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384 اختران جون چانگ-ها

؛ میرمحمود نبوی

1 نکته ی مکتوم سرمایه داری23

128 شرکت انتشارات فنی 

ایران

شان بری

؛ بهرام معلمی

2 روش برای صرفه جویی در مصرف آب و انرژی50

180 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

علیرضا محجوب

؛ محمدصادق محسنی کبیر

آشنایی با مبانی اقتصاد 3

122 مولفین طالیی فرهاد سینائی صفر تا صد طالی آبشده را بیاموزید: آموزش طالی آبشده 4

192 نور علم مهناز منطقی پور

؛ محمدامین زابل

ابزارهای مشتقه مالی راهکاری جهت مدیریت ریسک 5

104 سنجش و دانش محمدامیر اویسی ارزش ویژه برند در گردشگری فرهنگی 6

302 وزارت جهاد 

کشاورزی، معاونت 

محمد خالدی

؛ سیده زهره حسینی امین

شناسایی و تعیین زنجیره های ارزش اولویت دار : ارزش افزایی در بخش کشاورزی

کشاورزی در مناطق ایران با هدف توسعه کشاورزی قراردادی

7

138 گنجور محمد شفائی نجف آبادی ارزهای دیجیتال 8

478 همشهری هاری موهان ماتهور

؛ میثم اهرابیان صدر

تجربیاتی از هند و دیگر کشورهای : ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه های توسعه

آسیایی

9

84 سنجش و دانش احسان رییسی ناقچی بلداجی- ارزیابی منابع و مصارف آب در حوضه گندمان  10

212 بازاریابی یوسف داودی

احمد آخوندی:؛ ويراستار

مروری بر خاطرات یک کارآفرین: از سنگ تا لعل 11

376 آماره سیف الدین آموس

نسیم نیکوالس طالب:؛ مقدمه

یک جایگزینی غیرمتمرکز برای بانکداری مرکزی: استاندارد بیت کوین 12

116 چالش سارا اعتمادی عیدگاهی

؛ المیرا ناجی امیرنژاد

اسرار معامله گران موفق و نحوه برخورد با شرایط بحران 13

108 آفتاب گیتی امیرهمایون کاشانی کیا ویژگی دالالن : اصول و فنون مشاوره امالک و الزامات مربوط به فروش ملک در آمریکا

موفق

14

160 نارون دانش سیف هللا صالحی گیل چاالن (روشهای نوین پرداخت در معامالت بین المللی)اعتبارات اسنادی  15

174 آماره کوین. کریستوفر جی

بوتکه. ؛ پینر جی

اقتصاد اتریشی به زبان ساده 16

290 نورعلم لورنس آفیسر

؛ مهدی شهرازی

پاسخ های صریح به پرسش های دشوار: اقتصاد برای همه 17

162 نور علم احسان رسولی نژاد

؛ پریسا صبری

اقتصاد جمهوری های مسلمان فدراسیون روسیه 18

400 آواقلم،کتاب مهربان 

نشر

علی دهقانی 19 همراه با پاسخ های تشریحی1کتاب در اقتصاد خرد : اقتصاد خرد

320 آواقلم،کتاب مهربان 

نشر

علی دهقانی

؛ مینا دهقانی

20 همراه با پاسخ های تشریحی2کتاب در اقتصاد خرد : اقتصاد خرد

228 آماره استیون اسمیت

؛ کاظم بیابانی خامنه

اقتصاد محیط زیست 21

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

علیرضا رضایی:؛ ويراستار

اقتصاد مقاومتی 22

282 فرهیختگان دانشگاه فهیمه مومنی فر

؛ امین راجی

اقتصاد مقاومتی در ورزش 23

320 ندای کارآفرین حسن کریم زادگان اقتصاد مواهب طبیعی 24

244 کتاب اطهر امیدعلی عادلی

؛ زهرا سبزپور

مطابق با سرفصل جدید رشته اقتصاد: اقتصاد کشاورزی 25

358 نور علم پل گراوی

؛ یومی جی

اقتصاد کالن رفتاری نظریه و سیاست 26

226 نور علم علی فقه مجیدی

؛ صالح ابراهیمی

(Eveiws)اقتصادسنجی کاربردی پانل دیتا با استفاده از ای ویوز  27

84 یمام ماشاءاله استا اقتصادشناسی با جمالتی آسان و گویا 28

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

امنیت اقتصادی 29

72 سنجش و دانش مهدی امامعلی نژاد

؛ شهپر شه مرادزاده فهرجی

امنیت در توسعه گردشگری 30

76 آدینه حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد

؛ تیموتی ویک

انتخاب سهام مانند وارن بافت 31

192 سازمان برنامه و 

بودجه

حسن نوروزی

؛ علی صارم

انتخاب نظام ارزی مناسب اقتصاد کشور 32

298 نور علم لیندا یوئه

هوشنگ شجری:؛ اقتباس گر

اندیشه های اقتصاددان های بزرگ 33

216 آها احمد آقامحمدی

؛ حسین شب رنگ

بازار پول و سرمایه 34

468 الماس دانش هان. یاکوب د

؛ ساندر اوسترلو

بازارها و نهادهای مالی اروپایی 35978-600-189-234-9 1900000

978-600-169-399-1 600000

978-600-7535-25-7 350000

978-622-7198-40-9 170000

978-622-203-348-4 400000

978-622-7480-25-2 120000

978-622-05-1017-8 350000

978-600-169-404-2 600000

978-600-8772-52-1 100000

978-600-8944-54-6 400000

978-600-169-374-8 750000

978-600-5618-95-2 110000

978-600-482-574-0 750000

978-600-7446-64-5 550000

978-622-7490-54-1 120000

978-622-96349-9-8 950000

978-622-97492-0-3 750000

978-600-169-361-8 480000

978-600-169-407-3 400000

978-622-276-006-9 360000

978-622-7326-15-4 450000

978-622-6017-95-4 550000

978-622-245-569-9 1100000

978-622-6659-76-5 500000

978-600-7446-88-1 1200000

978-964-241-290-7 1000000

978-622-05-1624-8 450000

978-964-467-101-2 1200000

978-622-7484-88-5 450000

978-600-169-406-6 450000

978-622-05-1932-4 450000

978-622-275-892-9 600000

978-622-261-147-7 220000

978-964-207-259-0 750000

978-600-477-381-2 300000

شابك بهاء
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740 نور علم بلک ول. دیویددبلیو

گریفیتس. ؛ مارک دی

بازارهای مالی مدرن 36

90 موجک مهدی نورسینا

؛ رضا غالم زاده فخفوری

بازاریابی آنالین زعفران ایران 37

310 اندیشه عصر علیرضا عباسی فرید

سیده طیبه حسینی:؛ ويراستار

بازاریابی و تبلیغات موثر در صنعت بانکداری 38

102 سنجش و دانش محمد حیدرپور بازاریابی ویروسی محصوالت کشاورزی 39

312 عصر نوین غالمرضا هادربادی

مسعود :؛ گرافیست

با نگاهی به تجربیات : حلقه گمشده توسعه پایدار در بخش کشاورزی: بازاریابی

خالقانه ژاپن

40

120 رامان سخن علی صنایعی

؛ فردین شورج

بانکداری الکترونیک و کارآفرینی 41

128 موجک ابوالفضل احمدی بانکداری الکترونیکی و درخواست خدمات دوباره 42

76 سنجش و دانش لیال خادم مدرسی بررسی اثر گردشگری ساحلی بر کیفیت زندگی ساکنان جزیره کیش 43

120 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

حامد مریدی بررسی تاثیر اهرم مالی بر روی رشد شرکت ها 44

100 زرنوشت وحید مرادخواه

؛ مجید مرادخواه

فرهنگی انقالب صنعتی در اروپا- بررسی جنبه های اجتماعی  45

80 سنجش و دانش زینب حر بررسی خطرپذیری مدیران در شرکتهای بورسی 46

96 سنجش و دانش علی شفیعی بهروز بررسی رابطه بین مدیریت سود، سیستم راهبردی شرکتی و چسبندگی هزینه های 

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

47

128 سنجش و دانش داود بامری بررسی موانع کارآفرینی در ادارات 48

28 عصر نوین مسعود محترمی یکتا:گرافیست برنامه طرح ملی زراعت چوب 49

190 گالره مهر خدابخش محمدزاده پودینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری 50

134 نارون دانش وحید احتشامی کوزه کنانی

؛ داود انارکی اردکانی

(داده کاوی)برنامه ریزی نیروی انسانی در بخش دولتی با رویکرد هوش مصنوعی  51

42 تیال امیرحسین بیات

؛ محمدرضا میمند

برند شهری ملبورن 52

136 ندای کارآفرین رسول قربانی برندسازی گردشگری 53

272 زرنوشت آمنه مالمیر

؛ حمیده عباسی

بهره وری در سازمان 54

210 شهریاس محمدرضا قاسمی

زهرا خانیانی:؛ ويراستار

تامالتی در آسیب شناسی و بهره وری: بهره وری سازمانی 55

78 ماهواره سیدمهدی ابطحی

؛ مهدی ایازی

مطالعه موردی بازار سهام تهران: بهینه یابی سبد مالی با رویکردهای آماری 56

20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

علی اصغر یادگاری:؛ ويراستار

بیکاری پنهان 57

88 حالل محمدهاشم کمالی

؛ بهروز جنت

پارامترهای حالل و حرام در دین و صنعت حالل 58

256 موسسه کتاب مهربان 

نشر

النس بگز

؛ اعظم امراه نژاد

استراتژی معامالتی: پرایس اکشن 59

160 موسسه کتاب مهربان 

نشر

النس بگز

؛ فاطمه قره قانی

نکات معامالتی: پرایس اکشن 60

182 ماهواره سیداحمد سیدی مطلق پزشک کسب و کار 61

424 طرح نو تیم هارفورد

؛ عباد تیموری

پنجاه ابداعی که اقتصاد مدرن را شکل دادند 62

144 بادبان جو ویتال

؛ معصومه نصیری

از استرس تا موفقیت: پول عاشق سرعت است 63

240 دانشگاه پدافند 

هوایی خاتم االنبیاء 

لس کولمن

؛ مجید رشیدی

تئوری سرمایه گذاری عملی 64

120 کاشف مهدی فروزش

سمیه پناهی مهر:؛ ويراستار

تا توسعه 65

184 سنجش و دانش ایوب نظری بر بیش سرمایه گذاری و ریسک سقوط قیمت  (تجاری)تاثیر استراتژی کسب و کار 

سهام

66

94 سروش برتر بابک جواهری -پایه بر روی بازده سهام - تاثیر اقالم تعهدی، جریان وجه نقد، سودآوری عملیاتی نقد 

 رویکرد فاما مک بث

67

120 مانیان مجید جاللی مهر

لیال عابدی:؛ ويراستار

اثرات تحریم های اقتصادی ایران بر سرمایه گذاری : تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران

مستقیم خارجی

68

98 فرهوش حمید مشتاقی تاثیر نوع استراتژی و چرخه شرکت بر کارآیی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در 

بورس اوراق بهادار تهران

69

172 موسسه کتاب مهربان 

نشر

محمدحسن ژند CFDتحلیل بنیادی در بازار بورس بین الملل  70

978-600-495-962-9 300000

978-600-407-331-8 450000

978-622-6291-65-1 650000

978-622-7611-57-1 450000

978-600-7569-36-8 300000

978-622-05-1569-2 450000

978-622-7445-12-1 490000

978-622-7287-28-8 400000

978-622-266-143-4 550000

978-964-489-122-9 850000

978-600-407-346-2 760000

978-600-407-349-3 450000

978-622-6784-24-5 60000

978-622-97527-5-3 390000

978-600-8337-29-4 600000

978-622-266-114-4 300000

978-600-482-703-4 320000

978-622-288-019-4 450000

978-622-7318-46-3 300000

978-622-95480-4-2 200000

978-622-7294-27-9

978-600-7738-13-9 430000

978-622-05-1667-5 450000

978-622-05-1563-0 450000

978-622-7371-35-2 250000

978-622-05-2076-4 250000

978-622-05-1820-4 450000

978-622-08-0055-2 530000

978-622-6714-46-4 1000000

978-600-994-244-2 400000

978-622-05-1977-5 450000

978-622-7294-04-0 920000

978-600-994-130-8 360000

978-600-421-356-1 850000

978-600-169-373-1 1280000
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136 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

غالمعباس پاریاد دانش کسب سود در ژرفای بورس اوراق بهادار:  تحلیل تکنیکال 71

96 بوستان حمید محمدحسن خارا

؛ سعید امینی ورکی

با نگاهی به سیاست های آمریکا و چین: تحول ژئوپلیتیک انرژی و اهمیت غرب آسیا 72

108 داتیس مهدی پسندیده تدوین استراتژی های توسعه مقصد گردشگری منطقه ساروق 73

126 یاوند رضا همایونی فر تعیین کننده های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فساد اداری در کشورهای تولیدکننده 

نفت

74

20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

تورم زدایی 75

16 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

علیرضا رضایی:؛ ويراستار

(1)توسعه صنعتی  76

182 موجک حسین فرج نژاد توسعه ی کسب و کارهای خرد در کشور 77

104  راه پرداخت بهزاد شیری تولد و تکامل پست بانک ایران 78

196 لوح فکر علی صادقی

؛ امیر مهاجر

تکنیک های قیمت گذاری سهام؛ از علم تا هنر: جادوی اعداد 79

84 جادوی قلم فرزاد پوالدی جراحی مدیریت اقتصادی 80

184 مهکامه طوبی امیرعضدی

مرضیه قنبری:؛ ويراستار

جغرافیای گردشگری 81

92 سمندر احسان پورخیری جنبش هم بستگی و مبارزه ی طبقاتی در لهستان 82

416 نسل نواندیش کیوساکی. رابرت تی

؛ شیدا فروغی

چرا ثروتمندان ثروتمندتر می شوند 83

308 شرکت  انتشارات 

 لحظه

لئون تروتسکی

؛ منیژه نجم عراقی

سیاسی و شخصی: چهره ها 84

262 نگاه سیدکمال الدین طباطبایی

عارف خرمشاهی:؛ ويراستار

حزب سوسیالیست و انتقال حکومت از قاجار به پهلوی 85

144 سنجش و دانش سحر عمرانی گرگری حق الزحمه حسابرسی حسابرسان متخصص صنعت و پیچیدگی صورتهای مالی 86

242 آفتاب گیتی صنم فیوج سرمایه گذاری بین المللی، : حقوق ریپو و جایگاه آن در قوانین موضوعه حوزه پژوهش

...، BOTابعاد مالی و اقتصادی رشته حقوق، 

87

266 مهرماهور محمدعلی نورمحمدی

سارا حسام پور:؛ ويراستار

حقوق مالی و مالیه عمومی 88

210 استاد شهریار صادق جمالی

محسن عبدالهی:؛ مقدمه

(بررسی حقوقی و ساختاری)حکمرانی آب در ایران  89

76 اسدزاده سیدمرتضی طباطبایی

؛ سیده نجمه طباطبایی

خدمات ارائه شده بانکی و رضایت مندی مشتریان 90

112 ندای کارآفرین عباس زنجانی خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایتمندی مشتریان 91

232 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

محمد ناصری کوره چین

؛ پرستو نظیری

از منظر تفسیرالمیزان و فی ظالل القرآن: خودکفایی مقابل بیگانگان 92

212 عطران سیدمحمدرضا 

حسینی علی آباد

دانش و اصول کارآفرینی 93

426 تی  تی علی اکبر صادقی پائین کالیی واژگان کاربردی برای مدیران ارشد، کارشناسان، : دانشنامه تخصیص منابع بانکی

...حسابرسان، بازرسان، 

94

128 جنگل امید محمدی درآمدهای قانونی شهرداری ها 95

140 یاوند رضا همایونی فر درآمدهای نفتی، فساد اقتصادی و عملکرد اقتصاد کالن 96

316 نور علم بروکنر. جان کی

؛ شکوفه فرهمند

درآمدی بر اقتصاد شهری 97

290 تینای طهرانی الهام عنایتی

؛ وحیده زاهدی

درد دل کسب و کارهای مردم با نهادهای متولی صدور مجوز کسب و کار 98

164 پژوهشگاه علوم و 

فنون هسته ای

کامران سپانلو

؛ احسان ظریفی

درس های حادثه ی فوکوشیما 99

284 آماره یوهانس پیتر پرونک

؛ حسین علوی لنگرودی

خوب یا بد: دو روی سکه کمک های بین المللی یا توسعه کاتالیزوری 100

272 نیک فرجام کیوساکی. رابرت تی

؛ سیدامین مجابی

یک میلیاردر واقعی: راه های بهره گیری از هوش مالی 101

152 مگستان سیدابراهیم میرحسینی راهنمای جذب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های عمرانی شهرداری ها 102

208 موسسه کتاب مهربان 

نشر

آندره تیدجی

؛ علی محمدی

راهنمای سریع تحلیل الیوت 103

272 بال نو مرضیه صالحی

نصرهللا صالحی:؛ ويراستار

سواالت نظری چندگزینه ای : مجموعه سواالت (اکوتوریسم)راهنمای طبیعت گردی 

آزمون های آزمایشی

104

388 همشهری مایکل کارلی

؛ امیر خرمی

راهنمایی بر ادبیات ارزیابی و پایش تاثیرات اجتماعی 105978-964-241-291-4 800000

978-600-407-348-6 750000

978-622-99229-2-7 450000

978-600-7159-68-2 880000

978-622-6623-66-7 400000

978-600-7414-39-2 300000

978-600-7446-74-4 600000

978-600-169-403-5 700000

978-622-99393-8-3 600000

978-622-238-237-7 300000

978-622-97643-7-4 300000

978-622-7529-56-2 700000

978-622-98143-1-4 1500000

978-600-482-674-7 270000

978-622-08-0032-3 900000

978-622-6487-50-4 850000

978-622-7123-25-8 220000

978-622-245-583-5 4500000

978-622-95796-6-4 435000

978-622-267-106-8 600000

978-622-05-1782-5 450000

978-622-220-674-1 759000

978-964-2900-09-1 680000

978-622-7239-53-9 370000

978-622-97208-7-5 300000

978-622-97858-1-2 500000

978-622-6514-67-5 450000

978-600-994-257-2 550000

978-622-97829-9-6 480000

978-622-7480-40-5 120000

978-622-7480-28-3 60000

978-622-6400-37-4 420000

978-622-97643-8-1 400000

978-622-08-0059-0 350000

978-600-6412-71-9 230000
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392 رادمهر نوید ابولیان رشد و توسعه کسب و کارهای ایرانی 106

118 نیالب علی ویالتاج WFTGAرفتار حرفه ای راهنمایان گردشگری منطبق  107

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

رقابت پذیری اقتصادی 108

214 چالش مورگان هاوزل

؛ محمد محمدی

روانشناسی پول 109

248 بذر خرد مورگان هاوزل

؛ سیدحسام فروزان

چگونه خوش بینامه در قسط و قرض غرق می شویم: روانشناسی پول 110

48 شرکت انتشارات فنی 

ایران، کتابهای نردبان

 رنلدز .پل ا

؛ جواد کریمی

زباله نوازان کوچک 111

256 آوند دانش تیانا لورنس

؛ بهروز خدارحمی

(بالکچین)زنجیره ی بلوکی  112

136 طاهریان ریچارد برنسون

؛ سمانه فالح

داستان هایی حیاتی برای زندگی موفق! زندگی را ضربه فنی کن 113

212 دانشگاه آزاد 

اسالمی، نشر علمی 

فائزه رجب زاده

؛ ابراهیم پذیرا

زه آب های کشاورزی؛ چالش ها و راهکارهای مصرف بهینه آن 114

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

زیرساخت اجتماعی 115

116 همشهری شیوا پروائی

امید بهشتی:؛ ويراستار

روایت هایی از زیست شغلی سالمندان تهیدست: سالمندان کار 116

382 نور علم راحله منتظر سبک های نوآوری در خدمات از اقتصاد سنتی تا اقتصاد گیگ رویکرد منابع انسانی 117

144 کانون اندیشه جوان علی اصغر هادوی نیا:به اهتمام بررسی و نقد: سرمایه داری 118

132 سخنوران آریا قهرمانی گل

؛ داود جعفرزاده

سرمایه گذاری سنجاقکی 119

100 دیباگران  تهران الهام رفیعی

نرگس مهربد:؛ ويراستار

سرمایه گذاری هوشمند در بازار ایران 120

756 اختران ج.آدام تور

؛ پیروز اشرف

چگونه یک دهه درگیری با بحران های مالی جهان را تغییر داد: 2008سقوط اقتصادی  121

168 کانون فرهنگی آموزش سارا شریفی:زيرنظر

؛ علیرضا رضائی شورکی

نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر: سه  سطحی اقتصاد کنکور ادبیات و علوم انسانی 122

80 مهر برنا عباس مهاجراورسجی سواد مالی، مدیریت خرج و خواسته ها، والدین و بچه ها 123

56 امروز ما عبدالعزیز یوسفی

ابراهیم سهرابی:؛ ويراستار

سواالت کاربردی اعتبارات اسنادی 124

240 موجک صابر معتقد

؛ امیرمهدی خسروانی

براساس گزارشات سازمان های بین المللی: شاخص های جهانی توسعه اقتصادی 125

196 سنجش و دانش مریم فرودگاهی شرح شهر 126

80 سنجش و دانش علی شهبازی شناسایی و رتبه بندی ابعاد تجربه گردشگر 127

86 روزآمد تومازو کامپانالر

؛ آریا سلگی

شهر آفتاب 128

366 روزنه آلن او اینستابن

؛ محمدرضا فرهادی پور

تکامل اقتصاد بازار آزاد شیکاگو: شیکاگونومیکس 129

614 آفتاب گیتی علی گداری صفر تا صد مشاوره علمی امالک 130

480 بهزاد الک راس

؛ محمدرضا حبیبی

چگونه بشر یاد می گیرد در کنار روبات ها زندگی نماید: صنایع آینده 131

192 موجک سیدمرتضی صالحی

؛ شیرین فرجی

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد در بانک ها و موسسات اعتباری 132

424 موسسه عالی 

آموزش و پژوهش 

محمدحسین رحمتی

؛ سیدعلی مدنی زاده

شواهدی از رکود تورمی ایران در سال های : عوامل رکود تورمی و راهکارهای خروج

1392 - 1390

133

424 موسسه عالی 

آموزش و پژوهش 

محمدحسین رحمتی

؛ سیدعلی مدنی زاده

مبانی نظری و تجارب کشورها: عوامل رکود تورمی و راهکارهای خروج 134

220 شفاف محمدرضا بانک از فروپاشی مالی تا توسعه اقتصادی: فراتر از مرزها 135

160 کارآفرینان بزرگ رضا یادگاری

؛ مجتبی علیخانزاده

فرصت های کارآفرینی در کسب و کارهای ایرانی 136

200 طالیه پرسو کارل مارکس

؛ والدیمیرایلیچ لنین

فریادرسان مردم و اتحادیه های کارگری 137

24 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

فقر اجتماعی 138

444 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

فقر و نابرابری درآمد 139

198 دانشگاه امام صادق 

(ع)

جرج درفالیتنر

؛ الرس هورناف

فین تک در آلمان 140

978-622-7490-66-4 120000

978-600-214-870-4 300000

978-964-5783-54-7 400000

978-622-7480-00-9 120000

978-600-8671-90-9 600000

978-622-97224-2-8 300000

978-964-338-214-8 600000

978-964-338-227-8 350000

978-600-199-077-9 960000

978-600-8799-44-3 560000

978-622-234-318-7 69500

978-622-245-529-3 1100000

978-622-05-1708-5 450000

978-622-6629-27-0 220000

978-600-994-255-8 650000

978-622-05-1075-8 450000

978-600-147-050-9 180000

978-622-96797-2-2 190000

978-964-207-260-6 1700000

978-600-00-2276-1 480000

978-622-215-966-5 420000

978-622-218-425-4 450000

978-600-169-401-1 780000

978-600-159-356-7 240000

978-622-7480-74-0 120000

978-964-241-287-7 330000

978-622-284-084-6 350000

                    120000

978-600-477-376-8 250000

650000

978-622-6017-91-6 1050000

978-622-7283-75-4 525000

978-622-7598-10-0 550000

978-622-7480-39-9 60000

978-600-8718-20-8 850000
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116 سنجش و دانش هادی مهاجری گردشگری و دیپلماسی رسانه 141

224 سازمان برنامه و 

بودجه کشور، مرکز 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان قم

1398گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان قم سال  142

344 سازمان برنامه و 

بودجه

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان کرمانشاه

1398گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان کرمان سال  143

116 شرکت انتشارات فنی 

ایران، کتابهای نردبان

لویی باندی سیکول

؛ نگار عجایبی

!چگونه نوآوری گوگل دنیا را دگرگون کرد: گوگل از ایده تا برند 144

82 دیبادخت علیرضا کردلو

مرضیه حضرتی:؛ ويراستار

خصوصی در توسعه - مشارکت عمومی : گونه شناسی مشارکت در کشاورزی تجاری

خصوصی در انتقال - مشارکت عمومی  (Agri-PPP in agri-VCD)زنجیره های ارزش 

145

104 اساتید دانشگاه سعید ایرانی گونه های فقر در کالن شهر تبریز 146

120 شرکت انتشارات فنی 

ایران، کتابهای نردبان

لویی باندی سیکول

؛ نگار عجایبی

داستان پیدایش بزرگ ترین شرکت سازنده اسباب بازی جهان: لگو از ایده تا برند 147

148 سنجش و دانش رازق نقی زاده مالیات بر ارزش افزوده و تسری به زنجیره نهایی توزیع 148

208 طالیه پرسو جیمزپاتریک کانن

؛ حامد شمس

مبارزه برای حزبی پرولتری 149

132 زهد محمدحسین کرامت

زهرا :؛ ويراستار

مجموعه مقاالت مربوط به تعاونی های مسکن در ایران و جهان 150

196 تیال مجموعه مقاالت و مستندات اولین همایش تعالی نگهداری و تعمیرات مجتمع مس 

شهربابک

151

200 دانشگاه پدافند 

هوایی خاتم االنبیاء 

کارولینا ماچادو

پائولو داویم.؛ جی

مدیریت برای توسعه پایدار 152

96 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

امیر رضایی مدیریت بهره وری در صنعت بانکداری 153

112 ندای کارآفرین زینب قاسمی راد مدیریت ریسک و ریسک اعتباری 154

256 مهکامه کومر. داگالس سی:ويراستار

آن ماری ویلمس:؛ ويراستار

مدیریت عملی اماکن میراث باستانی برای گردشگری 155

234 موسسه کتاب مهربان 

نشر

جیم کین

؛ عماد نوبهار

نکات، ایده ها و تکنیک ها برای معامله گران بازار سرمایه: مدیریت معامله 156

64 اندیشه عصر مجید کمالی اردکانی

سیده طیبه حسینی:؛ ويراستار

مدیریت کارآفرینی 157

20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

مدیریت کارآفرینی 158

106 تاالب لیال رمضانی مدیریت کمینه سازی ضایعات در صنعت با رویکرد صنایع رنگ سازی 159

152 آفتاب گیتی کورش آسایش

؛ سعید اسالمی

مروری بر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار 160

156 طلیعه پویش مهدی فاطمی:ويراستار

؛ پروین پناهی مجیدآباد

مروری بر سنجش اعتبار اسنادی 161

84 دیبادخت علیرضا کردلو

مرضیه حضرتی:؛ ويراستار

چرایی و چگونگی؟ با : خصوصی در توسعه کشاورزی تجاری- مشارکت عمومی 

خصوصی- نگاهی به سند سازمان فائو در توسعه مشارکت عمومی 

162

286 فرمنش مریم رونق مشاغل عمومی و مدارک تحصیلی رسمی و غیررسمی دارای ارزش استخدامی 163

256 آقائی محمودرضا غفرانی

اکبر آقائی:؛ ويراستار

مشاوری بودم که مدیر شدم 164

20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

مشکالت ساختاری اشتغال زنان 165

200 لوح برتر حمیدرضا حاجی اشرفی مطالعات ریسک کارآفرینی در جوامع محلی 166

224 دانش  پذیر مهدی شاملو مطالعه بازار در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری 167

314 اندیشه احسان علی اصغر انواری رستمی

؛ ناصر آخوندی

تشکیل و راه اندازی و مدیریت هلدینگ ها: معجزه هلدینگ ها 168

112 موجک امیر بشیری معرفی برند با گوشی هوشمند 169

108 نارون دانش امید طاهریان 170 در ارزیابی عملکرد بانک ها در بورس اوراق بهادرCamelمعیارهای 

154 سنجش و دانش نادر محمدی

؛ شهرزاد ریاحی

مطالعه )معیارهای توانمندساز اکوسیستم نوآوری و ارائه چارچوب در بنگاه های بزرگ 

(مجتمع فوالد مبارکه اصفهان: موردی

171

138 چالش علیرضا کمالی مقایسه ی مدل های تنزیلی ارزشگذاری سهام با تاکید بر سیاست استراتژیک تجاری 172

344 نور علم مجید یاسوری

؛ مریم سجودی

(RDS)مقدمه ای بر استراتژی توسعه ی منطقه ای  173

166 دانشگاه امام صادق 

(ع)

استیگلیتس. جوزف ای

؛ محمد سلیمانی

مقدمه ای بر اقتصاد اطالعات 174

166 دانشگاه امام صادق 

(ع)

علیرضا نواب پور

محمد روشنی:؛ ويراستار

مبانی فنی، مالی و فقهی: مقدمه ای بر پول رمزنگاری شده 175978-600-214-872-8 300000

978-600-169-411-0 800000

978-600-214-918-3 300000

978-622-05-1662-0 450000

978-622-6017-88-6 650000

978-600-994-254-1 390000

978-622-276-172-1 500000

978-622-96881-7-5 600000

978-622-7303-49-0 730000

978-622-6784-78-8 120000

978-600-7412-76-3 740000

978-622-7137-23-1 900000

978-622-7624-54-0

978-600-7737-39-2 310000

200000

978-600-7078-89-1 285000

978-622-245-541-5 450000

978-600-421-375-2 370000

978-622-7602-67-8 280000

978-622-7239-52-2 550000

978-600-407-358-5 750000

978-622-08-0192-4 300000

978-600-482-688-4 280000

                    

978-622-7287-17-2 350000

450000

978-622-97993-2-1 320000

978-600-477-432-1 200000

978-622-05-1781-8 450000

978-622-7515-13-8 250000

978-622-7427-84-4 550000

978-622-203-364-4

978-600-477-427-7 200000

978-622-05-1731-3 450000

978-622-203-350-7
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128 زهره علوی میالد عابدی

؛ مصطفی عابدی

مهمترین روشهای کسب و درآمد دالری و مدیریت آن 176

28 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین :؛ ويراستار

موانع کارآفرینی 177

320 دانشگاه آزاد 

اسالمی، نشر علمی 

راسل شیلر

؛ هادی سروری

مکان یابی کاربری اراضی؛ پویایی ها و تحوالت 178

92 چالش کلیف دروک

؛ سیدمجید میرصفایی

میانگین های متحرک به زبان ساده 179

322 شیرازه کتاب ما هیرشمن. آلبرت او

؛ محمدرضا فرهادی پور

بیست مقاله: میل به خودزنی 180

266 مانیان آزاده رضایی عباس آبادی 181 و ارزهای دیجیتال5Gنسل پنجم 

192 صومعه  باقی محمدحسین تمدن جهرمی

ابوالفضل :؛ به اهتمام

نظام های اقتصادی 182

294 روزآمد نیکاالی ایوانویچ بوخارین

؛ آریا سلگی

نظریه اقتصادی طبقه مرفه 183

146 آذرفر حمیدرضا فیلی

؛ سجاد ماندگانی

نقش صنعت در اقتصاد ایران 184

208 چالش محمد غفوریان نوسان گیری مطمئن 185

72 عصر نوین وحید جعفریان

؛ فرهاد گودرزی

ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی منابع طبیعی و آبخیزداری 186

332 چالش آرش کتابفروش بدری

؛ نسیم کتابفروش بدری

کارآفرینان بزرگ ایران 187

84 کارآفرینان بزرگ مهسا صادقلو کارآفرینان چگونه ساخته می شوند؟ 188

124 زالل سبز عباس برتینا

؛ سارا شاکری

کارآفرینان سازمان های پیشرفته 189

172 شیل حسن مطوری کارآفرینی اجتماعی 190

76 کارآفرینان بزرگ رضا یادگاری

؛ مهشید سنایی فرد

استرالیا- کارآفرینی به شیوه دکتر سعید علیخانی بنیانگذار موسسه زبان ایران  191

56 کارآفرینان بزرگ رضا یادگاری

؛ مهشید سنایی فرد
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