
شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-622-7158-72-4   500000 180 نارون دانش محمدرضا رنجبران things you should know about materials managemen 100 = ( به زبان فارسیSAP MMاولین راهنمای کاربردی ) بدانید SAP نکته که باید در مورد مدیریت مواد در 100 1

978-600-455-977-5   650000 708 سخنوران ؛ شیما متانت ؛ محمد جمالو جنکس. ماری ای 2 نمونه موفق پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های مختلف20

978-622-08-0635-6   500000 198 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان ؛ حسین ادیب نیا ؛ محمدرضا حقیقی اسمود. پیترام (اصول و تکنیک هایی برای یادگیری موثر)آموزش روابط عمومی  3

978-622-7413-75-5   680000 146 فرزانگان دانشگاه بهاره یوسف پور 4 با استفاده از منطق فازی و شبکه عصبیBISارزیابی مولفه های 

978-622-6291-69-9   450000 100 سروش برتر ؛ سپیده سادات جزایری ؛ حسن رشیدی ؛ پرستو بافقی شمس الدین نیک منش ارزیابی کلیدی عملکرد منابع انسانی 5

978-622-7661-81-1   350000 70 اساتید دانشگاه هادی قبادی استراتژی منابع انسانی بر عملکرد فردی 6

978-622-215-864-4   700000 464 سخنوران اسرار سایت های پولساز، رازهای شنیده نشده در ایران برای رشد آنالین کسب و کارهاامیرپویا خسروی هفشجانی 7

978-622-7447-44-6   550000 194 البرز فرجاد امیرحسین سویزی طبق استانداردهای حسابرسی ایران همراه با سواالت کنکور کارشناسی ارشد حسابداری و لغات تخصصی حسابداری و حسابرسی: 1اصول حسابرسی  8

600000 180 آموزشی تالیفی ارشدان ؛ فاطمه امیری قلعه رشیدی ؛ مهسا عین اله پور سپیده قطنیان (تئوری ها)اصول مدیریت  9

978-622-08-0802-2   540000 154 آموزشی تالیفی ارشدان ؛ آرین شایسته رام ؛ محسن علی عسگری ؛ سارا ترابی سپیده قطنیان اصول و مبانی مدیریت پیشرفته 10

978-622-7782-01-1   500000 174 وانیا ؛ جلیل ذریه زهرا سوسن کوهی نژاد اعجاز مدیریت نوین در سازمان های پویا و مشارکت جو 11

978-622-07-1218-3   950000 372 مدرسان شریف  مهدیه زمردی اقتصاد مهندسی کارشناسی ارشد 12

978-622-6423-80-9   400000 104 حریم دانش فاطمه اشرفی:؛ ویراستار عاطفه نادری ارزیابی طرح های اقتصادی پروژه های صنعتی: اقتصاد مهندسی 13

978-622-7020-80-9   580000 146 کهکشان علم اقدامات استراتژیک منابع انسانی، ظرفیت نوآوری و مدیریت دانش سازمانی شرکت های دانش بنیانپریسا بابائی گلی 14

978-622-7500-25-7   200000 102 سها ؛ مهدی شیرگیر ؛ قادر وظیفه دمیرچی ساموئل ا مالون الگوهایی برای مربیان 15

978-622-7318-62-3   600000 298 نارون دانش فرزاد حاجی عظیمی انتقال به استانداردهای بین المللی حسابداری 16

978-622-05-2464-9   250000 96 سنجش و دانش محمد افتخاری انگیزش و دموگرافیک 17

978-622-7674-21-7   420000 92 کهکشان علم حمید محمدی:؛ ویراستار هادی رحیمی ایجاد مزیت رقابتی با سرمایه فکری 18

978-622-7663-15-0   1050000 330 بید ؛ نیما آقاخانی ؛ دواین اسپاردلین آلفئوس بینگهام ایجاد سرمایه در شرکت چالش محور: بازار نوآوری باز 19

978-622-6291-80-4   600000 218 سروش برتر مرضیه محمدی:؛ ویراستار پریسا جاللی:؛ ویراستار ؛ محمدحسن بیلندی ؛ سپیده سادات جزایری ؛ سیدمحمدمسعود طباطبائی هدلی اسمیت بازاریابی شهر 20

978-622-7593-35-8   580000 90 سروش برتر بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقلبابک جواهری 21

978-622-05-2538-7   250000 96 سنجش و دانش مجید وثوقی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان 22

978-622-7700-26-8   325000 160 شیل سیدمحمدهادی شفائی برندینگ کارفرما 23

978-622-98082-2-1   690000 378 نگرش مدیران سمیرا شریفی:؛ ویراستار ؛ سیده معصومه لطفی  ؛ سیدمحسن لطفی  ؛ سیدمحمدحسین لطفی  جیمز مک گرات بزرگترین تئوری های مدیریت و راهکارهای استفاده از آن 24

978-622-05-2300-0   250000 48 سنجش و دانش سمیه پایدار به کارگیری ایده ای نو در صنعت و تولید 25



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-964-12-1725-1   1350000 550 (سروش)صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  مریم عابدی ولوجردی:؛ ویراستار ؛ جعفر عبدالمللکی ؛ فریبا باقری رضا محمدکاظمی پژوهش هایی درباره یکپارچه سازی شبکه های اجتماعی و بازاریابی استراتژیک 26

978-622-7495-73-7   580000 56 نوآوران دانش محمد حیدری بنی پیاده سازی هوش تجاری در بستر رایانش ابری در سازمانها 27

978-622-05-2326-0   250000 144 سنجش و دانش سمیه نصیری اوانکی تاثیر سرمایه درون و برون سازمانی بر سودآوری 28

978-600-453-776-6   2000000 234 موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان عاطفه السادات عقیلی:؛ ویراستار ؛ پژمان اردبیلی ؛ پانته آ اخباری آزاد امین انصاری تبلیغات و بازاریابی جهانی 29

978-600-421-412-4   500000 58 اندیشه عصر محمدابراهیم احمدی تجارت الکترونیک چالش ها و راهکارها 30

978-622-97292-5-0   300000 154 دهم اکرم رحیمی:؛ ویراستار محرم غفاری (برندهای موفق جهانی و ایرانی- مطالعه موردی )تحلیل محیط بازاریابی و فروش در نگاه مدیران هوشمند کسب و کارهای موفق  31

978-622-98191-0-4   450000 132 تربیت مدیر بهنام دهقانی:؛ ویراستار ؛ سیدمحمدجواد مومنی محمدتقی آذرشب تحول در نظام بین الملل و تاثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 32

978-622-278-167-5   350000 104 راز نهان احمد شاه حسینی تسهیم دانش و عملکرد نوآورانه در مدیریت منابع انسانی 33

978-622-297-094-9   100000 20 به اندیش حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار عیسی کاکویی دینکی تطبیق پذیری 34

978-622-297-041-3   100000 20 به اندیش حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار عیسی کاکویی دینکی تفکر ناب 35

978-622-297-005-5   100000 20 به اندیش حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار عیسی کاکویی دینکی توانمندسازی 36

978-622-297-020-8   100000 20 به اندیش حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار عیسی کاکویی دینکی توسعه انسانی 37

978-622-6659-74-1   850000 348 بازاریابی محسن جاویدموید:؛ ویراستار احمد آخوندی:؛ ویراستار ؛ محمدمهدی سروریان پرویز درگی:؛ مقدمه بریجت برنن چرا زنان خرید می کنند؟ توجه به نقش فراموش شده ی زنها در حیات و سودآوری کسب و کارها 38

978-964-970-692-4   400000 178 آییژ ؛ مهشید آذرخش ؛ فرید خوش الحان ؛ تام کوزنیک ؛ جوناس کیلبرگ لنا رامفلت رویکردی جدید برای بررسی توانمندی مدل کسب و کار و برنامه ریزی برای دستیابی به موفقیت در کسب و کار: چرخ دنده های کسب و کار 39

978-622-08-0691-2   500000 224 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان ابراهیم منتظری چرخه موفقیت استارت آپ ها چرخه اول کشف و شناسایی 40

978-622-7593-29-7   750000 244 سروش برتر ؛ اردشیر احمدی ؛ سیدمحمود میراحمدی ویلیام ال گاردنر:؛ مقدمه لوکارد-دوریان کاتر:؛ ویراستار حسن رشیدی (براساس مطالعات جهان پالگریو)چشم اندازهای بین المللی رهبری قابل اعتماد  41

978-622-6594-32-5   550000 256 مات مونا اصفهانی:؛ ویراستار ؛ حسین قنواتی ؛ عزیز قنواتی جولی جو وقتی همه نگاه ها به سمت توست چکار می کنی؟: چگونه از خود یک مدیر بسازیم 42

978-600-8689-15-7   830000 310 مبلغان احمد ارژمند:؛ ویراستار ؛ حسین علی سلطانی ؛ مجید نوریان کتس. هلن ای از صفر تا صد برنامه ریزی و اجرای تبلیغات در رسانه های گوناگون: چگونه در رسانه ها تبلیغ کنیم 43

978-622-276-257-5   350000 178 نارون دانش ؛ پرویز سعیدی کامران رسولی حاکمیت شرکتی و کارآفرینی سازمانی 44

978-600-8882-48-0   380000 156 باهدف ؛ مسعود قلی زاده ؛ نسرین اقبالی ؛ نداسادات سجادی ؛ محمدرضا اصالنی فرد ؛ جواد اربابی حامد اسمعیل زاده فینی حسابداری بانکی 45

978-622-97990-3-1   2000000 298 ثیدلر تام هاپکینز اسرار جذب و حفظ مشتری: (رکود ملی)داد و ستد در شرایط سخت  46

978-622-258-157-2   860000 192 نیک فرجام ؛ داود امیری لچتر. ؛ شارون ال کیوساکی. رابرت تی برای آن هایی که کمک به دیگران را دوست دارند: دانشکده ی کسب و کار 47

978-622-7255-07-2   440000 156 هنوز فاطمه زمانی:؛ ویراستار ؛ سیدمحمد تقی زاده مطلق  هاروارد بیزینس ریویو درباره کارآفرینی و شرکت های نوپا 48

978-622-7700-19-0   770000 426 شیل یعقوب انصاری دیجیتال مارکتینگ 49

978-600-351-151-4   1000000 496 رشد ؛ مجید سلیمی ؛ حسین شکرکن ؛ حسین وزیری سابقی هافمن. ؛ برایان ج راپ. ؛ دبوراای جورج تورنتون دیدگاه های مرکز ارزیابی در راهبردهای مدیریت استعداد 50



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-600-6569-98-7   104 سازمان بهزیستی کشور سارا دادگر:؛ ویراستار ؛ فرانک تفریشی زهرا ایروانی کتاب راهنما برای تسهیلگران توانبخشی مبتنی بر جامعه: راه اندازی کسب و کار گروهی 51

978-622-246-262-8   2450000 844 علم ؛ کبری نجفی ؛ معصومه فردی ؛ کامبیز حیدرزاده رابرت دبلیو پالماتیر راهبرد کانال توزیع بازاریابی با رویکردی مبتنی بر کانال های یکپارچه 52

978-622-05-2054-2   250000 78 سنجش و دانش ؛ لیال جمشیدیان فرهاد کرمی رسانه های دیجیتال و مصرف نوشابه های انرژی زا در ورزش 53

978-622-6829-81-6   950000 438 بهار سبز بهزاد مردآزادناو:؛ ویراستار ؛ علی علی پناهی روبنستاین. دیویدام ...نکاتی کلیدی از بزرگ ترین رهبران جهان و : رهبران تحول گرا و کارآفرین چگونه رهبری می کنند؟ 54

978-622-245-626-9   480000 90 آفتاب گیتی پونه نبی پورمقدم روش تحقیق حسابرسی 55

978-622-08-0224-2   550000 160 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان نسرین طافی روش های پرداخت در تجارت الکترونیک 56

978-622-7708-67-7   100000 20 به اندیش حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار عیسی کاکویی دینکی سازمان های بین المللی و تصمیم گیری ها 57

978-622-7661-74-3   430000 92 اساتید دانشگاه ؛ هادی قبادی یونس فرامرزی سرپرستی سازمان 58

978-600-453-775-9   1500000 106 موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان عاطفه السادات عقیلی:؛ ویراستار عادل خدادادپیله رود سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی 59

978-622-07-0332-7   100000 104 مدرسان شریف  1398دکتری سال  (2173کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش اول رشته حسابداری  دپارتمان حسابداری مدرسان شریف 60

978-622-07-0331-0   100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان مالی مدرسان شریف 1398دکتری سال  (2171کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش اول رشته مالی  61

978-622-07-0321-1   100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان مدیریت مدرسان شریف 1398دکتری سال  (2162کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش اول رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی  62

978-622-07-0404-1   100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان هنر مدرسان شریف 1398دکتری سال  (2501کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش اول رشته مدیریت پروژه و ساخت  63

978-622-07-0322-8   100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان مدیریت مدرسان شریف 1398دکتری سال  (2163کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش اول رشته مدیریت دولتی  64

978-622-07-0323-5   100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان مدیریت مدرسان شریف 1398دکتری سال  (2164کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش اول رشته مدیریت صنعتی  65

978-622-07-0368-6   100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان مهندسی عمران مدرسان شریف 1398دکتری سال  (2315کد )مدیریت ساخت - سواالت و پاسخ های تشریحی بخش اول رشته مهندسی عمران  66

978-622-07-0449-2   100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان حسابداری مدرسان شریف 1398دکتری سال  (2173کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش دوم رشته حسابداری  67

978-622-07-0448-5   100000 104 مدرسان شریف  1398دکتری سال  (2171کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش دوم رشته مالی  دپارتمان مالی مدرسان شریف 68

978-622-07-0531-4   100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان هنر مدرسان شریف 1398دکتری سال  (2501کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش دوم رشته مدیریت پروژه و ساخت  69

978-622-07-0443-0   100000 104 مدرسان شریف  1398دکتری سال  (2163کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش دوم رشته مدیریت دولتی  دپارتمان مدیریت مدرسان شریف 70

978-622-07-0444-7   100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان مدیریت مدرسان شریف 1398دکتری سال  (2164کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش دوم رشته مدیریت صنعتی  71

978-622-07-0483-6   100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان مهندسی عمران مدرسان شریف 1398دکتری سال  (2315کد )مدیریت ساخت - سواالت و پاسخ های تشریحی بخش دوم رشته مهندسی عمران  72

978-622-07-0442-3   100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان مدیریت مدرسان شریف 1398دکتری سال  (2162کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش دوم مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی  73

978-622-07-0576-5   100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان حسابداری مدرسان شریف 1398دکتری سال  (2173کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش سوم رشته حسابداری  74

978-622-07-0575-8   100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان مالی مدرسان شریف 1398دکتری سال  (2171کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش سوم رشته مالی  75



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-622-07-0654-0   100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان هنر مدرسان شریف 1398دکتری سال  (2501کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش سوم رشته مدیریت پروژه و ساخت  76

978-622-07-0570-3   100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان مدیریت مدرسان شریف 1398دکتری سال  (2163کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش سوم رشته مدیریت دولتی  77

978-622-07-0571-0   100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان مدیریت مدرسان شریف 1398دکتری سال  (2164کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش سوم رشته مدیریت صنعتی  78

978-622-07-0610-6   100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان مهندسی عمران مدرسان شریف 1398دکتری سال  (2315کد )مدیریت ساخت - سواالت و پاسخ های تشریحی بخش سوم رشته مهندسی عمران  79

978-622-07-0569-7   100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان مدیریت مدرسان شریف 1398دکتری سال  (2162کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش شوم رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی  80

978-622-297-062-8   100000 18 به اندیش حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار عیسی کاکویی دینکی سیاست زدایی از فرآیند تصمیم گیری 81

978-600-160-340-2   700000 370 فدک ایساتیس داوود جمالی سیستم تامین مالی پروژه 82

978-600-9896-43-1   780000 176 ندای معاصر ؛ سعیده کافی جردن بلفورت (رازهای موفقیت گرگ وال استریت بزرگترین فروشده جهان)شیوه گرگ  83

978-622-05-2365-9   250000 54 سنجش و دانش ؛ شهرام نعمتی (ناسا) سازمان ملی هوانوردی و فضا  طرح استراتژیک مدیریت دانش ناسا 84

978-964-7194-15-0   100000 56 خوشبین ؛ محمد رستمی الن مری ودر چگونه محصول خود را حرفه ای منتشر کنیم: فازهای محصول 85

978-964-7819-43-5   600000 210 یسطرون ؛ محمد فرزانه ؛ جواد پورکریمی دیمیتریس بورانتاس کشف فضیلت های پنهان: فراشایستگی های رهبری 86

978-622-7666-03-8   600000 214 دوران غالمحسین دهقانی:؛ ویراستار ؛ بهناز همتی لیور اروسی پنج گام برای پذیرش تغییر، ساختن مسیر کامیابی برای آینده: فردا همین امروز است 87

978-622-203-427-6   190000 سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات84 1400فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی رسته مهندسی آب سال  88

978-622-7182-36-1   980000 176 آتیسا ؛ مهراب حسنوند برایان تریسی قدرت فکر 89

978-622-08-0704-9   300000 60 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان ؛ محمدرضا مالابراهیمی آنجلینا گریفیث قدرت مدل کسب و کار با درآمد مکرر 90

978-622-6594-29-5   350000 160 مات مونا اصفهانی:؛ ویراستار ؛ حسین قنواتی ؛ عزیز قنواتی هنری مینتربرگ قصه های شب برای مدیران موفق 91

978-622-7677-31-7   350000 88 آرمان دانش هادی قرداشخانی گنج پنهان سازمان ها 92

978-622-215-660-2   480000 112 سخنوران صبا خادم به زبان ساده می توانید درک فروش را از زندگی تا محل کار و فروش محصول خود داشته باشید و فروش را لمس کنید و بفروشید: لمس فروش 93

978-622-7661-20-0   850000 168 اساتید دانشگاه ؛ حمیدرضا عباسیان جهرم ؛ فریدون فرداد ؛ زهرا فتحی حمید زرگرپور راهنمای مرجع برای مشاوران، مربیان و آموزش دهندگان: مبانی شایستگی های فردی 94

978-964-986-152-4   800000 186 اسرار دانش سعید ممدوحی:تهیه کننده مبانی لجستیک و زنجیره تامین 95

978-600-339-136-9   600000 112 مولی علیرضا نیک نژاد:؛ مصحح ذوالفقاربن محاربی غافل دانشنامه ای در فن سیاق از دوره افشاریه: مجمع الحساب 96

978-600-160-358-7   450000 220 فدک ایساتیس رمضان میرزایی (38کد )مجموعه آزمون های کارشناسان رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار  97

978-622-297-043-7   100000 20 به اندیش حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار عیسی کاکویی دینکی مدل تعالی سازمانی 98

978-622-7663-46-4   390000 132 بید زهرا ناصری کریموند مدیران اشتباهی 99

978-622-6054-35-5   1200000 412 دانش بنیاد نجمه خرمندزاده:؛ ویراستار ؛ احمد سرداری راترمل. فرانک تی مدیریت استراتژیک پیشرفته 100



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-622-6054-36-2   1370000 662 دانش بنیاد ؛ احمد سرداری براون. ؛ کنت جی استوارت. گرگ ال مدیریت استراتژیک منابع انسانی پیشرفته 101

978-622-297-034-5   100000 20 به اندیش حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار عیسی کاکویی دینکی مدیریت تحول 102

978-622-297-042-0   100000 22 به اندیش حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار عیسی کاکویی دینکی مدیریت خالقیت 103

978-600-421-413-1   500000 58 اندیشه عصر محمدابراهیم احمدی مدیریت دانش زنجیره تامین در تجارت الکترونیک 104

978-622-297-040-6   100000 20 به اندیش حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار عیسی کاکویی دینکی مدیریت ریسک 105

978-600-421-416-2   2000000 386 اندیشه عصر پارسا رویین مدیریت ریسک در پروژه  106

978-622-05-2508-0   250000 214 سنجش و دانش ؛ علی عبدلی ؛ زهرا عبدلی محمد عبدلی (روانشناسی و تکنیک های مدیریت زمان به همراه راهکارهای فیزیولوژیک افزایش سالمت و طول عمر)مدیریت زمان و زندگی  107

978-600-8951-40-7   980000 240 آتیسا ؛ اسداهلل حقانی برایان تریسی راهکارهایی اثبات شده برای انجام کار بیشتر در کمترین زمانی که حتی فکرش را هم نمی کردید: مدیریت زمان 108

978-622-7700-42-8   770000 300 شیل سعید یاوری مدیریت زنجیره تامین و فناوری اطالعات 109

978-622-98522-0-0   650000 140 ثنای دانش محمد رضایی برزگر مبانی و فنون: مدیریت فرصت ها و تهدیدها در تجارت خارجی 110

978-622-6054-29-4   980000 396 فدک ایساتیس ؛ مجید منتشری داریوش فرید مدیریت مالی جامع 111

978-622-297-039-0   100000 20 به اندیش حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار عیسی کاکویی دینکی مدیریت مشارکتی 112

978-622-7700-38-1   510000 216 شیل سعید یاوری مدیریت نوآوری 113

978-622-05-2111-2   250000 114 سنجش و دانش داریوش اخوان مدیریت هزینه در پروژه ها 114

978-622-297-045-1   100000 20 به اندیش حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار عیسی کاکویی دینکی مدیریت کیفیت 115

978-622-297-036-9   100000 20 به اندیش علی اصغر یادگاری:؛ ویراستار عیسی کاکویی دینکی مدیریت یادگیری 116

978-964-454-518-4   800000 472 دانشگاه علم و صنعت ایران ؛ محسن روح االمین گرگابی ؛ محمد ریاحی کیت موبلی.آر مقدمه ای بر نگهداری و تعمیرات پیش بینانه 117

978-622-6937-26-9   620000 154 پژوهشی نوآوران شریف زیبا سلطانی دزکی مهارت حل مسئله در راستای اهداف خانواده و جامعه 118

978-622-7413-74-8   450000 104 فرزانگان دانشگاه ؛ علی احمد باقری مهدی شریعت ناصری مهارت های ارتباطی مدیران در مدیریت موفق 119

978-622-297-044-4   100000 20 به اندیش حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار عیسی کاکویی دینکی مهندسی هزینه 120

978-622-6744-48-5   300000 104 آسو علی بهرامی نانوای سبز کشوری ایران زمین خرم دره 121

978-600-8913-68-9   700000 268 نگاه نوین حسین یاغچی:؛ ویراستار ؛ احمد کالته گرانت کاردون چگونه مسیرتان را در تجارت و زندگی پیدا کنید؟: نفروشی، فروخته می شوی 122

978-622-05-2115-0   250000 164 سنجش و دانش محمد محمدی نقش استراتژی های بدهی بر شیوه های تقسیم سود 123

978-622-05-2091-7   250000 132 سنجش و دانش مرادرضا لطیفی (BSC)نگاهی به برنامه ریزی راهبردی در سازمانها با توجه به کارت امتیازی متوازن  124

978-622-7708-48-6   120000 22 به اندیش حسین مصلحتی کوچصفهانی:؛ ویراستار عیسی کاکویی دینکی نگرش سیستمی 125



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-622-07-0623-6   100000 104 مدرسان شریف  دپارتمان مدیریت مدرسان شریف 98نمونه سوال و پاسخ بخش هفتم مجموعه مدیریت کارشناسی ارشد  126

978-600-07-2656-0   100000 104 مدرسان برتر دپارتمان حسابداری مدرسان برتر 99بخش اول دکتری  (2173کد )نمونه سوال و پاسخ رشته حسابداری  127

978-600-07-2655-3   100000 104 مدرسان برتر دپارتمان مالی مدرسان برتر 99بخش اول دکتری  (2171کد )نمونه سوال و پاسخ رشته مالی  128

978-600-07-2638-6   100000 104 مدرسان برتر دپارتمان مدیریت مدرسان برتر 99بخش اول دکتری  (2143کد )نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت آموزشی  129

978-600-07-2706-2   100000 104 مدرسان برتر دپارتمان علوم تربیتی مدرسان برتر 99بخش دوم دکتری  (2143کد )نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت آموزشی  130

978-600-07-2649-2   100000 104 مدرسان برتر دپارتمان مدیریت مدرسان برتر 99بخش اول دکتری  (2162کد )نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی  131

978-600-07-2717-8   100000 104 مدرسان برتر دپارتمان مدیریت مدرسان برتر 99بخش دوم دکتری  (2162کد )نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی  132

978-600-07-2686-7   100000 104 مدرسان برتر دپارتمان هنر مدرسان برتر 99بخش اول دکتری  (2501کد )نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت پروژه و ساخت  133

978-600-07-2785-7   100000 104 مدرسان برتر دپارتمان هنر مدرسان برتر 99بخش دوم دکتری  (2501کد )نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت پروژه و ساخت  134

978-600-07-2650-8   100000 104 مدرسان برتر دپارتمان مدیریت دولتی مدرسان برتر 99بخش اول دکتری  (2163کد )نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت دولتی  135

978-600-07-2718-5   100000 104 مدرسان برتر دپارتمان مدیریت دولتی مدرسان برتر 99بخش دوم دکتری  (2163کد )نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت دولتی  136

978-600-07-2720-8   100000 104 مدرسان برتر دپارتمان مدیریت مدرسان برتر 99بخش دوم دکتری  (2165کد )نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت رسانه و اطالعات  137

978-600-07-2719-2   100000 104 مدرسان برتر دپارتمان مدیریت مدرسان برتر 99بخش دوم دکتری  (2164)نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت صنعتی  138

978-600-07-2651-5   100000 104 مدرسان برتر دپارتمان مدیریت مدرسان برتر 99بخش اول دکتری  (2164کد )نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت صنعتی  139

978-622-215-974-0   500000 118 سخنوران مرتضی لطف الهی نکات مدیریت کاربردی در سازمان: نمک سازمان 140

978-622-7663-22-8   1550000 512 بید ؛ نیما آقاخانی ؛ ابی گریفین ؛ سردار دورموش اوغلو چارلز نوبل نوآوری باز 141

978-600-453-774-2   1500000 168 اندیشه کامیاب ایرانیان عاطفه السادات عقیلی:؛ ویراستار رضا حسینیان نیروی انسانی و تعهد سازمانی 142

978-622-05-2253-9   250000 94 سنجش و دانش سمیرا علی یاری سقرچی وفاداری در مشتریان آنالین 143

978-600-468-083-7   650000 352 جمهوری ؛ گیتا سلیمانی چاد ویچ کار نشد نداره 144

                    350000 30 شکوفه مهر ؛ زهره ناطقی ؛ میشل پوئش بریژیت البه کار و پول 145

200000 320 نارون دانش ؛ اقبال اسماعیلی ؛ احسان نوراللهی ؛ نرگس حمیدی محمدی ایدی روشی علمی برای ممتازشدن شرکت های کارآفرین با تاکید بر شرکت شهرک های صنعتی ایالم: کارآفرینی در بستر فناوری اطالعات 146

978-622-7158-53-3   150000 204 نارون دانش فرزانه مدیرکیا:؛ ویراستار ؛ صابر خزایی محبوبه فالح نژاد قابل استفاده برای دانشجویان حسابداری، مراکز و آموزشهای فنی و حر: کتاب نمونه سواالت تستی حسابداری مقدماتی همراه با خالصه کتاب و پاسخ تشریحی سواالت تستی 147

978-964-986-151-7   260000 86 اسرار دانش علی اکبر عیسی زاده کشتیرانی و تجارت الکترونیک 148

978-622-6054-22-5   200000 136 فدک ایساتیس نجمه خردمندزاده:؛ ویراستار ؛ سیده مانوس وطنخواه وان دام.ام.نیک ها 21یادگیری تعاملی در قرن  149


