
تعدادصفحه تاریخ نشر تیراژ دیویی چاپ ناشر پدیدآور

190 99/05/11 500 335 1 موسسه نشر شهر Emile Durkheim:نويسنده

AlvinWard Gouldner504:؛ ويراستار 99/05/13 1000 330.955 1 راز نهان حیدر :نويسنده

168مستخدمین حسینی 99/05/08 100 338.95593 1 سازمان برنامه و 

176بودجه کشور 99/05/07 50 332.10955 1 دانشگاه جامع امام 

موسسه  (ع)حسین 

محبعلی دهقانی:نويسنده

134جلیل صفری:؛ نويسنده 99/05/07 200 338.476234

0955

1 دانشگاه جامع امام 

موسسه  (ع)حسین 

معصومه کریمی بخش:ويراستار

232 99/05/06 1000 332.10285 1 شریف زاده سیداحمد شایان نیا:نويسنده

168وحیده حدادی:؛ نويسنده 99/05/01 500 332.4076 1 پایاب علی بشارت:نويسنده

156سیدعلی :؛ نويسنده 99/05/01 500 338.507 1 پایاب علی بشارت:نويسنده

240علی شاهین پور:؛ نويسنده 99/05/01 200 338.947 1 دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات

احسان رسولی نژاد:نويسنده

142مرضیه ثمره حسینی:؛ ويراستار 99/05/01 500 339.076 1 پایاب علی بشارت:نويسنده

232 99/05/14 100 338.4791 1 دیباگران  تهران شوکا فصل بهار:نويسنده

96 99/05/12 1000 333.33 1 مدرن سیدمحمدامین اولیایی:نويسنده

124سیدسینا اولیایی:؛ نويسنده 99/05/06 200 333.72 1 دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات

گراسیه ال ایزابل :نويسنده

416مترنیخت 99/05/01 500 338.640973 1 وابسته به )نهادگرا 

موسسه غیرانتفاعی 

رابرت اتکینسون:نويسنده

208مایکل لیند:؛ نويسنده 99/05/15 1000 332.178 1 دیبادخت فاطمه صمدی امین آباد:نويسنده

196ندا کشاورزیان:؛ نويسنده 99/05/12 200 332.178 1 بازاریابی پرویز درگی:مقدمه

276محمدحسین رئیسی:؛ مترجم 99/05/06 1100 332.02402 1 شرکت سهامی 

انتشار

مری هانت:نويسنده

232ندا طباطبایی جبلی:؛ مترجم 99/05/07 500 332.64255 1 چالش آرش کتابفروش بدری:نويسنده

104 99/05/13 1000 338.761004

092

1 موسسه اندیشه 

کهن پرداز

پاتریشیا دموث:نويسنده

104حمیدرضا بیات:؛ مترجم 99/05/20 1000 332.10681 1 بعثت موسسه مدیریت : نويسنده

128دارایی 99/05/15 1000 339.220955 1 دیبادخت حسین سوری:نويسنده

136مرضیه حضرتی:؛ ويراستار 99/05/15 1000 330.955 1 دیبادخت حسین سوری:نويسنده

672 99/05/14 500 332 1 دهکده هوسم دیوید گریبر:نويسنده

128مصطفی آقایی:؛ مترجم 99/05/08 1000 332.178 1 دوراندیشان محمدمتین حسین آبادی:نويسنده

180 99/05/20 100 330.95512 1 سرخ اداره کل امور اقتصادی : نويسنده

236و دارایی استان تهران 99/05/14 100 332.6 1 هوشمند تدبیر ابوالفضل :نويسنده

298امان اله نژاد کلخوران 99/05/08 1000 338.9 1 دانشگاه کارآفرین معصومه شجاعی:نويسنده

228امیر آزاد:؛ نويسنده 99/05/06 500 338.04 1 شریف زاده ورا رشیدی:نويسنده

200داوود کرامتی:؛ نويسنده 99/05/13 300 332.178028 1 شرکت چاپ و نشر 

بازرگانی

مارک اتوود:نويسنده

448ابوطالب مهرفر:؛ زيرنظر 99/05/12 1000 332.6 1 دیموند بلورین الیس. چارلزدی:نويسنده

134علی آقاجانی:؛ مترجم 99/05/04 440 337.510182 1 علم علی ایران منش:مترجم

192 99/05/12 1200 332.178028 1 مازیار نیل مهتا:نويسنده

112آدیتیا آگاشه:؛ نويسنده 99/05/11 10 332.4 1 اسپینا بزرگمهر پرخیده:نويسنده

شابك بهاء عنوان

978-600-439-356-0 300000 Socialism and Saint-Simon

978-600-448-768-9 500000 راهکارها: آسیب شناسی رویکردهای اقتصاد ایران

978-622-203-271-5  1404آینده نگاری توسعه استان اصفهان در افق 

5-854-452-964-978با رویکرد آمایش سرزمین 280000 ارزیابی عملکرد سازمانی در صنعت بانکداری

978-964-452-939-9 250000 دوره آموزشی : استاندارد و استانداردسازی

1-58-6620-622-978آماد: طولی غیرمقطع ویژه درجه داران رسته 350000 استراتژی های بانکداری الکترونیک

978-622-99880-4-6 200000 جستارهایی در بازار پول، : اقتصاد پول و سرمایه

2-2-99880-622-978بانکداری، بازار ارز، بازار سرمایه، سیستم مالی،  300000 اقتصاد خرد

978-964-03-7452-8 450000 اقتصاد روسیه در گذر زمان

978-622-99880-0-8 300000 اقتصاد کالن

978-622-218-318-9 650000 صنعتی نوین برای حفظ میراث : اکوتوریسم

5-2-96617-600-978طبیعی و اشتغال زایی 200000 بازاریابی امالک

978-964-03-7378-1 180000 توانایی مدیریت : برنامه ریزی فضایی کاربری زمین

5-2-96367-622-978پایدار منابع زمین 600000 اسطوره زدایی از کسب و کارهای : بزرگ زیباست

6-6-96296-622-978کوچک 430000 از محتوا تا اجرا: بالک چین

978-622-6659-56-7 بالکچین

978-964-325-548-0 400000 چگونه با یکدیگر : بلوغ مالی در زندگی مشترک

3-63-6017-622-978امور مالی را مدیریت کنید 600000 راهنمای : بورس؛ راهی برای توسعه

1-97-7961-600-978سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار 160000 بیل گیتس

978-600-437-062-2 1150000 پیکرشناسی مدیریت دارایی

978-622-96919-2-2 450000 تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی 

(WTO)"  1-0-96831-622-978با تاکید بر امنیت اقتصادی و درآمدهای 430000 تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر وضعیت حقوق بشر 

2-1-96554-622-978( به بعد2000آزادی های مدنی از سال )در ایران  980000 تاریخ پنج هزار ساله ی بدهی

                    1990000 تجربیات میلیاردی رازهای دیجیتال

978-600-6356-19-8 1397تحلیل اقتصاد استان تهران در سال 

978-600-418-266-9 120000 تحلیل تکنیکال

978-622-6989-15-2 380000 توسعه اقتصادی

978-622-6620-79-6 350000 (حمایت، بازاریابی، رقابت)توسعه کارآفرینی 

978-964-468-674-0 280000 توضیح بیت کوین+ توضیح بالک چین 

978-622-210-011-7 490000 چگونه بازی باخته را ببریم

978-622-246-176-8 320000 آیا چین تهدیدی برای نظم : مناظره: چین و غرب

1-03-7061-622-978بین المللی لیبرال است؟ 270000 حال و آینده ی بالک چین و : حباب یا انقالب؟

1-00-7345-622-978رمزارزها 200000 تمدن - آغاز انقالب چهارم در جهان )حذف پول 

(معنویت

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد

هرگونه استفاده دیگر از این اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است:توجه  تهران،خیابان انقالب، بین فلسطین و صبای جنوبی: نشانی خانه كتاب



188 99/05/14 500 333.9516 1 دانشگاه شهید 

بهشتی، مرکز چاپ و 

واندانا شیوا:نويسنده

908سیده فاطمه آقامیر:؛ مترجم 99/05/20 5000 338.6 1 فوژان کتاب علی اکبری ساری:زيرنظر

104حمیدرضا صفی خانی:؛ زيرنظر 99/05/07 1000 338.476292

0955

1 فرازاندیش  

سبز،شرکت طراحی 

علی فرشیدفر:نويسنده

312 99/05/20 500 339.220890

0

1 فوژان پیتر تمین:نويسنده

158سیدمحمدرضا حسینی:؛ مترجم 99/05/01 500 332.6 1 پایاب علی بشارت:نويسنده

364 99/05/08 1000 338.476618

040955

1 تاالب محمدرضا مهرافشان:نويسنده

88علی طاهری فرد:؛ نويسنده 99/05/04 10 330 1 البرز فردانش مسعود صفری:نويسنده

98حدیث صیحه ای:؛ نويسنده 99/05/04 10 332.64255 1 البرز فردانش مسعود صفری:نويسنده

128 99/05/20 120 333.761609

55

1 سازمان برنامه و 

بودجه کشور، مرکز 

معاونت نظارت : تهیه و تنظیم

94راهبردی، امور نظام فنی 99/05/12 120 333.913 1 سازمان برنامه و 

بودجه کشور، مرکز 

سازمان برنامه و : تهیه و تنظیم

192بودجه کشور 99/05/13 1000 333.95 1 زهره علوی جیمز الوالک:نويسنده

198احمدرضا تنکابنی:؛ مترجم 99/05/07 500 332.6019 1 چالش زینب آذریان:نويسنده

80رضا دلیریان:؛ ويراستار 99/05/19 1100 335.4 1 فرهنگ نشر نو،آسیم تری ایگلتون:نويسنده

400امین مدی:؛ مترجم 99/05/05 300 330.01 1 سازمان مطالعه و 

تدوین کتب علوم 

رابرت بیوکنن.جی:نويسنده

100حسین امیری:؛ مترجم 99/05/06 1000 330.076 1 مدرسان شریف دپارتمان علوم : نويسنده

100اقتصادی مدرسان شریف 99/05/06 1000 330.076 1 مدرسان شریف دپارتمان اقتصاد : گردآورنده

144مدرسان شریف 99/05/06 1000 338.272820

955

1 شریف زاده بیژن شجاعی برجوئی:نويسنده

120 99/05/01 500 332.6 1 پایاب علی بشارت:نويسنده

100سیدعلی :؛ نويسنده 99/05/05 500 338.5 1 آینده پژوه مرضیه شاوردی:نويسنده

800 99/05/20 500 332.01 1 کتاب مهربان نشر کریس بروکز:نويسنده

304احمد بدری:؛ مترجم 99/05/12 1100 340 1 فرهنگ نشر نو،آسیم حسن جعفری تبار:نويسنده

272 99/05/11 770 331.110955 1 شیرازه کتاب ما محمدجواد عبدالهی:نويسنده

184 99/05/12 500 338.04 1 آرون رحیم بهمنی جلیلیان:نويسنده

78 99/05/01 1000 332.6092 1 عطران عباس عالف صالحی:نويسنده

628 99/05/14 1100 335.830922 1 فرهنگ نشر نو میخائیل آلکساندروویچ :نويسنده

712باکونین 99/05/07 500 332 1 شریف زاده پیر دانتین-ژان:نويسنده

264سیدعلیرضا میرعرب:؛ مترجم 99/05/19 700 335.4 1 چرخ رابرت برنر:نويسنده

144علیرضا خزائی:؛ مترجم 99/05/14 1000 338.47796 1 دانشگاه پدافند هوایی 

(ص)خاتم االنبیاء 

مجتبی معلمیان:گردآورنده

264 99/05/04 1000 338.040973 1 میلکان مارک رندولف:نويسنده

156کاوان بشیری:؛ زيرنظر 99/05/11 500 332.642 1 چالش آنیرود ستی:نويسنده

178علی آذرنوش:؛ مترجم 99/05/06 500 338.927019 1 ترجمان علوم انسانی سعید عبدالملکی:گردآورنده

308علی کریمی:؛ ويراستار 99/05/06 500 338.9 1 وابسته به )نهادگرا 

موسسه غیرانتفاعی 

واندانا دسای:نويسنده

236علی خالندی:؛ مترجم 99/05/12 600 332.6 1 بذر خرد وارن بافت:نويسنده

106مریم دریانی:؛ مترجم 99/05/11 1000 332.6 1 چشم ساعی امید توکلی:نويسنده

محسن رجبی:؛ نويسنده

978-964-457-458-0 300000 عدالت محیط زیستی در زمانه : خاک نه نفت

4-25-7121-622-978بحران اقلیمی راهنمای مرجع مشارکت های عمومی و خصوصی

978-622-6966-04-7 400000 رویکرد گریدبندی تامین کنندگان و انتظارات از 

FSS978-622-96345-4-7شرکت های  600000 زوال طبقه متوسط

978-622-99880-3-9 200000 سرمایه گذاری از تئوری تا عمل

978-600-7078-75-4 1600000 سیاست گذاری صنعت پتروشیمی کشور

978-600-202-695-8 1000000 (اقتصاد تحریف شده)علم اقتصاد 

978-600-202-692-7 1000000 عملکرد بر جریان های سرمایه گذاری مشترک

978-622-203-291-3 250000 فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع 

2-285-203-622-978طبیعی، رسته کشاورزی و منابع طبیعی سال  180000 : فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی

0-7-96480-622-1399978رسته مهندسی آب سال  250000 ترجمه : گایا؛ نگرشی جدید بر زندگی روی زمین

Gaia, a new look at life on earth"978-622-6017-64-0: "کتاب 550000 ماجراجوی های یک معامله گر جنگجو

978-600-490-130-7 200000 مارکس و آزادی

978-600-02-1999-4 410000 مبانی اولیه ریاضیات مالی

978-964-11-9059-2 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی رشته 

9-9216-11-964-978سری ) 97علوم اقتصادی کارشناسی ارشد  100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

5-89-6620-622-978(سری نهم) 97علوم اقتصاد کارشناسی ارشد  300000 مدیریت درآمدهای نفتی با رویکرد رانت نفتی

978-622-97024-0-6 400000 مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

978-600-7265-97-0 350000 مطالعه تطبیقی نظام تامین مالی نوآوری در 

9-318-407-600-978کشورهای منتخب 950000 تجزیه و تحلیل : مقدمه ای بر اقتصادسنجی مالی

3-167-490-600-978داده ها در علوم مالی 600000 منطق حیرانی در باب استدالل حقوقی

                    350000 امتناع : (1340 - 1356)مواجهه با بیکاری در ایران 

5-873-231-964-978از پذیرش، اختالل در بازنمایی 790000 موج جدید کارآفرینی

978-622-7343-25-0 600000 موفقیت تضمینی در بازار بورس به شیوه وارن 

7-169-490-600-978بافت 1180000 میخائیل باکونین شورشی سودایی

978-622-6620-73-4 850000 نظریه مالی میانی

978-600-7405-52-9 520000 دو مقاله در باب : نقدی بر مارکسیسم نواسمیتی

3-56-8828-600-978گذار به سرمایه داری 170000 نقش تبلیغات و رسانه در بازاریابی ورزشی

978-622-6573-78-8 590000 خلق نت فلیکس و  !:هرگز به جایی نمی رسد

6-62-6017-622-978سرگذشت معرکه ی یک ایده 400000 هزار و یک راز در بازار سهام

978-600-8091-63-9 320000 هفت مقاله درباره روان شناسی و توسعه

978-622-96367-3-2 500000 همگام با مطالعات توسعه

978-622-96635-6-1 475000 وارن بافت به روایت خودش

978-600-9869-65-7 390000 آشنایی : ورود و سرمایه گذاری در بازارهای مالی

با بازارهای سرمایه، اصطالحات، استراتژی ها و 

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد

هرگونه استفاده دیگر از این اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است:توجه  تهران،خیابان انقالب، بین فلسطین و صبای جنوبی: نشانی خانه كتاب



334 99/05/15 100 332.609551

22

1 هوشمند تدبیر ابوالفضل :نويسنده

202امان اله نژاد کلخوران 99/05/19 100 332.178 1 نرم گستر بریتنی براون:نويسنده

جنی گرین وود:؛ نويسنده

کتاب جامع تحلیل بنیادین

978-600-231-053-8 700000 کیف پول الکترونیکی

978-600-418-265-2 120000

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد

هرگونه استفاده دیگر از این اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است:توجه  تهران،خیابان انقالب، بین فلسطین و صبای جنوبی: نشانی خانه كتاب
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اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد

هرگونه استفاده دیگر از این اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است:توجه  تهران،خیابان انقالب، بین فلسطین و صبای جنوبی: نشانی خانه كتاب
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اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد

هرگونه استفاده دیگر از این اطالعات منوط به اخذ مجوز رسمی از خانه كتاب است:توجه  تهران،خیابان انقالب، بین فلسطین و صبای جنوبی: نشانی خانه كتاب
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