندس رزمی: تألیف
وزیري: قطع1397سوم:چاپ

650000: قیمت624: تعداد صفحات
کدکتاب

120223
85

Oracle11Gمدیریت پیشرفته بانک اطالعاتی 
مهندس رزمی: تألیف
وزیري: قطع1397سوم: چاپ

850000:قیمت624: تعداد صفحات

کدکتاب
120992

طرح جلد کتابکد کتاببارکدعنوان کتاب

86.
V-9) سیلبر شاتس(مفاهیم سیستم عا مل 

مهندس روحی: مترجم
وزیري: قطع1397دوم:چاپ

ریال1000000:قیمت758: تعداد صفحات
کدکتاب

87.
)WLANتاNetwork+)VANآموزش جامع 

انصاريمهندس علیرضا :مترجم
وزیري: قطع1394اول  : چاپ

120939ریال1750000:قیمت1252: تعداد صفحات
88.

SQL2016هنر برنامه نویسی به زبان 
مهندس برگند: تألیف
قطع رقعی1397دوم:چاپ

ریال750000:قیمت276:تعداد صفحات
کدکتاب

122553
89.

پیشرفتهSQL2016هنر برنامه نویسی به زبان َ
مهندس برکند: تألیف
وزیري: قطع1397اول  : چاپ

2ریال500000:قیمت310: تعداد صفحات

کدکتاب
122572

NOSQLپایگاه داده هاي غیر رابطه اي -90
مهندس دانشگر: تألیف
وزیري: قطع1395اول  :چاپ

ریال110000:قیمت112: تعداد صفحات
کد کتاب

122639



طرح جلد کتابکد کتاببارکدعنوان کتاب

91.
C#.Netشئ گرایی در 

مهندس دربندي: تألیف
وزیري: قطع1392اول  : چاپ

ریال80000:قیمت200:تعداد صفحات
کدکتاب

120596
92.

)جلد اول(VB.Netتکنیک هاي برنامه نویسی 
مهندس مقدسی: تألیف
وزیري: قطع1394اول  : چاپ

ریال270000:قیمت360: تعداد صفحات
کدکتاب

120590
93.

)جلد دوم(VB.Netتکنیک هاي برنامه نویسی 
مهندس مقدسی: تألیف
وزیري: قطع1394اول  : چاپ

ریال200000:قیمت312:تعداد صفحات
کدکتاب

120612
94.

Androidمرجع کامل برنامه نویسی 
مهندس خوش رفتار: تألیف
وزیري: قطع1394دوم: چاپ

ریال450000:قیمت560:تعداد صفحات
کدکتاب

120680
95.

مرجع سریع برنامه نویسی اندروید
دکتر کیانی مقدم: تألیف
رقعی: قطع1394اول  : چاپ

ریال170000:قیمت276: تعداد صفحات

کدکتاب
122606

طرح جلد کتابکد کتاببارکدعنوان کتاب

96
FlashCS6مرجع کامل 

مهندس قندچی: تألیف
وزیري: قطع1394اول  : چاپ

ریال250000:قیمت424: تعداد صفحات
کدکتاب

120888
97.

IndesignCS6مر جع کامل 
مهندس قندچی: تألیف
وزیري: قطع1394اول  : چاپ

ریال235000:قیمت480: تعداد صفحات
کدکتاب

120941
98.

Premiere CS6مرجع کامل 
مهندس قندچی: تألیف
وزیري: قطع1394اول  : چاپ

ریال275000:قیمت520: تعداد صفحات
کدکتاب

120942
99.

Adobe Captivate7راهنماي جامع 
امیري: تألیف
وزیري: قطع1394اول  : چاپ

ریال500000:قیمت416: تعداد صفحات

-

کدکتاب
121386

100.
Androidمرجع کامل برنامه نویسی 

مهندس خوش رفتار: تألیف
وزیري: قطع1394دوم  : چاپ

ریال450000:قیمت560: تعداد صفحات

کدکتاب
120680
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