
 ۹۳۱۱لیست کتب چاپ انتشارات دانشگاه یزد سال 

 
قیمت 

 )ریال(

سال  تیتراژ

 چاپ

 ردیف عنوان کتاب مولف مترجم نوبت چاپ

 فیشر یرجائ میمر ،یمحمدرضا علم اول 99 50 055555

 ییمرتضا هیمرض ،یآباد

 1 ارزیابی چرخه حیات برای مدیریت منابع طبیعی 

 5 اقلیم، آفات و بیماری های گیاهی مظفریدکتر غالمعلی   اول 99 155 055555

 3 بیوتکنولوژی گیاهی دکتر سیدکاظم صباغ  اول 99 50 005555

اکرم حسن -دکتر سیدمحمودزنجیرچی  اول 99 50 000555

 زاده

 0 تحلیل پوششی داده ها در فضای ابهام

 0 برد آن در محیط زیست شهری(تفکر تاب آروی )نحوه و کار دکتر احد ستوده،   اول 99 50 015555

دکتر اسماعیل   اول 99 50 010555

 دکتر علی خاکی صدیق -مصطفوی

 0 درآمدی بر نظام های رتبه بندی دانشگاهها

 7 رابطه آب و هوایی اتمسفر و اقیانوس دکتر کمال امیدوار  اول 99 05 005555

 0 یریت ورزشی، جلد اولراهنمای جامع مد  لیال خاوری اول 99 50 1005555

 0 راهنمای جامع مدیریت ورزشی، جلد دوم  لیال خاوری اول 99 50 1005555

عاطفه  -دکتر کاظم برزگر بفرودی اول 99 50 000555

 عالیه ابویی -ابویی

 15 شفقت به خود 

های سیستم های سطحی و کاربرد آنها درفعال کننده دکتر مریم شرزه ایی  اول 99 555 705555

 کلوئیدی

11 

 15 کاربرد موسیقی در تمرین و ورزش  دکتر لیال خاوری اول 99 50 1055555

 13 کتاب کار خودمهرورزی برای کودکان  دکتر کاظم برزگر بفروئی اول 99 50 

 10 ای مسائل لجستیکیالگوریتم های فراابتکاری بر لوران دروسی میالد فراست -دکتر داود شیشه بری اول 99 50 055555

محبوبه  -دکتر مهدی یزدیان دهکردی  اول 99 155 000555

 خلیلی زاده

 10 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

 10 مقدمه ای بر مدل های زمین در زمین شناسی مهندسی تونی والتام -جف پتیفر -پیتر فوکس مهدی ترابی کاوه اول 99 50 775555

جعفر رحمانی  -کتر هدایت کارگر شورکید اول 99 50 005555

 شمسی
 17 ترفندها و دام های آماری انیس سی آلمر

فاطمه  -دکتر سیدمحمدطباطبایی نسب اول 99 50 005555

 زارع زاده مهریزی

 10 بازاریابی صنعتی 

فرشته  -دکتر سیدمهمدطباطبایی اول 99 50 000555

 راستی

 10 ریتهوش مصنوعی و کاربردهای آن در مدی 

 c++ 55اصول برنامه نویسی کامپیوتر به زبان  دکتر محمد فرشی  دوم 99 555 

 

 


