
تعدادصفحه تاريخ نشر تيراژ ديويی چاپ ناشر پديدآور
٨٠ 99/06/19 ١٠٠٠ ٣٣٢٫۶۴٢۵۵ ١ حانون نويسنده:طاھره علوی فرادنبه
١٠٨ 99/06/15 ١٠٠٠ ٣٣٢٫۶۴٢۵۵ ١ عطران نويسنده:احمد یزدانی
٨۴ 99/06/02 ۵٠ ٣٣١٫٣١٠٩۵۵ ١ سنجش و دانش نويسنده:مرجان قاسم پور
١٨۴ 99/06/04 ۵٠٠ ٣٣٨٫٩۵۵٠٢ ١ موسسه فرھنگی  نويسنده:وحيد صادقی حسنوند
١١۶ 99/06/19 ١٠٠٠ ٣٣۶٫٢٠٠٩۵۵ ١ حانون نويسنده:معصومه نوری
١۵۶ 99/06/10 ۶٠٠ ٣٣٢٫٠٢۴٠١ ١ پندار تابان نويسنده:دیوید باخ
١٣٢ 99/06/03 ١٠٠٠ ٣٣٢٫٠٢۴ ١ بيد نويسنده:حسن محسنی
١٣٠ 99/06/19 ۵٠٠ ٣٣۶٫٢٠٠٩۵۵ ١ سنجش و دانش نويسنده:ھادی صادقی
٧۴ 99/06/15 ١٠٠٠ ٣٣٢٫۴٠٢ ١ عطران نويسنده:نيره افکاریان
٣١٢ 99/06/03 ١٠٠٠ ٣٣٢٫١٧٨ ١ پردیس نويسنده:سيف الدین آموس
١٠۴ 99/06/16 ١٠٠٠ ٣٣٧٫۴٧ ١ اساتيد دانشگاه نويسنده:سجاد محمدی
۶٨٢ 99/06/19 ١٠٠٠ ٣٣٠٫١۵٣ ١ آموزشی تاليفی  نويسنده:علی ھسموتی باوی
٢٢٢ 99/06/17 ٢٠٠ ٣٣٣٫٧ ١ دانشگاه صنعتی  نويسنده:محمدرضا صبور
٧۶ 99/06/19 ۵٠٠ ٣٣٨ ١ شھرآشوب نويسنده:تارون کانا
١٠۴ 99/06/15 ۵٠٠ ٣٣٠٫٩۴٣٠٨٧ ١ اقتصاد فردا نويسنده:دتلف رادکه
٢٠٠ 99/06/10 ١٠٠٠ ٣٣٠٫٠٧۶ ١ بين المللی گاج نويسنده:اميرحسين صدیقين
۴٨۶ 99/06/03 ١١٠٠ ٣٣٠٫٩ ١ بنگاه ترجمه و نشر  نويسنده:آبھيجيت بنرجی
٣٠٠ 99/06/17 ١٠٠٠ ٣٣٠٫٠١٩ ١ دیموند بلورین نويسنده:اسکات ای. ھيوتل
٢۴٢ 99/06/11 ۵٠٠ ٣٣٠ ١ مجد نويسنده:جاستين وان درمروه
١۴٨ 99/06/10 ١٠٠٠ ٣٣٠٫٩۵۵ ١ نقش اندیشه نويسنده:افسانه شاه کرمی
٣٢۶ 99/06/01 ٢٠٠ ٣٣٠٫٩۵۵ ١ بشارت نويسنده:عبدی دانش آموز
١۶۶ 99/06/17 ١٠٠ ٣٣٢٫۶۴٢۵۵ ١ زرنوشت نويسنده:سيدصادق ھادیان
١٢۴ 99/06/19 ١٠٠٠ ٣٣٢٫١٠٩۵۵ ١ حانون نويسنده:مھرداد ميری
٢٢٨۴ 99/06/03 ٢٠٠ ٣٣٨٫٩۵۵ ١ دانشگاه جامع امام  نويسنده:مھدی محمدی
١٣٨ 99/06/05 ٧٠ ٣٣٢٫١٠٩۵۵ ١ پازیریک نويسنده:پوراندخت نيرومند
٢٣٢ 99/06/10 ١٠٠٠ ٣٣٢٫۴٠۴ ١ پردیس نويسنده:دوئنا بالمستروم
١١٢ 99/06/16 ١٠٠٠ ٣٣٢٫١٠٢٨۵ ١ ميعاد اندیشه نويسنده:علی خدادادیان
١۵٢ 99/06/05 ١٠٠٠ ٣٣٢٫٠٣۴٠١ ١ مانيان نويسنده:ندا خيرمند
٢۵٢ 99/06/05 ١٠٠٠ ٣٣٢٫٠٣۴٠١ ١ مانيان نويسنده:ندا خيرمند
٢١٢ 99/06/05 ١٠٠٠ ٣٣٢٫٠٣۴٠١ ١ مانيان نويسنده:ندا خيرمند
٢۵۴ 99/06/19 ١٠٠٠ ٣٣٢٫٧ ١ دانش پژوھان شریف  نويسنده:رضا رضایی
١۴۴ 99/06/17 ١٠٠٠ ٣٣٢٫۶٠٩۵۵ ١ آیندگان نويسنده:عباسعلی رفيعی
٢٢٨ 99/06/03 ١٠٠٠ ٣٣٢٫۴٠۴ ١ پردیس نويسنده:ھزیک محمد

شابك بھاء عنوان
٩٧٨-۶٢٢-۶١٧١-۶٢-۵ ١٨٠٠٠٠ آثار محدودیت مالی و جریانات نقدی آزاد بر 
٩٧٨-۶٧٣-٢٢۴٣-۴٩-۶ ۶٠٠٠٠٠ آموزش گام به گام سرمایه گذاری در بورس ایران
٩٧٨-۶٢١-٢٢۶-۵١۴-٧ ٢۵٠٠٠٠ آموزش مھارت ھای زندگی به شيوه ی 
٩-٩٧٨۶۴-٢٧۴٠-۵۶-٧ ٣٠٠٠٠٠ اثر تعدیل قيمت حامل ھای انرژی، شاخص ھای 
٩٧٨-۶٢٢-۶١٧١-۵۶-۴ ٣٠٠٠٠٠ اثر ماليات ھا بر رشد و توسعه اقتصادی ایران
٩٧٨-۶٧-٠٩-٧٢٣٢-٢٢ ٣٩۵٠٠٠ اثر یک فنجان قھوه الته در موفقيت مالی و 
٩٧٨-۶٧١-٢٢۵٩-۵٨-٧ ٣٢٠٠٠٠ ارتباط مالی با والدین فرزندان
٩٧٨-۶٠-٢٢۵-١٠٩۵-۶ ٣۵٠٠٠٠ ارزیابی عملکرد و کارایی سازمان امور مالياتی با 
٩٧٨-۶٧٣-٢٢۴١-٢٨-٣ ۶٠٠٠٠٠ از چاپ پول تا استخراج بيت کوین
٩٧٨-۶٧١٨-٠٠۴-۵٣-٢ ۶۵٠٠٠٠ استاندارد بيت کوین: جایگزینی غيرمتمرکز برای 

 ٣۵٠٠٠٠ استخراج مس به روش ھای پيرومتالورژی و 
٩٧٨-۶٢-٢٢۵٠-٨١١-١ ٨٠٠٠٠٠ اشتغال پایدار: بر اساس نظریه شکوفه نامرئی 

٣-٣٢-۶۶۵۵-۶٢٢-٩٧٨آ ۵٣٠٠٠٠ اصول و کاربردھا روش ھای طراحی آزمایش ھا در 
٩٧٨-۶٢-٠-٩٧٠٢٨-٢٢ ٢۵٠٠٠٠ اعتماد: پایه گذاری برای کارآفرینی در کشورھای 

 ٢۵٠٠٠٠ اقتصاد بازار اجتماعی آلمان: گزینه ای برای 
٩٧٨-۶٠-٠٣-٢٢۴۴۵-۶ ۵۵٠٠٠٠ اقتصاد جامع کنکور
٩٧٨-۶٢-٠٠۵٣-۵٨۴-٩ ٧۵٠٠٠٠ اقتصاد خوب برای دوران سخت
٩٧٨-۶٠-٠١٠-٢١٠-٢٢ ٣٣٠٠٠٠ اقتصاد رفتاری: نقطه ی برخورد یا تالقی بين 
٩٧٨-۶٢٢-٢٢۵-۴٢۴-٧ ۴٨٠٠٠٠ اقتصاد سياسی توسعه نيافتگی در جنوب جھانی: 
٩٧٨-۶٠٠-۵٨۶٧٠-٩-۵ ٢٠٠٠٠٠ اقتصاد مقاومتی، توليد و اشتغال
٩-٩٧٨۶۴-۶٨-٠٧٣۵-٢ ۶۴٠٠٠٠ اقشار آسيب پذیر و مددکاری اجتماعی
٩٧٨-۶٢-٢٢-٧٣٧١-٢٢ ۴٠٠٠٠٠ الفبای بورس در ایران
٩٧٨-۶٢٢-۶٧٢-١٧١-۴ ٣٨٠٠٠٠ اولویت بندی عوامل موثر بر سودآوری در سيستم 
٩-٩٧٨۶۴-۴۵٣-٩٧٣-٢ ٧۶٠٠٠٠ ایران در مسير جایگاه دوازدھم اقتصاد دنيا: 
٩٧٨-۶٢٢-۶٧٢۵-٩-٠١ بانک قرض الحسنه مھر ایران و حمایت از کسب و 
٩٧٨-۶٧١٨-٠٠۴-٩٧-۴ ۴۴۵٠٠٠ بانکداری احساسی: اصالح فرھنگ، بھره جویی از 
٩٧٨-۶٩-٣٣١-٢٣١-٢٢ ٢٠٠٠٠٠ بانکداری دیجيتال و بالک چين
٩٧٨-۶٣-٧٣٢١-٢٢۶-۴ ۶٩٠٠٠٠ باورھای ثروت ساز: بررسی و تغيير ١١٨ باوری که 
٩٧٨-۶١-٣٧-٧٣٢١-٢٢ ٧٩٠٠٠٠ باورھای ثروت ساز: بررسی و تغيير ١١٨ باوری که 
٩٧٨-۶٣-٧٣٢١-٢٢۴-٠ ٨٩٠٠٠٠ باورھای ثروت ساز: بررسی و تغيير ١١٨ باوری که 
٩٧٨-۶٧١٢-٢٢۵-٧۶-۴ ۴٠٠٠٠٠ بررسی اعتبارات اسنادی در حقوق بين الملل
٩٧٨-۶١-٠٨٩-٣٩٨-٠٠ ٣۵٠٠٠٠ بررسی رابطه متغيرھای دموگرافيک با 
٩٧٨-۶٧١٨-٠٠۴-۵٩-٠ ۴٩۵٠٠٠ بالکچين، فين تک و فایننس اسالمی: آینده اقتصاد 

 توجه:اطالعات اين برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده 
و قابل استناد قانونی نمی باشد
 نشانی خانه كتاب:تھران،خيابان انقالب، بين فلسطين و صبای جنوبیتوجه :ھرگونه استفاده ديگر از اين اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است



۴١٨ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣٣٢٫۶ ١ موسسه نشر شھر  نويسنده:مصطفی قویدل
۶٧۴ 99/06/05 ١٠٠٠ ٣٣٢٫۶٣٢٠۴٢ ١ چالش نويسنده:ال بروک
٢٧٢ 99/06/05 ۵٠٠ ٣٣٢٫۶٣٢٠۴٢ ١ چالش نويسنده:مایکل مک دونالد
٩٠ 99/06/19 ۵٠٠ ٣٣١٫١١٨ ١ سنجش و دانش نويسنده:زینب تيموری
١۵۶ 99/06/11 ١٠٠٠ ٣٣٨٫۴٧۶١۵١ ١ آموزشی و پژوھشی  نويسنده:روح هللا حسينی
١٧٢ 99/06/10 ۵٠٠ ٣٣٢٫۶٣٢٠۴٢ ١ موسسه کتاب مھربان  نويسنده:محمدحسن ژند
٧۴ 99/06/10 ۵٠٠ ٣٣٢٫۶ ١ موسسه کتاب مھربان  نويسنده:وین والکر
٣٧٢ 99/06/05 ١٠٠٠ ٣٣٨٫٢٣٢٨۵٠٩ ١ آذرفر نويسنده:سيدمحمد جوادی
١٢٠ 99/06/15 ١٠٠٠ ٣٣٢٫۶ ١ ميعاد اندیشه نويسنده:سياوش قنبرنژادمقانلو
١۶۴ 99/06/03 ۵٠٠ ٣٣٨٫٢٧٢٨٢٠٩ ١ پيک نور نويسنده:محدثه عطایی
۵٣۶ 99/06/17 ١٠٠٠ ٣٣٨٫٩ ١ آریا نقش نويسنده:ایرج رحيم پوراصل
۵۶٢ 99/06/15 ۵٠٠ ٣٣٢٫٠۴١۵ ١ بامداد نو نويسنده:سيدمحسن حسينی
٣٣۴ 99/06/17 ۵٠٠ ٣٣٨٫٩۵۵ ١ آلوس نويسنده:ارسالن غمگين
۴۴ 99/06/22 ١٠٠٠ ٣٣٨٫۵۴٢ ١ آموزشی تاليفی  نويسنده:فرشاد ارژنگی
٢۶٢ 99/06/15 ۵٠٠ ٣٣٠٫٩۵۵ ١ لوح فکر نويسنده:غالمرضا نظربلند
٢۴٢ 99/06/01 ١٠٠٠ ٣٣٨٫٠٩۵۵ ١ آماره نويسنده:الھام عنایتی
٣٨۴ 99/06/22 ۵٠٠ ٣٣٨٫٧۶٨١٧۶١ ١ موسسه کتاب مھربان  نويسنده:جان کریرو
٢۶۴ 99/06/01 ١٢٠٠ ٣٣۵٫۴۴٢ ١ نشر مرکز نويسنده:بابک احمدی
٨۴ 99/06/02 ١٠٠ ٣٣٨٫۴٧٩١ ١ ایده ماندگار نويسنده:حبيب هللا علمدارميبدی
٨٨ 99/06/02 ١٠٠ ٣٣٨٫۴٧٩١ ١ ایده ماندگار نويسنده:حبيب هللا علمدارميبدی
٢٠٨ 99/06/02 ٣٠٠ ٣٣٣٫٧٩٠٩۵۵ ١ شرکت چاپ و نشر  نويسنده:اکبر صادقی
٢٢۶ 99/06/01 ٢٠٠٠ ٣٣٨٫۴٧۶١۵١ ١ ھيواسا نويسنده:سی اف آر ھریسون
١٣٨ 99/06/17 ١٠٠ ٣٣١٫١١٨ ١ زرنوشت نويسنده:علی محمدلو
۵٩۶ 99/06/17 ١٠٠٠ ٣٣٢٫۶٠١٩ ١ دیموند بلورین نويسنده:تيم شورت
۶۴ 99/06/01 ١٠٠٠ ٣٣٨٫٠۴ ١ موسسه آموزشی  نويسنده:گل آرا کاوند
٨۴ 99/06/04 ۵٠٠ ٣٣٨٫٨۶ ١ جاودانه نويسنده:ندا آرین
٢۴۴ 99/06/11 ۵٠٠ ٣٣٨٫۴٧٩١٠٩۵ ١ حافظ پژوه نويسنده:علی نامدار
١٩۴ 99/06/16 ١٠٠٠ ٣٣٠٫٠٩ ١ ميعاد اندیشه نويسنده:اميرحسين یگانه
۴٨٢ 99/06/05 ١٠٠٠ ٣٣٨٫۵۴٢٠٩۵۵ ١ آوان جنوب نويسنده:حامد فرھمندمعين
۴٨۴ 99/06/05 ١٠٠٠ ٣٣٨٫۵۴٢٠٩۵۵ ١ آوان جنوب نويسنده:حامد فرھمندمعين
١٠۴ 99/06/19 ۵٠٠ ٣٣٨٫١٠٩۵۵ ١ سنجش و دانش نويسنده:ھاشم حسين پور
٨٨ 99/06/01 ١٠٠٠ ٣٣۶٫٠١۴۵۵ ١ یاد مھر نويسنده:امير محسنی
٣۴٨ 99/06/02 ١٠٠٠ ٣٣٨٫۴٧٠٠۵٧ ١ چاپار،اساطير پارسی نويسنده:چونلی تانگ
٢٠٨ 99/06/24 ١٠٠٠ ٣٣٣٫٩١۴٠٩٧٣ ١ تفکر آینده  ساز نويسنده:دانيل ال. کالزی

٩٧٨-۶٠٠-۴٣٩٣-٣٩-۵ ٣٣٠٠٠٠ بورس در چند دقيقه
٩٧٨-۶٢٢-۶٠١٧-۶١-٧ ١٩٠٠٠٠٠ پرایس اکشن (محدوده ھای معامله)
٩٧٨-۶٢٢-۶٠١٧-۶۵-٧ ٨٠٠٠٠٠ پيش بينی نوسانات بازار با تجزیه و تحليل تکنيکال
٩٧٨-۶٠-٢٢۵-٢-١١١٨ ٣۵٠٠٠٠ تاثير سالمت سازمانھا بر افزایش بھره وری
٩٧٨-۶٨٨-٠٠۵٠-۵٩-۵ ٢٠٠٠٠٠ تجزیه و تحليل صنعت داروسازی (بررسی بنيادی 
٩٧٨-۶٠٠-۴٨-٣٣١-٠٧ ۴٠٠٠٠٠ CFD تحليل بنيادی در بازار بورس بين الملل
٩٧٨-۶٠٠-۴٣٣٢-٠٧-۵ ٢٠٠٠٠٠ تحليل تکنيکال، بنيادی و روش ھای معامالتی
٩٧٨-۶٢٢-۶٩٨-٣٣٣-۶ ۶٠٠٠٠٠ تحليل جامع و استراتژیک صنعت گاز در ایران و 
٩٧٨-۶٧-٣١٩-٢٣١-٢٢ ٣۵٠٠٠٠ تحليل حجم - قيمت در معامالت، کليد مخفی 
٩-٩٧٨۶۴-٧۶١۵-٨۵-٣ ١۵٠٠٠٠ تحليل درآمدھای نفتی بر رشد اقتصادی (با تمرکز 
٩٧٨-۶٢٢-۶٨۶۵-٩-٣١ ٨٧٠٠٠٠ توسعه پایدار منطقه ای و جھانی شدن
٩٧٨-۶٢٢-۶۶٠-٣٧۶-٠ ١١٠٠٠٠٠ تکامل یک معامله گر (از غار تا تاالر)
٩٧٨-۶٧-٢٢۴۵٠١-١-۶ ٩۵٠٠٠٠ جھش توليد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
٩٧٨-۶٢-٢٢۵١-۶۵٢-١ ١۵٠٠٠٠ چطور بر بحران مالی پيروز شویم
٩-٩٧٨۶۴-٨۵٢-٢٣-٧٨ ٣٨٠٠٠٠ در سپھر اقتصاد و سياست: یادداشت ھا و 
٩٧٨-۶٧-٠٠۴۴۶-٢-٨١ ٣۵٠٠٠٠ درد دل کسب و کارھای مردم با سازمان تامين 
٩٧٨-۶٨-٠٠۶٧-٣٨-٠٨ ۴۵٠٠٠٠ دشمن خونی: رازھا و دروغ ھای استارت آپ ھای 
٩-٩٧٨۶۴-٢١٣-۴۵٣-٣ ۶۵٢٠٠٠ دگرگونی جھان: درآمدی به مانيفست حزب 
٩٧٨-۶٢٢-۶٩-١٠-٩٣٠ ۴٠٠٠٠٠ دور دنيای صنعت توریسم در ٨٠ صفحه (١)
٩٧٨-۶٢٢-۶۴۴٧-٣۶-٠ ۴٠٠٠٠٠ دور دنيای صنعت توریسم در ٨٠ صفحه (٢)
٩-٩٧٨۶۴-۴۶٧-٨٠٢-٨ ۴٠٠٠٠٠ دیپلماسی انرژی جمھوری اسالمی ایران 
٩٧٨-۶٩٢٩-٠٠۶٢-۶-٢ ۴٠٠٠٠٠ راھنمای ورود به بازار دارویی
٩٧٨-۶٨-٢٠-٧٣٧١-٢٢ ٢۵٠٠٠٠ رھبری در مدیریت
٩٧٨-۶٠٠٩-٢١٠-٢٢-۴ ۶۵٠٠٠٠ روان شناسی تجارت موفق: راھبردھای رفتاری 
٩٧٨-۶٢-٢٢۵١-۶٠-٣٩ ٣٠٠٠٠٠ ریتم کارآفرینی
٩٧٨-۶١-٠٠۵٨-۶٩٩-۶ ۴٠٠٠٠٠ ساختار حقوقی شرکت ھای ھلدینگ و قواعد 

٢-٢٢-٨۶٠۶-۶٠٠-٩٧٨آ ۴۵٠٠٠٠ سياستگذاری توریسم در ایران
٩٧٨-۶٣٢-٢٣١-٢٢۴-١ ٣٠٠٠٠٠ سير اندیشه ھای اقتصادی متفکرین اسالمی و 
٩٧٨-۶٩-٢٢۶٧۴٣-٢-١ ٧٠٠٠٠٠ شاخص ھشدار اوليه (EWS): شناسایی و 
٩٧٨-۶٩-٢٢۶٧۴٨-٧-١ ٧٠٠٠٠٠ شاخص ھای ھشدار دھنده بحران مالی در اقتصاد 
٩٧٨-۶٠-٢٢۵-٠٩٨۴-۴ ٣۵٠٠٠٠ شناسایی تحليل فرصت ھای سرمایه گذاری 

 ١٠٠٠٠٠ شھر ثروتمند: سرمایه گذاری در شھر
٩٧٨-۶٢٧-٠٠۶-١۵٠-٩ ۶٠٠٠٠٠ صنعت داده: تجارت و اقتصاد اطالعات و کالن داده ھا
٩٧٨-۶٣-٧٠٨١-٢٢۵-٠ ۶۶٠٠٠٠ علوم انرژی، مھندسی و تکنولوژی (سدھا، 

آ
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١٣۶ 99/06/19 ۵٠٠ ٣٣٨٫۴٧٩١٠٩۵ ١ سنجش و دانش نويسنده:مرتضی کوثری
١١٢ 99/06/02 ۵٠٠ ٣٣٢٫۶٣٢٠۴٢ ١ سنجش و دانش نويسنده:محمد کارسنجی
٢٨۴ 99/06/15 ۵٠٠ ٣٣١ ١ ترجمان علوم انسانی نويسنده:متيوبی. کرافورد
١٣٨ 99/06/15 ١١٠٠ ٣٣٢٫۶۴٢ ١ ميلکان نويسنده:سلمان امين
١۶۶ 99/06/17 ١٠٠٠ ٣٣٨٫۴٧٩١٠٩۵ ١ آریا نقش نويسنده:مرتضی خاکسار
٣٣۶ 99/06/04 ۵٠٠ ٣٣٨٫۴٧٩١ ١ مھکامه نويسنده:ریکاردو ملو
٢٩٨ 99/06/04 ٢٠٠ ٣٣٨٫۴٧٩١ ١ مھکامه نويسنده:کالين مایکل ھال
٧۶٨ 99/06/11 ٣٣۵٫۴ ١ الھيتا نويسنده:کارل مارکس
٢۴٢ 99/06/01 ١٠٠٠ ٣٣٨٫٩٠٠٩١٧٢ ١ داراالخالص نويسنده:مایکل پی. تودارو
٨٢ 99/06/02 ١٠٠ ٣٣٨٫١٧ ١ ایده ماندگار نويسنده:مرجان بشر
٧۶ 99/06/04 ۵۵٠ ٣٣۵٫۴ ١ آگه نويسنده:تری ایگلتون
٢٩۴ 99/06/17 ۵٠٠ ٣٣٨٫٠۴ ١ خانه تاریخ و تصویر  نويسنده:سيدعباس حيدری
٧٢ 99/06/15 ١٠٠٠ ٣٣٣٫١۵۵ ١ عطران نويسنده:مينا خداکریميان
۶٣۶ 99/06/11 ١٠٠٠ ٣٣٨٫۴٣۶ ١ دانشگاه و پژوھشگاه  نويسنده:سيدشمس الدین 
۴۴٨ 99/06/11 ١٠٠٠ ٣٣٨٫۴٣۶ ١ دانشگاه و پژوھشگاه  نويسنده:سيدشمس الدین 
١۵٢ 99/06/04 ۵٠٠ ٣٣٨٫۴٧٩١ ١ مھکامه نويسنده:منوچھر جھانيان
١٨٠ 99/06/05 ١٠٠٠ ٣٣٨٫٠۶ ١ دافوس نويسنده:مھرداد مصطفایی
٢٨۶ 99/06/11 ۵٠٠ ٣٣٢٫١ ١ نسل نواندیش نويسنده:جوليانا بيریندلی
١٣۶ 99/06/03 ۵٠٠ ٣٣٠٫٩۵۵ ١ آرون نويسنده:محمد محمدی
٨۶ 99/06/02 ۵٠٠ ٣٣٨٫۴٧٣۶٢١٠ ١ سنجش و دانش نويسنده:محمدرضا حسينی
٢۵۶ 99/06/04 ۵٠٠ ٣٣٨٫۴٧٩١ ١ مھکامه نويسنده:گرت شاو
٢۶۴ 99/06/01 ۵٠٠ ٣٣٣٫٠٩٣٢ ١ اندیشه معاصر نويسنده:مرتضی ایمانی
١٩٨ 99/06/11 ١٠٠٠ ٣٣٨٫۴٣٣۵۵٠٠ ١ دانشگاه و پژوھشگاه  نويسنده:مھدی کيامھر
١٠۴ 99/06/03 ١٠٠٠ ٣٣٢٫١٠٩١٧۴٩ ١ زیتون سبز نويسنده:نادر اژدر

١٠٠هللا 99/06/15 ١٠٠٠ ٣٣٠٫٠٧۶ ١ مدرسان برتر گردآورنده: دپارتمان اقتصاد 
١٠٠ 99/06/15 ١٠٠٠ ٣٣٨٫٠۴ ١ مدرسان برتر گردآورنده: دپارتمان مدیریت 
١٣٠ 99/06/10 ١٠٠٠ ٣٣٢٫٠٢۴٠٠٢٨ ١ پردیس نويسنده:تولگا تاوالس
٨٢ 99/06/03 ١٠٠٠ ٣٣١٫٨٨٠٩۴٣ ١ جنگل گردآورنده:مھدی اصطھباناتی
۴٠۴ 99/06/01 ۵٠٠ ٣٣٨٫٧۶٨٨٧۶٠ ١ معيار اندیشه نويسنده:فيليپ اچ. نایت
٣۴۶ 99/06/01 ۵٠٠ ٣٣۵٫٨٣ ١ افکار جدید نويسنده:پيوترآلکسی یویچ 

٩٧٨-۶٠-٢٢۵-١٢١۴-١ ٣۵٠٠٠٠ عملياتی سازی گردشگری فرھنگی: جوامع، 
٩٧٨-۶٠-٢٢۵-٢-٠٩٩١ ٣۵٠٠٠٠ عوامل تعيين کننده قيمت در بورس اوراق بھادار 

 ٢٩٠٠٠٠ فيلسوفی در تعميرگاه: تحقيقی درباره ارزش کار
٩٧٨-۶٢-٢٢۵۴-٣-٠٢٠ ٣٨٠٠٠٠ گاوھا و خرس ھا: بررسی ١٠ باور کليدی در بازار 
٩٧٨-۶٢٢-۶٨۶۵-٩-٢٨ ٨٠٠٠٠٠ گردشگری و مدیریت مراکز تفریحی
٩٧٨-۶٩-٩٧-٨٧٣١-٠٠ ۶٧٠٠٠٠ گردشگری ورزشی: چالش ھای جدید در دنيای 
٩٧٨-۶٨-٨٧٣١-٠٠۴-٩ ۶٠٠٠٠٠ گردشگری، حمل و نقل عمومی و تحرک پایدار
٩٧٨-۶٢٢-۶۵٣-٠٣-٣٠ ١۵٠٠٠٠ گروندریسه: دست نوشته ھای اقتصادی ١٨۵٨ - 
٩٧٨-۶٣-٢٢-٧٨٢٠-٠٠ ٣٠٠٠٠٠ گه شا ئابووری د جيھانا سيه م
٩٧٨-۶٢٢-۶٨-٠٠٠۶-۴ لباس، رسانه تبليغاتی
٩-٩٧٨۶۴-٣٢٩-۴٩-١٩ ١۵٠٠٠٠ مارکس
٩٧٨-۶٣-٠٠۵۴-١-١٨٠ ٩٠٠٠٠٠ مبانی مدیریت کارآفرینی
٩٧٨-۶٧٣-٢٢۴٢٣-٣-۶ ۵٠٠٠٠٠ مثل یک زن رفتار کن، مثل یک مرد قوی باش!
٩٧٨-۶٢-٢٢۴٨-١٢٧-٨ ١٢۵٠٠٠٠ مجموعه مقاالت اولين ھمایش ملی اقتصاد دفاع
٩٧٨-۶٢-٢٢۴٨-١٢٧-٨ ٨۵٠٠٠٠ مجموعه مقاالت اولين ھمایش ملی اقتصاد دفاع
٩٧٨-۶٩-١١-٧٢٣٩-٢٢ ٣١٠٠٠٠ مدل ھای کاربردی برند در صنعت گردشگری
٩٧٨-۶٢٢-۶٧-٧٨٠۶-۶ ٣۵٠٠٠٠ مدیریت بھره وری در سازمان ھای نظامی
٩٧٨-۶٠-٠٨٠-٢٢٠-٢٢ ۵١٩٠٠٠ مدیریت ریسک عملياتی در بانک ھا
٩-٩٧٨۶۴-٠-٨٨١-٢٣١ ٢٩٠٠٠٠ مدیریت فرھنگی - اقتصادی
٩٧٨-۶٠-٢٢۵-٠-١١٨٣ ٣۵٠٠٠٠ مدیریت کيفيت و مدیریت ھزینه در وزارت 

۶-٠٩-٧٢٣٩-۶٢٢-٩٧٨آ ۵١٠٠٠٠ مکان ھا و فضاھای گردشگری
٩٧٨-۶٣-٢٨-٨٨٧٢-٠٠ ۴۵٠٠٠٠ ميلياردرھا به شما چه می گویند
٩٧٨-۶٢-٢٢۴١-٨۶٩-٢ ٣٩٠٠٠٠ نظام خلق و مدیریت ایده ھا و نظریه ھای تحول گرا
٩٧٨-۶٠٠-۶۴٢٨-۶٠-٨ ٣٨٠٠٠٠ نقش بانکداری اسالمی بر کاھش ریسک اعتباری 
٩٧٨-۶٢-٠٧-٠٠۴٨-٠٧ ۶٠٠٠٠ نمونه سوال و پاسخ رشته علوم اقتصادی (کد 

کفش باز: خاطرات بنيان گذار برند نایک

٩٧٨-۶٢-٠٧-٠٠۴٣٠-۶ ۶٠٠٠٠ نمونه سوال و پاسخ رشته کارآفرینی آینده پژوھی 
٩٧٨-۶٧١٨-٠٠۴-۵٠-٣ ٢۴۵٠٠٠ نکته ھای بانکداری دیجيتال: ایده ھای عملياتی 

٩٧٨-۶٢٢-۶٣٧۴-٢۵-۵ ۶۵٠٠٠٠ یاری متقابل: عامل تکامل

٣۵٠٠٠٠ کار در کشور آلمان: ھر چيزی که شما برای 
٨-٠٠-٧٢۴٧-۶٢٢-٩٧٨آ ۶٩٠٠٠٠
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