لیست کتابهای خریداری شده از سی و دومین
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

رشته :
مهندســی کامـپـیـوتر
تعداد جلد90 :
تعداد نسخه177 :

کتابخانه و مرکز اطالع رسانی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

عنوان
مفاهیم شی گرایی و پیاده سازی آنها با زبان های C ++و  ،C#جاوا
و پایتون

مولف
وحیدی ،مئتمنی و
عباس نژاد ورزی

نسخه
2

مرجع کامل پردارنده های  :DSPسری های  5000 ،2000و  6000کیانوش شفاعی

1

بازشناسی اشیا :علوم اعصاب بینایی ،مدل های محاسباتی -شناختی
و یادگیری عمیق

رضا ابراهیم پور

2

آموزش گام به گام برنامه نویسی GO

عباس نژاد وردی،
طاهری

2

حل مسائل GO

عباس نژاد وردی،
طاهری

2

برنامه نویسی شی گرا به زبان جاوا برای برنامه نویسان C

پایدار ،زرین کالم

2

بهینه سازی مهندسی با استفاده از مطلب

زراعتکار مقدم ،فرخی

2

مفاهیم طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی

رابرت سبستا

2

راهنمای کاربردی یادگیری ژرف با پایتون

نیکهیل کتکار

2

گرفتن گواهی نامه مبانی  ITILدر  7روز

آبهینا و کریشنا کایسر

2

مدیریت و تحلیل داد ه ها در اکسل 2019

موالناپور ،شریفی

2

پردازش سیگنال دیجیتال با برنامه نویسی پایتون

موریس شاربیت

2

معماری اطالعات

نوروزی ،امینی

2

مرجع کوچک کالس برنامه نویسی C

نیکل اولسن

2

شبکه های زیستی

نعمانی ،توحیدفر

2

مرجع کوچک کالس برنامه نویسیHTML

واالس جکسون

2

طراحی واسط کاربری با پایتون ( )Tkinter

عباسنژادوردی ،عبدی

2

عنوان

مولف

نسخه

مدیریت فناوری اطالعات از مبانی زیرساخت تا فناوریهای دیجیتال

روحانی ،زارع رواسان،
رتبه ای

2

هوش محاسباتی ( جلد )3

محمد باقر منهاج

2

شبکه های عصبی و یادگیری عمیق

چارو آگارول

2

متن کاوی :نگرش یادگیری ماشین

چارو آگارول

2

هوش مصنوعی :راهنمایی برای هوشمندی سیسیتم ها

مایکل نگنویتسکی

2

راهنمای دوره  : SEC504شرکت SANS

نیک آور  ،حسینی ،
منصف

2

آموزش پروژه های هوشمند اینترنت اشیا در  7روز

موسی رضا موسی صدر 2

امنیت رایانش ابری با رویکردی کاربردی

ناصری فرد ،مدیری

2

آشنایی با زنجیره بلوکی

کیانوش کیانیا

2

تست نفوذ پیشرفته و هک قانونمند شبکه های وایرلس

بهزاد داودنیا ،علی
داودنیا ،مینا زلفی

2

آموزش سریع برنامه نویسی سریع GO

مارک لوین

2

اصول طراحی و پیاده سازی پایگاه داده ها با استفاده از MY SQL

عباس باقری

2

اصول طراحی و برنامه نویسی میکرو کنترلر STM8

اکبر محمد علیزاده

2

آموزش جامع  PHPبا مثال های متنوع

آنتونیو لوپز

2

اصول هوش مصنوعی نوین :شبکه عصبی ،تکاملی ،فازی و غیره

تاشینوری موناکاتا

2

کاربرد شبکه های  SDNدر مراکز داده توزیع شده

رفیقی ،شیرمرز،
معتضدی

2

مفاهیم و مبانی سیستم عامل

شاتس کالوین گانی

2

عنوان

مولف

نسخه

رایانش ابری

ساندیپ بهوومیک

2

شهر هوشمند :اینترنت اشیا ،مردم و سیستم ها

حاکمی فر ،ربیعی

2

بهینه سازی موتورهای جستجوSEO

آدام کالرک

2

کاربرد نظریه صف در مدل سازی

سیدجوادی ،جعفرنژاد

2

واژه نامه کالن داده

نظارات ،مطهری نژاد،
معمارزاده

2

شبکه ها :اجتماعی ،اطالعات ،بیولوژیک ،متن

مارک نیومن

2

مرجع کامل طراحی وب سایت با PHPT, My SQL
,JavaScript, jQuery, css, HTML

روبین نیکسون

2

آموزش عملی ،کاربردی و تصویری به زبان سادهCCNA

مسعود حسینقلی پور

2

شگردها و تکنیکهای حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی

لطفی ،حدادیان ،رهی

2

یادگیری عمیق با زبان برنامه نویسی پایتون

محمدی کزج ،خوش
اح.ال

2

امنیت  Vsphereبرای متخصصان امنیت ،مدیران و کارشناسان
زیرساخت مجازی سازی

نوروزی ،واشقانی
فراهانی

2

نفوذ و ضد نفوذ :تکنیکهای کاربردی برای نفوذگران و متخصصان
امنیت شبکه به زبان ساده

جاستین زایتس

2

امنیت  APIپیشرفته

پراوات سیرواردنا

2

یادگیری عمیق

ایان گودفلو

2

علم داده کاربردی :تحلیل داده های واقعی با اسکریپت نویسی بش

ابوالفضل خورشیدی

2

با بیش از  70البراتوار کامال عملی و ترکیبی :مفاهیم
کاربردی CCNA Routing and switching

عزیزی  ،حسنی

2

عنوان

مولف

نسخه

آموزش طراحی صفحات وب با CSS

پاپی ،جعفربکلو

2

برنامه نویسی شی گرابه زبان C++

محمد رضا رازیان و
دیگران

2

مرجع آموزش Fortigate ( NSE 4) Fortigate I.II

میثم ناظمی

2

ارزیابی کارآیی سیستم ها و شبکه های کامپیوتری

احسان ملکیان

1

مفاهیم اساسی اینترنت اشیا

حجت اله مدیریان و
دیگران

2

آموزش آسان جاوا با Android studio Java 8 , Java 9

برایسون پاین

2

اصول و مبانی برنام ه نویسی در فرترن و C++

مسعودی ،رسولی

1

پردازش موازی و برنام هنویسی با UPG

شاه ابراهیمی ،جم

1
1

سیستم ها و شبکه های کامپیوتری
شناخت و استفاده از  : Splunk SIEMروش های نوین کشف
نفوذ ،مدیریت حوادث امنیتی Usecase

روزبه نوروزی و دیگران

1

آموزش مانیتورینگ ZABBIX

بهمن مردانی

2

داده ای بزرگ کالن برای همه

جودیت هارویتز

2

 25پروژه کاربردی با استفاده از  IOTبا استفاده از تراشه قدرتمند
BSP 8266

محمد روشتیاان

2

پایگاه داده های نسل آینده

طباطبایی تبریزی

2

امنیت شبکه پیشرفته

عین اهلل جعفرنژاد قمی

2

استانداردها و چالش های اینترنت اشیا

محمد قیصری و
دیگران

2

مهندسی نرم افزار

پرسمن ،ماکسیم

2

عنوان

مولف

نسخه

آموزش تصویری زبان برنامه نویسی جاوا از مقدماتی تا پیشرفته

سحر علیجان نژاد

2

آموزش کار کنترل پنل های پنل های رایج هاستینگ

رقیه میرحسینی و
دیگران

2

مدیریت و پیکربندی سرویس های اشتراک فایل و پرینت و سرور
 Active directoryسامبا توسط SAMBA 4x

حسین رجاء

2

آموزش پروژه محور نرم افزار  :ETAPاجرای شبیه سازی بر روی
یک شبکه واقعی

احمد درویشی

2

راهنمای جامع VOIP Server Elastix

وحید ایران نژاد

2

 Work Flowرا آسان بیاموزید

قنبری ،محمدزاده،
صحرائی

2

رایانش ابری :اصول و مفاهیم

نظارت ،معمارزاده،
محمدکریمی

2

تشخیص و جلوگیری از نفوذ در شبکه

قربانی ،وی لو ،توالیی

2

مجموعه سوالات دروس مشترک آزمون های 78- 98مهندسی
کامپیوتر با پاسخ تشریحی ( مججموعه )1

حسین نامی و دیگران

2

مجموعه سوالات دروس مشترک آزمون هان  81-97مهندسی
کامپیوتر با پاسخ تشریحی ( مججموعه )2

حسین نامی و دیگران

2

روانشناسی امنیت اطالعات :حل و فصل تعارضات میان انطباق با
امنیت و رفتار انسان

لرون زیناتولین

2

مبانی شبکه و سخت افزار

رحیم شهبازی

2

آمار کاربردی در پژوهش های رفتاری :به همراه راهنمای نرم افزار
 ( SPSSجلد دوم)

جواد کریم پور

2

شبیه ساز  ( NS 2جلد دوم)

وحید سادات
پورکاشامی

2

جرایم سابری و پزشکی قانونی دیجیتال

توماس هالت و دیگران

2

عنوان

مولف

نسخه

مرجع کامل طراحی صفحات وب

دنیس واگنر

2

مرجع کامل خودآموزی تصویری این دیزاین  :از طراحی تا چاپ

باوی  ،گودرز

2

 RFIDدروازه ای به اینترنت اشیا

شهریار محمدی

2

کارورزی مشاوره در شبکه های مجازی :اصول  ،فنون و نظریه ها در
بافت یکپارچه با گزارش کامل جلسات مشاوره

آسیه شریعتمدار

2

آشنایی با مفاهیم عمومی استاندارد و کیفیت

رضایی نور ،روحانی پور

2

SEO

Emarketing Ins.

2

تجزیه و تحلیل وب

Emarketing Ins.

2

آموزش کاربردی لینوکس

نصیری اقدم ،کشاورز
افشاری

2

