
تعدادصفحه ناشر پدیدآور ردیف

312 جنگل اسکات گالووی 1

460 فرزان روز میلتون فریدمن

؛ رز فریدمن

2

68 موسسه تحقیقاتی 

تدبیر اقتصاد

فاطمه جهانگرد

؛  موسسه تحقیقاتی تدبیر 

3

72 زالل سبز حمید راشد ی نسب

؛ مهدی تیموری

4

242 اندیشه عصر فرهاد روح الهی

سیده طیبه حسینی:؛ ويراستار

5

198 دیباگران  تهران حسین شیردل

مهدیه مخبری:؛ ويراستار

6

608 ترنم صبا جان رابرت بولتون

محمدرضا کمالی:؛ مترجم

7

102 نوآوران دانش فرزاد موحدی 8

110 برسم فرشید خدادادیان

مینا عرشی:؛ ويراستار

9

192 سازمان  مطالعه  و 

تدوین  کتب  علوم 

امیرحسین مزینی 10

78 سنجش و دانش سعید فرزادفر 11

192 پارس اندیش هارو اکر.تی

کریم اسمعیلی:؛ مترجم

12

372 زرین اندیشمند فرزاد فخرکام

مینا حبیبی:؛ ويراستار

13

304 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

سیدمحمد شمس الدین 14

436 سازمان  مطالعه  و 

تدوین  کتب  علوم 

مسعود درخشان

؛ عاطفه تکلیف

15

158 سنجش و دانش نظر دهمرده

؛ مریم جفره

16

134 اول و آخر اتابک صدرخردمند 17

384 میزان هادی رحمانی 18

284 دانشگاه هرمزگان مرضیه رضائی

؛ منصور ولی زاده

19

236 ندای کارآفرین علی قوامی 20

160 بهار سبز یاسین هدایتی فر 21

348 موسسه کتاب مهربان 

نشر

محمد شبانی

ابراهیم صفارکاخکی:؛ ويراستار

22

80 گروه آموزشی 

مدرس،سنجش و 

محمدحسام پورعنقا 23

168 نارون دانش ایوب ناظمی

؛ ایمان حسنوند

24

88 موسسه تحقیقاتی 

تدبیر اقتصاد

 پژوهشکده امنیت اقتصادی 

تدبیر

25

68 سنجش و دانش مینا مصطفوی 26

160 پیام یوسف محمدصادق هدایتی شهیدانی 27

82 سنجش و دانش زهرا کاظمی فلوردی 28

98 سنجش و دانش نرگس سنگنیان 29

84 موسسه تحقیقاتی 

تدبیر اقتصاد

 پژوهشکده امنیت اقتصادی 

تدبیر

30

760 سازمان برنامه و 

بودجه کشور، مرکز 

خسرو نورمحمدی:تهیه كننده

احمد صمیمی:؛ تهیه كننده

31

104 سنجش و دانش افروز پورعبدهللا نژادداورانی

؛ سیامک منصوری مقدم

32

978-622-203-413-9 1200000 بازخوانی نظرات دکتر حسین عظیمی آرانی: برنامه ریزی توسعه در ایران

978-622-05-2036-8 450000 برندسازی مقاصد گردشگری روستایی

978-622-216-690-8 350000 : مورد مطالعه)بررسی و تحلیل نقش مراکز شهری در افزایش فعالیتهای گردشگری 

8-65-8083-600-978(کالن شهر تهران 90000 بررسی وضعیت سهام سرمایه ایران در بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای منطقه ای 

و بین المللی

978-622-99299-4-0 450000 بررسی تطبیقی مدینه فاضله فارابی و نظریه سیاسی جان الک

978-622-05-2047-4 450000 بررسی نقش تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین بدهی و عملکرد شرکت، تحت 

سرمایه گذاری بیش از حد

978-600-8083-70-2 90000 بررسی بحران اقتصادی ونزوئال

978-622-05-2181-5 250000 بررسی تاثیر توسعه مالی بر ترکیب مخارج دولت

978-622-216-676-2 350000 بازاریابی و تجاری سازی محصوالت زیست فناورانه

978-622-7318-17-3 320000 (چالش پیش روی مدیریت شهری)بحران شهری 

978-622-6829-83-0  پرسش و پاسخ کاربردی براساس هوش مالی در ایران200: با پولم چیکار کنم؟

978-600-407-367-7 1050000 بازار سرمایه و ابزارهای تامین مالی اسالمی

978-600-7279-87-8 400000 مبانی، اخالق و قوانین: اکوتوریسم

978-600-482-807-9 180000 !هر آنچه که باید درباره ی راه اندازی یک کسب و کار موفق بدانید: ایده بازار

978-622-6508-65-0 398000 انرژی در معماری

978-622-212-162-4 950000 اوراق سلف نفتی

978-600-02-0598-0 480000 تلخیص دوره دوجلدی دکتر عاطفه تلکیف: تک معادالت با فروض کالسیک: اقتصادسنجی

978-622-05-2016-0 250000 اندازه دولت، باز بودن تجاری و اندازه کشور

978-622-7591-59-0 920000 اقتصاد، به بیانی دیگر

978-622-08-0385-0 300000 اقتصادسنجی داده های تلفیقی

978-622-05-1783-2 450000 ارزیابی عملکرد مالی شرکت های تولیدی صنعت سیمان در بورس اوراق بهادار تهران با 

2-3-98118-622-978...استفاده از فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی  650000 ثروتمند فکر کنید تا ثروتمند شوید: اسرار ذهن ثروتمند

978-622-7138-09-2 450000 - تاریخ شفاهی هم زیستی مسالمت آمیز در شرکت : ارامنه ی ایران و صنعت نفت

8-2291-02-600-978شهرهای نفتی ایران 300000 فرهنگی طرح های اقتصادی- ارزیابی اجتماعی 

978-622-96874-4-4 2800000 خاطراتی از کاخ سفید: آنچه در اتاق اتفاق افتاد

978-622-7495-30-0 آینده پژوهی و تجاری سازی اصناف کشور

978-600-421-373-8 1450000 آمادگی شغلی

978-622-218-440-7 700000 آموزش حرفه ای منشی و مشاور امالک

978-600-8083-41-2 90000 آسیب شناسی بنیه اقتصاد مقاومتی از نظر فقر و نابرابری

978-622-7627-43-5 300000 آشنایی با بانکداری

                    1200000 The four: the hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google

978-964-321-506-4 1000000 آزادی انتخاب

شابك بهاء عنوان



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

562 دانشگاه عالمه 

طباطبایی

محمد ستاری فر

نازیال فرمانی انوشه:؛ ويراستار

33

640 دانشگاه عالمه 

طباطبایی

محمد ستاری فر

نازیال فرمانی انوشه:؛ ويراستار

34

580 دانشگاه عالمه 

طباطبایی

محمد ستاری فر

نازیال فرمانی انوشه:؛ ويراستار

35

216 آتیسا کیوساکی. رابرت تی

میالد باهوش:؛ مترجم

36

256 خیلی سبز پری ناز گلپایگانی

؛ زهرا نعمتی

37

88 آرون حسین توکلی 38

162 اتکا یوکو ایواساکی

یوسف موالیی پور:؛ مترجم

39

384 پرچین کریس اسکینر

علیرضا کیان پور:؛ مترجم

40

192 زرنوشت سیدهادی حسینی 41

318 نگارستان اندیشه مایکل تاللی

؛ کریس فاراندز

42

108 سنجش و دانش اسمعیل صفرخانی مؤذنی 43

200 نی زهرا کریمی 44

204 کتیبه پارسی نیکالس دارواش

محمدمهذی خرازی:؛ مترجم

45

128 نارون دانش محبوبه فالح نژاد

؛ صابر خزایی

46

132 انتخاب امید صبری پور 47

246 سنجش و دانش عباس جعفرلو

؛ اصغر عطایی

48

78 میعاد اندیشه حسن مهدوی

سیدمحمدصادق :؛ ويراستار

49

434 یار دانش روح هللا بهرامی

؛ مهدی عزتی

50

412 سازمان جهاد 

دانشگاهی تهران

جیسن ای لین

؛ دونالدبروس جانستون

51

172 فرهیختگان دانشگاه مسعود منشوری

منصوره منشوری:؛ ويراستار

52

254 سازمان جهاد 

دانشگاهی تهران

محمد عزیزی 53

92 رابو کراتر. متیوآر

مینا مظلومی:؛ مترجم

54

84 موسسه تحقیقاتی 

تدبیر اقتصاد

مرجانه بشخور

؛ محمد جعفری

55

208 ثالث زیگمونت باومان

بهروز گرانپایه:؛ مترجم

56

488 سازمان  مطالعه  و 

تدوین  کتب  علوم 

زهره دهدشتی شاهرخ 57

78 بهار سبز بردیا خسروانی

؛ سیدعباس میرکریمی

58

166 شکوفه مهر مریم بابازاده نمینی

فریبا مرادی:؛ ويراستار

59

264 آرایان مورگان هاوزل

مهناز فرجی:؛ مترجم

60

104 سنجش و دانش مژگان نوایی 61

140 سنجش و دانش لیال آذرشب 62

106 رشد فرهنگ رویا رحیمی 63

386 سازمان جهاد 

دانشگاهی تهران

فاس. نیکالی جی

کالین. ؛ پیترجی

64

978-622-205-398-7 320000 ساختار بازار و نوسانات اقتصادی

978-600-133-499-3 950000 رویکردی نوین به نظریه بنگاه: سازماندهی قضاوت کارآفرینانه

978-622-05-1780-1 450000 روانشناسی شخصیت

978-622-05-2097-9 250000 روش های سرمایه گذاری

978-622-98239-3-4 400000 روابط صنعتی

978-622-7173-28-4 550000 درس های جاودانه درباره ثروت، خوشبختی و زیاده خواهی: روان شناسی پول

978-600-02-2236-9 820000 رفتار مصرف کننده در گردشگری

978-622-6829-89-2 300000 تحلیل بنیادی مقدماتی و پاسخ به پرسش های مهم: (1)رمزارزهای ثروت آفرین 

978-600-8083-83-2 300000 راهکارهای کاهش تاثیرگذاری تحریم ها بر نظام پولی و بانکی

978-600-405-665-6 480000 رتروتوپیا

978-600-133-506-8 690000 راهنمای آموزش کارآفرینی در دانشگاه

978-622-97862-1-5 250000 راهنمای یک مبتدی در بازار سهام

978-600-133-509-9 1100000 دانشگاه پیشران توسعه اقتصادی

978-600-5618-14-3 1100000 دیپلماسی اقتصادی و فرصت های پیش رو

978-622-231-573-3 300000 دانستنیهای انرژی اتمی

978-622-6555-29-6 1300000 مجموعه مقاالت پنجمین کنگره ملی : کارکرد مدنی، اشتغال و کارآفرینی: دانش تاریخ

تاریخ دانان ایران

978-622-7302-50-9 خالقیت در شهر

978-622-05-1957-7 1500000 خلق ارزش پیشنهادی در حوزه خدمات بانکی و مالی

978-622-6672-46-7 480000 چگونه دو میلیون دالر در بازار بورس به دست آوردم

978-622-7158-51-9 150000 حسابداری حقوق و دستمزد

978-622-216-684-7 350000 جذابیت سرمایه گذاری در صنعت

978-622-96548-4-2 800000 اقتصادی چین در مسیر کسب جایگاه - واکاوی تحوالت سیاسی : چگونه اژدها بیدار شد

برتر در اقتصاد جهانی

978-622-288-108-5 450000 توسعه اقتصاد سیاسی ایران

978-622-6607-49-0 850000 تکنولوژی، فرهنگ و رقابت پذیری، تحوالت و اقتصادی سیاسی

978-622-6909-51-8 330000 ضعف سیستماتیک در مدیریت صنعت پوشاک: تحلیل بازار پوشاک ایران

978-964-8340-47-1 درس هایی از رهبران: تحول دیجیتال در بانک های بزرگ دنیا

978-622-230-415-7 780000 (1402ویژه کنکور )پرسش های چهارگزینه ای اقتصاد دهم 

978-964-231-974-9 250000 تاثیر انعطاف کارآفرینی سازمانی در بانک ها

978-964-217-472-0 1300000 فرایندهای کامیابی و ناکامی ایرانیان در : بن مایه های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی

7-066-289-622-978دستیابی به بن مایه های توسعه یافتگی 900000 پدر پولدار، پدر فقیر

978-964-217-470-6 1200000 چیستی ها، چارچوب های مفهومی و نظری : بن مایه های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی

3-471-217-964-978در پیدایش بن مایه های توسعه یافتگی 1300000 فرایندهای کامیابی اروپاییان در دستیابی : بن مایه های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی

به بن مایه های توسعه یافتگی



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

408 موسسه  تحقیقات  

تدبیر اقتصاد

محمد جعفری

؛ سجاد برخورداری

65

88 اندیشه عصر جالل حسن زاده 66

54 اندیشه عصر حسین رستگارمقدم گلی 67

54 پشوتن مجید پورمقدم 68

116 نارون دانش سامان زندی

؛ محمودرضا ساالر

69

176 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

استوارت همیلتون

شیما محمدبیگی:؛ مترجم

70

478 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

شیال اودوگرتی

؛ چریل کشین

71

48 سیمای قلم مریم روشنکار 72

108 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

فرحناز جنگو 73

128 سازمان برنامه و 

بودجه کشور، مرکز 

معاونت نظارت راهبردی، امور 

نظام فنی

74

164 رامان سخن فردین شورج

؛ مسعود عزیزی

75

412 نارون دانش هارپر. دیوید ای

فاطمه حمیدی فر:؛ مترجم

76

134 پادینا میترا ایازی

؛ بهرام صالح نیا

77

260 پل مریم افضلی

؛ سعید شهسواری

78

748 مهکامه،رشد 

اندیشه،دانش آفرین

مهرداد تاوتلی

مرتضی بذرافشان:؛ مترجم

79

108 صفر تا صد پیام زنده روح کرمانی

؛ امیر حمیدی

80

58 اندیشه عصر بابک حسینی 81

172 صالحیان مارتین پیتر

افشین :؛ مترجم

82

356 موسسه  تحقیقات  

تدبیر اقتصاد

محمد جعفری

؛ مصطفی آذری

83

132 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

مجتبی فیاض زاده 84

140 حانون مهدی اسدی پور 85

148 چالش اندرو عزیز

احسان فراهانی:؛ مترجم

86

96 در مسیر آفتاب محسن اقبالی 87

120 شهر یاس،اندیشکده 

روابط بین الملل

ایمان اسالمی بین

زهرا خانیانی:؛ ويراستار

88

288 سپیتا امیرعباس اشراقی 89

166 نور علم صابر میرزایی

؛ محسن محمدی ایوانکی

90

214 اوستای پارسیان زهرا لطیفی

؛ مهرنوش ابراهیمی ولدانی

91

80 اساتید دانشگاه هادی آقایی

؛ سمانه نیک طبع

92

88 موسسه تحقیقاتی 

تدبیر اقتصاد

مرجانه بشخور

؛ حسین امیری

93

76 گروه آموزشی 

مدرس،سنجش و 

رامین فامیلی 94

272 چالش خاویر فریکساس

؛ لیوک لیون

95

128 ندای کارآفرین زهرا افتخاری 96

978-622-6017-99-2 1300000 کتاب الفبای ریسک سیستمی

978-600-482-769-0 330000 کفایت سرمایه گذاری

                    400000 نقش نظارت نظام پولی و بانکی در بروز بحران

978-622-216-726-4 450000 وفاداری مشتریان در بانک ها

978-600-9901-61-6 750000 نانوفناوری در صنایع غذایی

                    350000 نقش فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در توسعه کارآفرینی

978-622-6920-03-2 380000 معماری سبز

978-600-169-392-2 350000 مقدمه ای بر نقش آفرینی دولت در اقتصاد

978-600-98074-5-1 150000 معامله گران موفق چه می کنند؟

978-600-8337-41-6 600000 معاهدات و کلیات قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی در حوزه نفت

978-622-7731-48-4 450000 5مطالعه امکان ایجاد درآمدهای جدید در شهرداری منطقه 

978-622-6017-97-8 650000 یک راهنمای برای تاکتیک ها و ابزارهای معامله و : معامالت روزانه برای زندگی

...نوسان گیری 

978-600-8083-75-7 400000 مرجع امنیت اقتصادی

978-622-08-0417-8 450000 مسیریابی و مکان گزینی مسابقات اتومبیل رانی بیابان با تاکید بر گردشگری ورزشی در 

استان خراسان جنوبی

978-600-421-387-5 500000 تجارت آب مجازی: مدیریت منابع آب

978-622-214-806-5 500000 مدیریت، مشارکت و کارآفرینی در بخش فرهنگی و خالقیت

2200000 مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

978-622-6770-83-5 650000 مدیریت مصرف انرژی های نو در ساختمان ها

978-622-7488-91-3 450000 مبانی کارآفرینی، اشتغال و آموزش در ورزش

978-964-233-344-8 910000 مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی

978-622-6714-51-8 1350000 گردشگری روستایی

978-622-7318-29-6 550000 مبانی کارآفرینی و توسعه اقتصادی

978-622-08-0416-1 420000 عوامل موثر در سودآوری

978-622-203-434-4 280000 رسته کشاورزی و منابع : فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی

1400طبیعی سال 

978-622-08-0360-7 500000 طراحی و پیاده سازی نظام های پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سالمت

978-622-7683-63-9 210000 عوامل موثر بر سودآوری بانک ها

978-622-7318-95-1 150000 شاخص های امنیت غذایی

978-622-08-0366-9 550000 فناوری و شیوه اجرا: شناسایی نشت

978-600-421-394-3 450000 درک مشتریان از امنیت و : سیستم مبادله الکترونیکی سهام در حوزه تجارت الکترونیک

6-32-7596-600-978اعتماد 1800000 سیمای بازسازی بین المللی معادن

                    2000000 1شماره : سالنمای پیشرفت ملی جمهوری اسالمی ایران

978-600-421-389-9 500000 سیستم بانکداری، فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

86 نوآوران دانش هدیه بزرگ پورمطلق 97

118 اندیشه عصر بشیر محمدی 98

978-622-7495-75-1 580000 (شرکت های مخابراتی)کیفیت خدمات و سطح رضایت مشتریان 

978-600-421-392-9 600000 کیفیت زندگی کاری و میل به ماندن معلمان در مقطع ابتدایی


