
عنوان نویسنده

نت اشیا ان دنیای دیجیتال: اینتر پیشر محمد قیرصی
مقدمه ای بر بهینه سازی ترکیبیاتر جواد بهنامیان

ز فوریه آشناتی با آنالت  الیاس اشتاین

تاری    خ احتمال محمد قاسم وحیدی اصل

روش های اثبات دانیل ولمان

کاربرد آمار در علوم محییط محمدرضا پودینه

فاریس عمویم برای همه رشته های دانشگایه: دردانه های ادب پاریس  ساغر سلماتز نژاد مهرآبادی

ز مهندیسی برق : تبديل الپالس كليه گرايش ها- ابزاري براي مهندسي  ي زاده مجيد،زارع محمدرضا،اكتر

رايانش ابري سانديپ،بهووميك

عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات ، ی
ی قزوينز

زكريا بن محمد بن محمود كموتز

Excel 2019نمودارها و مصور سازي ها در  الكساندر مايكل،

تاري    خ احتمال محمد قاسم وحيدي اصل،

ي ژرف ی و يادگت  شبكه هاي عصنر ي، ، فائزه اكتر مهدي اسماعيلی

ی شنایسی سيستم با  Rمدل سازي پوياتی جيم داگان،

ساعت24 در Javaخودآموز  راجرز كادن هد،

ی كاربردي براي معامله گران: فيبوناچ  دريك،هابس

تحليل شنایسی داده هاي بزرگ Fernando Maymi،

ی
الگوريتم هاي تكاملی و محاسبات زيسنر محمد،صنيعی آباده زهره،جبل عامليان

تحليل داده هاي واقعی با اسكريپت نويسی بش: علم داده كاربردي ابوالفضل،خورشيدي

ي عميق ی و يادگت  شبكه هاي عصنر ،آگروال چارویسی

فته رياضيات مهندیسی پيشر اروين،كريزيگ

ی عميق
ي تقوينر مرزهاي هوش مصنوعی: يادگت  موهيت،سواك

ی الگو نگرش كيفيت داده ها: شناساتی ويتولد،پدريز والديسالو،هومندا

ي عميق با شبكه تقابلی مولد يادگت  ،بوك ياكوب،لنگر والديمت 

SPSS راهنماي بقا راهنماي گام به گام براي تحليل و تفست  داده ها (با نرم افزار SPSS 25) جولی پلنت،

VMware vSphere 6.7Clusteringمرجع آموزش  FRANK Dennamman،

ز  ی سعيدي،Kubernetesكوبرنتت 
ی سعيدي، مهندس حميد رضا قاضز

ضا قاضز مهندس علت 

juliaتفكر برنامه نويسی  ی نيا،
ر
ضا اخالق مهندس علت 

Fast Codingبرنامه نويسی پايتون در يك روز با متد  ي، ز قنتر مهندس حسي 

ه و پردازش داده هاي حجيم  Big Dataآموزش اصول ذخت  مهندس محمد مهديان،

پروتکل های امنینر و رمزنگاری معصومه اکریم نسب

جادوي لينوكس سينا صيفوري،

ز با  ي ماشي  Scikit-Learnيادگت  آحمد آذرنيك،

داده كاوي با پايتون به همراه تحليل شبكه هاي اجتماعی بابك،تيمورپور وحيد،يادگاري محمد،فاتحی

محمد زكرياي رازي ی پرويز،اذكاتی

پروژه هاي كاربردي علم داده در پايتون جاويد، موالپور،

MATLABپردازش و بهينه سازي تصاوير با   ی حجت هللا، هومن، معظمی گودرزي،
، هانيه،حسينز ی

حسينز

كاربرد آمار در علوم محيیطی محمدرضا،پودينه مهدي،دوستكاميان

رياضيات گسسته و كاربردهاي آن كنت،روزن

اهمیت روابط عددی در پزشكی آصف،جوشقانيان

رمزنگاري با پايتون شانون،بري
ز ي ماشي  ی در يادگت 

 
مهندیسی ويژگ پابلو،دوبو

ل بهینه و کاربردهای آن بهینه سازی پویا، کنتر ز پورکاظم محمدحسي 

ی
ي رياضز اختالل يادگت  بهروز،كريمی الهام،احمدي

خیطی بهينه سازي سيستم هاي غت  ی-محمدمهدي فخرمهدوي
دكتر محمد صامت،-دكتر رضا دريجاتز



مقايسه عملكرد مالنرصالدين، با رفتار امروز ما: مالنرصالدين و هوش هاي چندگانه ی
روح هللا،سليماتز

صفر پول ساز اميد،جهانداري

APPLIED NUMERICAL METHODS WILKESLUTHER

آشناتی با مباتز ریاضیات
محمدرضا سپهری نوبندگاتز

پارادوکس هاو سفسطه هادر حسابان رسگنی کالیم چوک

آشوب گسسته باکاربردهاتی درعلوم ومهندیس صابر االیدی

یک ز ریاضز در شیم فت  مریم عنافچه

ز محدب و کاربردها یک مست  ساده به آنالت  بوریس شالیمووی    چ ماردخووی    چ

مقدمه ای بر نظریه فازی و کاربردها   ل. کوانگ اچ

ز ریاضز  ی ریاضز آنالت  ز حقیقر - مجموعه نکات جمع بندی شده برای آزمون دکتر ز تابع - آنالت  فته- جتر خیط - جتر - آنالت  جتر پیشر
مجتنر نوری قارنشاتی

جادوی هومص محمدرضا بهاری
ز
مقدمه ای بر مدل بندی تصادق عبدالرحیم بادامح  زاده

مقدمه ای بر گروه های جایگشنز و گروه های خیط ضا جمال علت 

MATLABبرنامه نویس وروش های عددی در  داقت شهمراد مغانلو

مدل سازی ریاضز زیست حسگر فاطمه یزدیان

مسائل اسایس نظریه گروه ها سید مصطقز طاهری

مثال های نقض درحساب دیفرانسیل و انتگرال رسگ تی کلیمچوک

گام هاتی درنظریه گالوا محمدرضا احمدی زند

ی و اندازه لبگ  انتگرال گت 
مباتز بارتل. چر .ربرت 

جن اعداد ماجرای ریاضز هانس ماگنوس انزنس برگر

Cambridge Vocabulary For Ielts + CD آنل ویلیامز

Collins Reading For Ielts لس ون گیت

Collins Speaking For Ielts + CD ابت- واچ  ز کارن الت 

Collins Writing For Ielts آنل ویلیامز

Collins Listening For Ielts + CD جو تامیلسون


