
شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-622-278-166-8 250000 76 راز نهان بهنوش خوش منش زاده خشکناب

؛ بهناز مرادی غیاث آبادی
HSE1 در صنایع پتروشیمی مناطق بندری

978-964-207-254-5 900000 392 اختران جووانی آریگی

؛ سیدرحیم تیموری
تبارهای قرن بیست و یکم: آدام اسمیت در پکن 2

978-622-7661-73-6 540000 104 اساتید دانشگاه احمد عمرانی

؛ جواد کریمی
آموزس سرمایه گذاری در بورس 3

978-622-97990-5-5 2000000 242 ثیدلر داریل دی دیویس

؛  گروه مترجمین ثیدلر
آموزش مشاوران امالک برای کسب درآمد میلیاردی 4

550000 160 تمدن علمی کاوه بهبهانی

؛ کاترینا وندن هول
یک مناظره: آینده سرمایه داری 5

978-622-7674-22-4 420000 102 کهکشان علم علی نایب غالمحسینی

حمید محمدی:؛ ویراستار
ارزیابی و اولویت بندی پروژه های توسعه ای شرکت ملی فوالد ایران 6

978-622-6659-77-2 600000 216 بازاریابی یوسف داودی

احمد آخوندی:؛ ویراستار
مروری بر خاطرات یک کارآفرین: از سنگ تا لعل 7

978-622-99376-5-5 350000 152 مدیران دانش فضل اهلل آزادیان

؛ مجتبی عموزادخلیلی
اصول و مبانی کارآفرینی 8

978-600-6350-79-0 600000 مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهشها344  گروه نویسندگان

ناهید عطاردی:؛ ویراستار
1398اقتصاد ایران در سال  9

978-622-7708-07-3 170000 22 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

اعظم نوابی:؛ ویراستار
اقتصاد بسته 10

978-622-05-2096-2 250000 92 سنجش و دانش سیده فهیمه سجادی الگوی تامین مالی مدیران فرااعتماد 11

978-622-284-143-0 350000 100 طاهریان کیوساکی. رابرت تی

؛ ابوالفضل طاهریان ریزی
امپراتوری ارزهای دیجیتال 12

978-622-7674-17-0 800000 202 کهکشان علم مهدی عزیزی

حمید محمدی:؛ ویراستار
(شهر رزن: مطالعه موردی)امکان سنجی توسعه منطقه ای با محوریت نقش و موقعیت شهرهای کوچک  13

978-964-01-1599-2 950000 418 مرکز نشر دانشگاهی رابرت چیمبرز

؛ موسی اعظمی
اندیشه هایی در توسعه 14

978-622-97837-3-3 650000 188 آرمندپیشه تینا سیلیج

؛ ژاسمن داودی
15 ساله بودم می دانستم20ای کاش وقتی 

978-600-7505-68-7 800000 3364 اشراقی اشلی ونس

؛ حدیث مددی ماهانی
تسال، اسپیس ایکس، و تالش برای آینده ای شگفت انگیز: ایالن ماسک 16

978-622-7020-82-3 650000 212 کهکشان علم علیرضا شاملو

هادی باقری تکانتپه:؛ ویراستار
بازاریابی گردشگری 17

978-622-7500-21-9 348 سها مهدی جنیدی جعفری بانکداری دیجیتال 18

978-622-7702-03-3 900000 176  راه پرداخت نجمه نوذر

؛ ایمان رئیسی وانانی
تحلیل پیشرفته داده چه نقشی در بانکداری نوین ایفا می کند: بانکداری شناختی 19

978-622-97007-9-2 200000 250 ثیدلر بریجت مکری

؛  گروه مترجمین ثیدلر
دستیابی به اوج موفقیت با استراتژی های کاربردی: برنامه تجاری مشاوران امالک 20

978-622-08-0587-8 420000 102 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان بهروز خشت زر

؛ رقیه داوری زرنقی
برنامه های توسعه گردشگری در سند آمایش سرزمین 21

978-622-297-051-2 100000 18 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار
پژوهش و توسعه ی پایدار 22

978-622-97990-6-2 350000 322 ثیدلر تام هاپکینز

؛ دن اویتو
یک سند راهبردی در کسب و کار امالک+ پنج  23

978-622-297-065-9 100000 20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار
پول الکترونیکی 24

978-622-97829-1-0 900000 240  راه پرداخت جیکوب گلدستاین

؛ میالد راستی
داستان واقعی یک چیز الکی: پول 25



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-600-98074-6-8 200000 88 در مسیر آفتاب شیرین منوچهریان ( باور موفق در بورس21بررسی )پیروزی گاوها بر خرس ها  26

978-622-05-2257-7 250000 70 سنجش و دانش گیسو مدنی بر بهره وری کامل عوامل در بخش معدن (ICT)تاثیر سرمایه انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات  27

978-622-05-1709-2 45000 84 سنجش و دانش فرزاد فروغی شمس (مورد مطالعه شهر تهران بزرگ)تبیین جایگاه مدیریت شهری در توسعه فعالیت های گردشگری  28

978-622-97832-1-4 1100000 310 برهان نور محمد کرمانی

؛ مجید مقدم
تحلیل کتاب سال صنعت پتروشیمی ایران 29

978-622-6714-52-5 1350000 204 رامان سخن نادر براتی تخت سلیمان مسیر توسعه گردشگری شهرستان تکاب 30

978-622-97990-0-0 2000000 250 ثیدلر رابرت اروین

؛  گروه مترجمین ثیدلر
ترفندها و تله ها در مذاکرات ملکی 31

978-622-96381-2-5 250000 94 زرنوشت شراره خدامرادی ترویج کشاورزی چند کارکردی 32

978-622-297-052-9 100000 20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

علیرضا رضایی:؛ ویراستار
توسعه ی برون زا 33

978-622-97990-2-4 2300000 298 ثیدلر فرانک کوک

؛  گروه مترجمین ثیدلر
( نکته که کاش مدیر امالک به من می گفت21)توصیه های کاربردی برای مشاوران حرفه ای امالک  34

978-622-7661-11-8 850000 198 اساتید دانشگاه حسنعلی ترنج

؛ عاطفه فوالدی
جغرافیای گردشگری روستایی با رویکرد کارآفرینی 35

978-622-08-0542-7 350000 114 آموزشی تالیفی ارشدان نگار فخاری چالش ها و موانع نظام بانکی ایران 36

978-622-297-064-2 100000 18 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

فریبا احمدی مقدم:؛ ویراستار
چالش های اشتغال و بازار کار 37

978-600-461-475-7 200000 64 کتاب کوله پشتی امیرحسین فاضلی مقدم

کراتر. ؛ متیوآر
چرا بیت کوین بخریم؟ 38

978-622-98182-1-3 315000 104 راه طالیی چاماس. ج.اچ

؛ گیسو ناصری
(چگونه قبل از ترک محل کار روزانه ی خود آسایش و آزادی مالی پیدا کنید)چهار مرحله ی ایجاد ثروت  39

978-600-08-1436-6 750000 336 قدیانی چهل گفت وگو درباره ریشه های سواد مالی: چهلستون 40

978-622-297-037-6 100000 20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار
خصوصی سازی 41

978-964-01-1592-3 580000 302 مرکز نشر دانشگاهی سعید عابدین درکوش

زهره رهیده:؛ ویراستار
درآمدی به اقتصاد شهری 42

978-622-05-2119-8 250000 206 سنجش و دانش مالینو. دبلیو.ای

؛ حبیب نوری احمدآبادی
دورهای تجاری و بحران های مالی 43

978-622-08-0473-4 1300000 568 آموزشی تالیفی ارشدان سیدامین حبیبی بحران های اکولوژیک و امنیت بین الملل در قرن بیست و یکم: دیالوگ محیط زیست، حقوق و روابط بین الملل 44

978-600-160-336-5 500000 190 فدک ایساتیس گرشاسب خزائنی (PPP)راهنمای پیکره دانش مشارکت عمومی خصوصی  45

978-622-297-016-1 600000 20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

علی اصغر یادگاری:؛ ویراستار
رفاه زدگی و مادی گرایی 46

978-600-118-481-9 580000 236 ذهن آویز مورگان هاوزل

؛ ویدا کرمی
روانشناسی پول 47

978-622-7663-16-7 180000 48 بید محسن کیمیاوردی 48 سال زندگی بانکی من46از سرد و گرم :  ساله46روزگار 

978-622-96308-3-9 300000 56 پدیدار جهان علی زارعی بر اساس زندگی نامه آقای مهندس حجت گشایشی موسس شرکت های پرستیژ قشم، سفیر، شانا عطر، ماهتاب کیش، آبگون سفیر قشم و اکسین دارو: زمزمه بودن 49

978-622-229-528-8 600000 128 قانون یار فرزاد امیری

آرمان باقرآبادی:؛ ویراستار
سرمایه گذاری در قراردادهای بین المللی نفتی 50



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-622-7674-19-4 480000 118 کهکشان علم زهراسادات عظیمی

؛ حمیدرضا رضازاده
سواد زیست محیطی و برنامه ی یادگیری 51

978-622-07-0302-0 100000 104 مدرسان شریف   دپارتمان علوم اقتصادی مدرسان 

شریف
1398دکتری سال  (2112کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش اول رشته علوم اقتصادی  52

978-622-07-0330-3 100000 104 مدرسان شریف  1398دکتری سال  (2169)سواالت و پاسخ های تشریحی بخش اول رشته کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی  دپارتمان مدیریت مدرسان شریف 53

978-622-07-0423-2 100000 104 مدرسان شریف   دپارتمان علوم اقتصادی مدرسان 

شریف
1398دکتری سال  (2112کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش دوم رشته علوم اقتصادی  54

978-622-07-0447-8 100000 104 مدرسان شریف  1398دکتری سال  (2169)سواالت و پاسخ های تشریحی بخش دوم مجموعه کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی  دپارتمان مدیریت مدرسان شریف 55

978-622-07-0546-8 100000 104 مدرسان شریف   دپارتمان علوم اقتصادی مدرسان 

شریف
1398دکتری سال  (2112کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش سوم رشته علوم اقتصادی  56

978-622-07-0574-1 100000 104 مدرسان شریف  1398دکتری سال  (2169)سواالت و پاسخ های تشریحی بخش سوم رشته کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی  دپارتمان مدیریت مدرسان شریف 57

978-622-7220-16-2 250000 104 حقوق یار امیر خواجه زاده

؛ احسان پهلوانی فرد
سیر تا پیاز چک 58

978-622-7702-00-2 850000 200  راه پرداخت میشل راکس

؛ فاطمه عبداله
یک چارچوب مفهومی: سیستم های فناوری دفترکل توزیع شده 59

978-964-384-082-2 1500000 434 ابرون محمود زرگر

محمدرضا زرگر:؛ ویراستار
شرکت های کوچک و کتوسط موتور رونق اقتصاد 60

978-622-7500-29-5 1190000 170 سها بهرام گلستانی افشاگر تمامی اسرار مخفی مشاوران حرفه ای: شوالیه امالک 61

978-622-6054-30-0 700000 266 فدک ایساتیس داریوش فرید

؛ مجید منتشری
صندوق های سرمایه گذاری مشترک 62

978-622-297-009-3 100000 20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار
عدالت توزیعی 63

978-622-05-2509-7 250000 94 سنجش و دانش عبدالمجید عسگری عوامل تاثیرگذار ریسک تاخیرات پروژه های انبوه سازی 64

978-964-338-229-2 740000 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی312 مهرداد علیمرادی:تدوین

غالمعلی فرجادی:؛ تدوین
فرهنگ واژگان اقتصادی 65

978-964-194-181-1 200000 60 روشنگران و مطالعات زنان ک ارل وم اری ا چ ی پوال

؛ رامین مستقیم
فلفل، ام الخبائث و پشم 66

978-622-6340-63-2 600000 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا300 حسن فضلی

؛ مهدی چمندار
آشنایی با مفاهیم، جرایم،ا بزارها و روش های پی جویی: فن آوری بالک چین و رمز ارزها 67

978-622-297-050-5 100000 18 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار
قدرت سازندگی 68

978-622-05-2233-1 250000 104 سنجش و دانش عاطفه محمدی

؛ محمدصادق علی پور
گردشگری بدون مرز 69

978-622-97990-9-3 2500000 274 ثیدلر دن همیلتون

؛  گروه مترجمین ثیدلر
صدها عبارت کاربردی جهت جذب مشتری و بستن قرارداد بیشتر: گفتگوی صحیح در معامالت ملکی 70

978-622-96266-2-7 1100000 برهان نور،موسسه مطالعات و مشاوره مدیریت مجانب482 محمد کرمانی

؛ امیرحسین رهبر
مبانی تئوری و اصول علمی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی و نفت ایران 71

978-600-99856-7-8 600000 256 حقوق یار سیدداود آقایی

؛ مهسا نظیری
مبانی علم سیاست 72

978-600-418-338-3 1200000 408 هوشمند تدبیر فریدون رهنمای رودپشتی

؛ آناهیتا زندی
Financial literacy= مجموعه پنج گفتاری سواد مالی  73

978-622-6054-23-2 1400000 700 دانش بنیاد اکبر هاشم زاده مجموعه قراردادهای همسان در صنعت نفت 74

978-622-6304-15-3 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی208 سیدحسین میرجلیلی:تدوین مجموعه مقاالت اقتصاد مقاومتی 75



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-964-426-989-9 250000 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی348 سیدحسین میرجلیلی:تدوین

روشنک بزرگی:؛ تدوین
مجموعه مقاالت اولین و دومین همایش اقتصاد مقاومتی؛ بررسی برنامه ها و متون 76

978-622-6304-17-7 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی380 سیدحسین میرجلیلی:تدوین

روشنک بزرگی:؛ تدوین
مجموعه مقاالت همایش حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی 77

978-600-8434-75-7 230000 88 هنگام محمدرضا بقائی راوری

علیرضا مهرابی بیان:؛ ویراستار
مقدمه ای بر تاسیس شرکت: مدیریت شرکت های خرد و کوچک 78

978-622-214-812-6 300000 114 صالحیان فاطمه پناهی مشارکت پایدار در تشکل های مکانیزاسیون کشاورزی 79

978-622-97990-8-6 3000000 258 ثیدلر هگدورن-جنیفر آلن

؛  گروه مترجمین ثیدلر
کشف استراتژی های منحصر به فرد برای جذب، حفظ و افزایش مشتری:  در امالک و مستغالتSOULمشتری یابی به سبک  80

978-622-297-088-8 100000 18 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار
مصرف ارتباطی 81

978-622-97990-7-9 3000000 298 ثیدلر هگدورن-جنیفر آلن

؛  گروه مترجمین ثیدلر
خلق مهارت های شگفت انگیز در معامالت ملکی بدون از دست دادن روابط، اصول و عزت نفس:  در امالک و مستغالتSOULمعامله گری به سبک  82

978-622-297-059-8 100000 20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

علیرضا رضایی:؛ ویراستار
مهاجرت نخبگان 83

978-622-97990-4-8 2500000 228 ثیدلر ریکی کاروت

؛ جوزف آلن
صفر تا صد میلیونر  شدن برای مشاورین امالک: موفقیت در اولین تجربه و سرمشق های مدیریتی در حرفه امالک و مستغالت 84

978-600-276-176-7 168 چاپار محمدصادق خیاطیان یزدی

؛ کیارش فرتاش
نفوذ فناوری و نوآوری در شرکت های بزرگ 85

978-964-8897-66-1 920000 416 اختران کارل مارکس

؛ محمود عبادیان
هگل "دولت"نقد فلسفه ی حق هگل همراه با شرحی بر نقد مارکس بر آموزه ی  86

978-964-426-988-2 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی140 غالمرضا مصباحی

؛ روشنک بزرگی
نقدنامه دو اثر مکتب های اقتصادی و پژوهشی در فرهنگ اقتصادی پالگریو 87

978-622-97936-3-3 200000 120 دهم سعید عباداردستانی نقش تشکل های فرهنگی مساجد در توسعه گردشگری جنگ 88

978-622-05-2440-3 250000 86 سنجش و دانش سیده مریم رسالتی نقش توسعه پایدار در کاربری اراضی 89

978-622-7593-20-4 650000 114 سروش برتر محمدرضا عروجی نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری 90

978-600-07-2631-7 100000 104 مدرسان برتر 99بخش اول دکتری  (2112کد )نمونه سوال و پاسخ رشته علوم اقتصادی  دپارتمان اقتصاد مدرسان برتر 91

978-600-07-2698-0 100000 104 مدرسان برتر 99بخش دوم دکتری  (2112کد )نمونه سوال و پاسخ رشته علوم اقتصادی  دپارتمان اقتصاد مدرسان برتر 92

978-600-07-2654-6 100000 104 مدرسان برتر 99بخش اول دکتری  (2169کد )نمونه سوال و پاسخ رشته کارآفرینی آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی  دپارتمان مدیریت مدرسان برتر 93

978-600-07-2722-2 100000 104 مدرسان برتر 99بخش دوم دکتری  (2169کد )نمونه سوال و پاسخ رشته کارآفرینی آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی  دپارتمان مدیریت مدرسان برتر 94

978-622-95890-9-0 1000000 420 میان فردریک دائن

؛ آوا گودرزی
سوداگران قدرت و ثروت های بادآورده در صعنت موسیقی آمریکا: هیتمن 95

978-622-297-090-1 100000 20 به اندیش عیسی کاکویی دینکی

حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار
کارآفرینی اجتماعی 96

978-622-99716-4-2 250000 74 گهواره کتابیران عبدالعزیز یوسفی

؛ مژده جلیل مژدهی
گمرک، تجارت، حمل و نقل، بانک و بیمه: کاربرد بالک چین در زنجیره تامین بین المللی 97

978-622-97990-1-7 2000000 276 ثیدلر جونز. فیل ام

؛ کوین وارد
کلمات جادویی برای نفوذ و تاثیر و بله گرفتن در مذاکرات ملکی 98


