کتب منتشره
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

نانوفناوری پروتئین دستورالعمل ها ،ابزارها و کاربردها
ترجمه :خانم دکتر دینا مرشدی ،فاطمه رحیمی ،حسین
محمدبیگی ،فرهنگ علی اکبری ،سیده فاطمه میرزاده
سال انتشار1398 :
تعداد صفحات472 :
قیمت 87000 :تومان
شابک978-964-8516-06-7 :

عنوان :گیاهان تراریخته پرسش ها و پاسخ ها
ترجمه :دکتر علی هاتف سلمانیان ،مهیات جعفری
سال انتشار /1398 :چاپ دوم
تعداد صفحات39 :
قیمت 45000:تومان
شابک978-964-8516-04-3 :

عنوان :اصول کشت سلول های جانوری و مهندسی بافت
تالیف :دکتر معصومه فخر طه ،دکتر آرش جاوری
سال انتشار1395 :
تعداد صفحات468 :
قیمت 35000 :تومان
شابک978-964-8516-09-8 :

عنوان :گیاهان تراریخته پرسش ها و پاسخ ها
ترجمه :پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
سال انتشار1395 :
تعداد صفحات38 ،39 :
قیمت------:
شابک978-964-8516-08-1 :

عنوان :ساختار و عملکرد پروتئینها مولکولهای زندگی
تالیف :دکتر مهوش خدابنده شهرکی
سال انتشار1394 :
تعداد صفحات:
قیمت 24000 :تومان
شابک978-964-8516-22-7 :

عنوان :اطلس زیتون ایران ”شناسایی خصوصیات
مورفولوژیک و انگشت نگاری مولکولی ژرم پالسم زیتون
ایران“
تالیف :دکتر سید مهدی حسینی مزینانی ،بهاره ترک زبان،
نویسنده همکار جهانگیر عرب
سال انتشار1392 :
تعداد صفحات 210 :ص
قیمت:
شابک978-964-8516-23-4 :

عنوان :کارآفرینی در زیست فناوری (دوجلدی)
تالیف :اثری از ستاد توسعه زیست فناوری ترجمه مهندس
فرامرز پور ،دکتر محمد میر دریکوند ،مهندس محمد عنایت
زاده ،دکتر مهدی رهایی
سال انتشار1393 :
تعداد صفحات 210 :ص
قیمت:
جلد اول978-964-8516-13-5 :
جلد دوم978-964-8516-14-2 :
دوره978-964-8516-15-9 :

عنوان :ایمنی زیستی در آزمایشگاه
تالیف :انتشارات سازمان جهانی بهداشت
ترجمه :دکتر محمود ناطقی رستمی ،یحیی سهرابی ،مهدی
زارع ،زیر نظر عباس صاحبقدم لطفی
سال انتشار1392 :
تعداد صفحات263 :
قیمت 16000 :تومان
شابک978-964-8516-26-5 :

عنوان:
تالیف:

Il girasole
Sattar Tahmasebi Enferadi,
Gian Paolo Vannozzi, Claudio Ferfuia,
Maurizio Turi

انتشار1392 :
تعداد صفحات302 :
قیمت 20000 :تومان
شابک978-964-8516-25-8:

عنوان :انفورماتیک پساژنومی
تالیف :مینورو کانه هیسا
ترجمه :دکترمهدی صادقی ،مهدی جدلیها،
هانیه فالحتی ،عارفه قدسی زاد ،سمیرا عسگری
سال انتشار1390 :
تعداد صفحات211 :
قیمت 11000 :تومان
شابک9-26-8516-964-978 :

عنوان :موجودات تغییر ژنتیکی داده شده :انتقال ژن در گیاهان
تالیف :ایوتورت

ترجمه :دکترعلی هاتف سلمانیان ،کریم رحیمی ،دکتر دانیال کهریزی

انتشار1391 :
تعداد صفحات160 :
قیمت 8500 :تومان
شابک978-964-8516-27-2 :

عنوان :زیست شناسی و زیست فناوری دریا
تالیف :دکتر نسرین معظمی
سال انتشار1390 :
تعداد صفحات263 :
قیمت 12000 :تومان
شابک978-964-8516-29-6 :

عنوان :فرهنگ مهندسی ژنتیک
تالیف :استفن جی .الیور – جان ام .وارد
ترجمه :دکترمحمد رضا نوری دلویی – دکترسامیه خسروی نیا –
فرهت مجیدفر
سال انتشار1373 :
تعداد صفحات336 :
قیمت 4000 :تومان

عنوان :دانشنامه زیست فناوری و ژنتیک
شورای علمی :دکتر محمد حسین صنعتی ،دکتر علیرضا زمردی پور،
دکتر عباس شجاع الساداتی ،دکتر علی فرازمند ،دکتر بهروز قاسمی،
دکتر بهمن یزدی صمدی
ناشر :پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و بنیاد دانشنامه
بزرگ فارسی
سال انتشار1387 :
تعداد صفحات 2 :جلد
قیمت (بهای دوره دو جلدی)45000 :تومان شابک ج -5515-06-3 :1
978-964
شابک دوره-5515-03-2 :
شابک ج 978-964-5515-07-0 :2
978-964

عنوان :روشهای کشت یاخته های جانوری
تالیف و ترجمه  :دکتر نعمت ا ...خوانساری ،دکتر مرتضی شمشیری
سال انتشار1374 :
تعداد صفحات281 :
قیمت 4000 :تومان

عنوان :شما و ژنتیک :آموزش همگانی اصول دانش ژنتیک
تالیف :جان اف جکسون
ترجمه :دکتر محمدحسین صنعتی – علیرضا موجودی – سکینه
عباسی
سال انتشار1377 :
تعداد صفحات120 :
قیمت 2500 :تومان
شابگ964-90514-0-6 :

عنوان :بیوتکنولوژی رهگشای مشکالت بشر در سده بیست و یکم
تالیف :دکتر محمد حسین صنعتی – نسرین سادات اسماعیل زاده
سال انتشار1380 :
تعداد صفحات231 :
قیمت 4000 :تومان
شابک8-1-93266-964:

عنوان :اصول کاوش ژنوم :راهنمایی برای تهیه نقشه و توالی
یابی DNAدر موجودات مختلف
تالیف :سیدنی پرایمرز
ترجمه :دکترسید مهدی علوی – دکتر مسعود سلطانی نجف
آبادی –
دکتر محمد علی ملیوبی – دکتر علیرضا زمردی پور
سال انتشار1380 :
تعداد صفحات285 :
قیمت 5000 :تومان
شابک964-93266-2-6 :

عنوان :مهندسی ژنتیک :دست ورزی موجودات زنده
تالیف :الن ترو
ترجمه :دکترمحمد حسین صنعتی –دکتر محمود خضاب –
چکامه عظیم پور
سال انتشار1379 :
تعداد صفحات154 :
قیمت 4000 :تومان

عنوان :پیش نویس آیین نامه ها و ضوابط ایمنی زیستی
تهیه و تدوین :کمیته ملی ایمنی زیستی
سال انتشار] :بی تا[
تعداد صفحات184 :
قیمت----------- :

عنوان :تبیین بینش های اخالقی و حقوقی در زیست
فناوری(بیوتکنولوژی)
تالیف  :دکتر محمد حسین صنعتی
با همکاری گروهی از متخصصین کشور
ویراستار :ماهک زندیفر
سال انتشار1381 :
تعداد صفحات 162 :ص
قیمت----------- :
شابک964-93166-3-4 :

عنوانmolecular biology & DNA technology :
تالیفDr. Khosrow Adeli :
سال انتشار1997 :
تعداد صفحات228 :
جلد معمولی4000 :
قیمت :جلد گالینگور 6000 :تومان
تومان
شابک964-90614-0-6 :

عنوان :آموزش بیوتکنولوژی در مدارس
تالیف :گروه مولفان منتخب یونسکو
ترجمه :دکتر محمد رضا نوری دلوئی – دکتر سامیه خسروی نیا –
دکتر امیر عباس سامانی –دکتر فرزان مجید فر
سال انتشار1373 :
تعداد صفحات396 :
قیمت 4000 :تومان

عنوان :مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران –
جلد اول -بیوتکنولوژی کشاورزی ،دام و آبزیان ،پزشکی
جلد دوم بیوتکنولوژی صنعت و معدن ،سلولی مولکولی(سخنرانی) کشاورزی(پوستر)
جلد سوم بیوتکنولوژی پزشکی ،صنعت و معدن ،سلولی مولکولی ،دام و آبزیان(پوستر)
برگزار کنندگان :انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران ،دانشگاه تربیت مدرس،
مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی
سال انتشار1378 :
تعداد صفحات :سه جلد1662 -
شابک ج 964-90514-5-7 :1
شابک ج 964-90514-6-5 :2
شابک ج 964-90514-7-3 :3
قیمت------------------- :

عنوان :اطالعات موسسات پژوهشی و مجامع علمی مرتبط با علوم
زیستی
تالیف :محمد رضا شکوری نیا
سال انتشار1383 :
تعداد صفحات 336 :ص
قیمت------------ :
شابک964-8516-23-5 :

عنوان :بیوتکنولوژی مولکولی
تالیف :سیدنی پرایمرز
ترجمه :دکترمجتبی طباطبایی یزدی –دکترمحمد رضا نوری دلویی
–دکترچنگیز تقی بیگلو
سال انتشار1372 :
تعداد صفحات493 :
قیمت------------ :

عنوان :راهبرد ملی زیست فناوری پزشکی بررسی محیط ملی
مدیر پروژه دکتر محمد حسین صنعتی -مشاور طرح ریزی
راهبردی :منوچهر نورایی – مجری طرح دکتر رسول دیناروند-
همکاران :دکتر کیوان شکرایی و دیگران – ویراستار :دکتر اشکان
افشین
سال انتشار1382 :
تعداد صفحات144 :
قیمت------ :
شابک964-93266-7-7 :

عنوان :راهبر ملی زیست فناوری صنعت و معدن بررسی محیط ملی
مدیر پروژه دکتر محمد حسین صنعتی-
مشاور طرح ریزی راهبردی :منوچهر نورایی –مجری طرح دکتر سید عباس
شجاع الساداتی -همکاران :دکتر باقر یخچالی ،مهندس شهرام مقصود لو،
مهندس پیمان سازنده چی -ویراستار :ماهک زندیفر
سال انتشار1382 :
تعداد صفحات183 :
قیمت------ :
شابک964-93266-4-2 :

عنوان :راهبرد ملی زیست فناوری حقوق زیست فناوری
مدیر پروژه دکتر محمد حسین صنعتی– مجری طرح فرهاد امام-
همکار :دکتر فرزانه میرزاجانی
سال انتشار1384 :
تعداد صفحات152: :
قیمت----- - :
شابک964-8516-12-x :

عنوان :پروژه تدوین راهبرد ملی زیست فناوری محیط بین الملل صنعت و معدن
مدیر پروژه :دکتر محمد حسین صنعتی – مشاور طرح ریزی راهبردی:
منوچهر نورایی – مجری طرح دکتر سید عباس شجاع الساداتی-
همکاران :دکتر باقر یخچالی ،مهندس شهرام مقصود لو ،مهندس پیمان سازنده
چی-
ویراستار :ماهک زندیفر
سال انتشار1382 :
تعداد صفحات341 :
قیمت---- - :

عنوان :راهبرد ملی زیست فناوری حیوانات اهلی و
آبزیان(بررسی محیط ملی)
مدیر پروژه :دکتر محمد حسین صنعتی– مشاور طرح ریزی
راهبردی :منوچهر نورایی -مجری طرح :دکتر مرتضی دلیری-
همکاران :دکتر سیروس امیری نیا و دیگران  -ویراستار :ماهک
زندیفر
سال انتشار1383 :
تعداد صفحات: :
قیمت---- :
شابک964 -8516-24-3 :
----

عنوان :راهبرد ملی زیست فناوری گیاهی شناخت محیط ملی
مدیر پروژه :دکتر محمد حسین صنعتی -مشاور طرح ریزی راهبردی:
منوچهر نورایی ،مجری طرح :دکتر بهزاد قره یاضی-
همکاران :دکتر سید مجتبی خیام نکویی و دیگران-
ویراستار :مهندس سیده سعیده بهنیا
سال انتشار1382 :
قیمت--------- :
شابک964-93266-6-9 :

عنوان :راهبرد ملی زیست فناوری محیط زیست بررسی محیط بین
الملل
مدیر پروژه :دکترمحمد حسین صنعتی – مشاور طرح ریزی
راهبردی :منوچهر نورایی -مجری طرح :دکتر نوید دین پرست
جدید-
همکاران :لیلی بهشتی آل آقا ،الله قفقازی ،ماهک زندیفر-
ویراستار :ماهک زندیفر
سال انتشار1382 :
تعداد صفحات316 :
شابک964-8516-19-7 :
قیمت----------- :

عنوان :راهبرد ملی زیست فناوری گیاهی بررسی محیط بین
الملل
مدیر پروژه :دکتر محمد حسین صنعتی-
مشاور طرح ریزی راهبردی :منوچهر نورایی –
مجری طرح :دکتر بهزاد قره یاضی -همکاران مهندس کسری
اصفهانی و دیگران –
ویراستار :مهندس سیده سعیده بهنیا
سال انتشار1382 :
تعداد صفحات235 :
قیمت--------- :

عنوان :پروتکل جهانی ایمنی زیستی
تهیه و تدوین :دبیر خانه کمیته ملی ایمنی زیستی
تالیف و ترجمه :گروه مترجمین زیر نظر دکتر محمد حسین
صنعتی ،ویراستار :دکتر علی هاتف سلمانیان
سال انتشار1380 :
تعداد صفحات( 30،58 :فارسی  -انگلیسی)
قیمت----------- :
شابک964-93266-0 -x :

عنوان :راهبرد ملی زیست فناوری مروری بر محیط بین الملل
مدیر پروژه :دکتر محمد حسین صنعتی – مشاور طرح ریزی
راهبردی :منوچهر نورایی –
مجری طرح :دکتر نوید دین پرست جدید-
همکاران :لیلی بهشتی آل آقا ،رضا مقدم ،ماهک زندیفر-
ویراستار :ماهک زندیفر
سال انتشار1383 :
تعداد صفحات162 :
قیمت---------- :
شابک964-8516-24-3 :

عنوان :راهبرد ملی زیست فناوری پزشکی بررسی محیط بین
الملل
مدیر پروژه :دکتر محمد حسین صنعتی–مشاور طرح ریزی
راهبردی :منوچهر نورایی -مجری طرح :دکتر رسول دیناروند-
همکاران :دکتر کیوان شکرایی و دیگران
سال انتشار1382 :
تعداد صفحات322 :
قیمت----------- :

عنوان :راهبرد ملی زیست فناوری حیوانات اهلی و آبزیان(بررسی
محیط بین الملل)
مدیر پروژه :محمد حسن صنعتی-
مشاور طرح ریزی راهبردی :منوچهر نورایی –
مجری طرح :دکتر مرتضی دلیری -همکار :محمود ملکی-
ویراستار :ماهک زندیفر
سال انتشار1383 :
تعداد صفحات137 :
قیمت--------------- :
شابک964-9516-25-1 :

عنوان :راهبرد ملی زیست فناوری محیط زیست بررسی محیط ملی

مدیر پروژه :دکتر محمد حسین صنعتی -مشاور طرح ریزی
راهبردی :منوچهر نورایی -مجری طرح :دکتر نوید دین پرست
جدید -همکاران :مهندس لیلی بهشتی آقا ،مهندس الله قفقازی،
مهندس مهیار صفا
سال انتشار1382 :
تعداد صفحات 322 :ص
قیمت----------- :
شابک964-93266-5-0 :

عنوان :برنامه ریزی راهبرد ملی زیست فناوری
مدیر پروژه :دکتر محمد حسین صنعتی –
مشاور طرح ریزی راهبردی :منوچهر نورایی -ویراستار :ماهک
زندیفر
سال انتشار1382 :
تعداد صفحات232 :
قیمت------------- :
شابک 964-8516-19-7 :

ارتباط با ما:
تلفن -02144787301-10 :داخلی 393
تلفن مستقیم02144787417 :

پست الکترونیکی:

Nashr_elmi@nigeb.ac.ir

آدرس:
تهران ،کیلومتر  15اتوبان تهران – کرج ،شهرک پژوهش ،پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری،
انتشارات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری .

تهیه و تنظیم:
انتشارات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
طایفه باقر
مرداد 1399 -

