
تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور ردیف

372 500 آرون فرهنگ مصوررحمانی 1

102 1000 سخنوران محمدمهدی بزرگی  2

176 200 دانش پذیر حبیب اله مهدوی وفا 3

38 1000 آموزشی تالیفی 

ارشدان

زهرا پرویز 4

112 50 مهر کالم سیدعلی دربانی 5

272 1000 صالحیان محمدرضا محمدی 6

158 1000 شرکت انتشارات فنی 

ایران، کتابهای نردبان

کندوال کالیانی

صفورا :؛ مترجم
7

382 500 افکار جدید پیوترآلکسی یویچ 

کراپوتکین
8

376 فراگیر خردمندان غالم حسین اوج فرد

؛ محبوبه نوذری
9

146 300 شرکت چاپ و نشر 

بازرگانی

راضیه اکبری

؛ علی پورجلیلی
10

124 1000 فر قلم حامد جوانمردی 11

264 1100 پندار تابان استانلی. توماس جی

سپهر توکلی:؛ مترجم
12

262 1000 صالحیان بابک درویشی

؛ علی نادرزاده
13

356 1000 جهان ادیب جف بوث

فرهاد لطفی:؛ مترجم
14

142 1000 زرین اندیشمند آرش روتافی 15

208 1000 دانشگاه کارآفرین مجید مقدم 16

174 1000 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

رابی هوبی 

؛ الکساندر اسنیرس
17

276 600 موسسه تحقیقات 

علوم شیالتی کشور

سیداحمدرضا هاشمی

فرهاد کیمرام:؛ ويراستار
18

254 100 شریف زاده علی اکبر صالح 19

208 200 دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات

صباح ابراهیم سعید 

شیخلی
20

204 500 پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات 

محمد واعظ برزانی 21

338 1000 فر قلم هادی صادقیان

؛ هادی غفوری نسب
22

396 500 فرا حرفه ابوالقاسم صادقی نیارکی

؛ مهدیه قدسی نژاد
23

192 300 آماره سمیه دهقانپوروحید 24

200 100 هوشمند تدبیر محمدرضا رادفر

؛ عادل محمدی مرکیه
25978-600-418-246-1 120000 اقتصاد خرد

750000 افزایش بهره وری فرآیندهای صنعت برق به کمک 

GIS978-600-7446-73-7 400000 اقتصاد انرژی در ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی

978-622-6304-14-6 280000 اصول مالیه بین الملل با رویکرد جدید

670000 اصول و مبانی شهرداری

978-622-7449-31-0 350000 استراتژیهای بازاریابی با رویکرد توسعه گری 

0-0051-03-964-978ساختمان 400000 (با تجدیدنظر و اضافات)اصناف در عصر عباسی 

978-622-248-262-6 350000 بافت قانونی و : ارزهای مجازی و بالکچین

640000پیامدهایی برای جرم مالی، پول شویی و فرار  ارزیابی ذخایر آبزیان و صیادی پایدار

978-622-7046-41-0 310000 ارزش ویژه مشتری

978-622-6989-23-7 450000 ارزش آفرینی در بانکداری اختصاصی

300000 ارتش در نظام های سیاسی

978-600-5440-50-8 1480000 ارزش فردا

300000 اثرات حداقل دستمزد بر نابرابری درآمد

978-600-8593-61-4 530000 مثل میلیونرهای : ... ادای ثروتمندان را در نیاز

واقعی زندگی کن

978-622-99438-5-4 200000 آنچه یک مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باید 

8-834-468-964-978بداند 250000  آماده اید؟4.0آیا برای ورود به صنعت 

978-600-477-361-4 320000 راهنمای )آمادگی نسل آینده برای توسعه پایدار 

1-07-6374-622-978(مربیان 750000 نقد آنارشیستی بر : آنارشیسم؛ فلسفه و آرمان

استیالی دولت، سرمایه و کلیسا

978-622-6896-64-1 200000 آشنایی با قوانین کار و کارآفرینی در کشور ایران

978-622-214-591-0 700000 روانشناسی بازار سرمایه، تحلیل : آقای معامله گر

تکنیکال و بنیادی

978-964-8525-62-5 350000 آبخیزداری مشارکتی

978-622-275-124-1 140000 آشنایی با اوراق اختیار معامله

978-964-231-931-2 950000 Energy 101

978-600-383-468-2 400000 Satisfication levels among the airline 

passengers

شابك بهاء عنوان

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



تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

306 1000 دانشگاه امام صادق 

(ع)

بنجامین جری کوهن

علی بغیری:؛ مترجم
26

568 500 دنیای اقتصاد محمود خانی جوی آباد

محمود :؛ مقدمه
27

182 500 نور هدایت رضا نجارزاده 28

74 1000 شاپرک سرخ سعید حسن زاده نرگسی 29

252 100 جامعه نگر پارت ها دب

؛ ادوارد سی نورتون
30

132 1000 حانون غزاله معطر 31

182 220 امجد جعفر نوری یوشانلویی

؛ اکرم ویسی
32

174 1000 سخنوران پروانه دودمان

؛ بهادر چنگیزی
33

132 50 مهر کالم احسان میربهاالدین 34

128 300 مضمون میشل لووی

لیال فراهانی:؛ مترجم
35

461 1000 راه  پرداخت دان تپ اسکات

؛ الکس تپ اسکات
36

116 1000 دانش پژوهان شریف 

یار

احسان سقائی

عباس :؛ ويراستار
37

188 500 چالش محمود نجفی نژاد

؛ سیده محدثه موسوی
38

44 1000 نقش آفرینان طنین 

بابکان

نادیا قاسمی رحیم بیگلو 39

436 1000 دانشیاران ایران بهیار سلیمانی

محمدحسین :؛ ويراستار
40

136 1000 آفرینندگان صادق بشیره 41

488 1000 گوتنبرگ اشلی ونس

شروین صولتی:؛ مترجم
42

320 500 الکا کریم منیری 43

154 1000 آموزشی تالیفی 

ارشدان

مجتبی قنبری مروست

؛ حمید تیو
44

436 1000 شاپرک سرخ حمید محمدروشنی 45

184 100 سازمان جهاد 

دانشگاهی تهران

احسان چیت ساز

؛ مرتضی هندیجانی فرد
46

376 500 متبا سوهال ثواینر

الناز نصیرزاده:؛ مترجم
47

252 500 متبا دوئنا بالمستروم

الناز نصیرزاده:؛ مترجم
48

504 100 کیومرث آدریان داچرتی

؛ فرانک وایور
49

138 100 دیباگران  تهران حجت بهادری

؛ پدرام روتیها
50

392 1000 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

محسن خضری

مرتضی :؛ زيرنظر
51978-622-248-266-4 750000 بررسی تاثیر امنیت اقتصادی بر امنیت ملی در 

چارچوب اقتصاد مقاومتی

978-600-8401-57-5 800000 شناخت و ریشه یابی شکست در : بانکداری بهتر

1-372-218-622-978مدیریت ریسک، حاکمیت و مقررات 450000 بایدها و نبایدها در بورس

978-600-97929-7-9 440000 تکه های پازل را خالقانه کنار هم : بانک های آینده

7-1-97372-622-978بچینید 250000 اصالح فرهنگ، نفوذ فین تک : بانکداری احساسی

و تبدیل بانک های خرد به برند

978-600-463-366-6 350000 -فلسفه، پیدایش و عملکرد)بانک و بانکداری 

4-463-133-600-978(ترازنامه و بانکداری باز 700000 بانک ها و پیشبرد کارآفرینی

978-964-2822-20-1 600000 بارآوری کار

978-622-275-225-5 780000 بازارهای مالی و شیوه های نوین تامین مالی

978-600-8989-63-9 400000  و 1933ماجرای حقوقی قرارداد )ایران و دیوان 

3-5-96285-622-978(قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس 740000 تسال، اسپیس اکس و فتح آینده ای : ایالن ماسک

رویایی

978-600-8995-89-0 100000 (بوم گردشگری)اکوتوریسم 

978-600-434-472-2 2000000 نقاط گردشگری ایران: ایران من

978-622-7478-32-7 350000 اهمیت و نقش بورس در متغیرهای کالن اقتصادی

978-622-6017-75-6 550000 اوراق بهادار با درآمد ثابت در بازار سرمایه ایران

978-600-5800-13-5 290000 فلسفه، اقتصاد، رزم انقالبی: اندیشه های چه گوارا

978-622-97220-4-6 1250000 انقالب بالکچین

978-600-383-797-3 400000 امنیت شغلی و تاثیر آن بر سالمت فرد

978-622-6896-69-6 180000 امکان اعمال قراردادهای امتیازی نوین در صنعت 

نفت ایران

978-622-7482-54-6 400000 اگروتوریسم، لمس زندگی

978-622-7269-11-6 400000 الزامات حقوقی جهش طرح های توسعه ای نفت و 

گاز با استفاده از روش های نوین تامین مالی

978-600-463-328-4 120000 اقتصاد کشاورزی

978-600-101-935-7 690000 Stataبا استفاده از : اقتصادسنجی سالمت

978-600-497-071-6 1100000 بررسی : اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی

9-61-7467-600-978تطبیقی تاثیر اقتصاد سیاسی بر سیاست  550000 اقتصاد مقاومتی از منظر خارجی

978-600-214-844-5 430000 تاریخ اندیشه: اقتصاد سیاسی بین الملل

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



تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

128 100 سلول محمد خاوری 52

220 1000 لیما مجید :ويراستار

اسماعیلی لیما
53

220 1000 لیما مونا حسین زاده 54

236 550 ثالث محمدرضا جهانگیری 55

198 1000 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

مالنی سوان

امیر رئیس اوژن:؛ مترجم
56

84 500 سنجش و دانش مهدی جهانیان 57

104 1000 پندارقلم نیلوفر نیکخواه 58

174 500 سنجش و دانش محمدنبی سعدی پور 59

68 50 سنجش و دانش علی دشتی سیسی 60

136 500 سنجش و دانش آزاده زائری 61

228 1000  راه پرداخت فین برانتون

علی قربان زاده:؛ مترجم
62

236 500 اندیشه احسان بیو. والدن اف

؛ شی کانینگهام
63

200 500 سنجش و دانش علی حسینی استکی 64

84 1000 آقائی اکبر آقائی رشنودی

فرشته :؛ ويراستار
65

70 500 سنجش و دانش سامان اطهری 66

66 1000 لیما مهرداد خانعلی پور 67

528 550 رود ملیحه بصیر 68

398 200 دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات

کنیچی اوئو

ناهید پوررستمی:؛ مترجم
69

336 500 آثار فکر فابوتسی. فرانک جی

؛ هنری دیویس
70

174 200 آماره مریم تاجور:مترجم

مجتبی مهترپور:؛ مترجم
71

364 500 پژوهشگاه فرهنگ، 

هنر و ارتباطات

آدام هنیه

الدن :؛ مترجم
72

140 300 شرکت چاپ و نشر 

بازرگانی

اکبر صادقی

؛ رضا ذبیحی
73

112 1000 نوآوران دانش ولی لطفی

؛ ژاله مهراد
74

172 500 چالش احمد اکبری 75

136 100 الماس دانش اویس باقری 76

120 1000 شرکت چاپ و نشر 

بانک ملی ایران

تینا باقری تحول مدل های کسب و : تحول دیجیتال در بانک ها                    77

کار

978-622-6017-76-3 750000 تحلیل تکنیکال پایه

978-600-189-229-5 950000 تحلیل تکنیکال مقدماتی، پیشرفته و فوق 

(آموزش کاربردی)پیشرفته سهام در بازار سرمایه 

978-964-468-827-0 250000 تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران

978-622-7495-23-2 400000 تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران

978-600-7446-87-4 700000 راهنمای سازمان : تامین مالی نظام سالمت

6-166-452-600-978جهانی بهداشت 350000 مسائل سرمایه داری معاصر در : تبار خیزش

خاورمیانه

978-964-03-7319-4 560000 منشا پویایی های : تاریخ توسعه اقتصادی ژاپن

4-09-7332-622-978بخش خصوصی و شایستگی سیاسی 650000 تامین مالی ساختاریافته

978-622-7338-62-1 300000 تاثیرات صنایع پتروشیمی در توسعه اقتصادی 

0-40-6869-964-978مناطق آزاد 900000 با )تاریخ اندیشه های اقتصاد سیاسی غرب 

نگاهی به بنیادهای فلسفی آن در قرن نوزدهم و 

978-622-97560-7-2 290000 تاثیر سرمایه روانی بر خالقیت کاری

978-622-05-0932-5 350000 تاثیر نرخ ارز بر بهره وری صنعت ایران

978-622-6719-83-4 470000 ایاالت متحد و فقر جهانی: پیروزی سیاه

978-622-05-1440-4 350000 ان در گررمنیت شغلی کاابر زی خصوصی ساتاثیر 

انیرا

978-622-05-1374-2 350000 پورتفوی بورس با رویکردهای جدید

978-622-97220-7-7 450000 تاریخچه غریب هرج ومرج طلبان، : پول نقد دیجیتال

آرمانگرایان و متخصصان فناوری که رمزارز را به 

978-622-05-1234-9 350000 پس از مارکس با گزل

978-622-216-546-8 250000 پلیمرهای ارزی

978-622-05-1601-9 350000 بهینه سازی و مدیریت زمان، هزینه و کیفیت در 

7-29-7410-622-978پروژه های عمرانی به روش الگوریتم کلونی  250000 بین المللی شدن و توسعه پایدار در پرتو کارآفرینی

978-600-405-581-9 450000 بریکس و اهداف راهبردی روسیه در نظام 

4-237-248-622-978بین الملل 380000 بلوک های زنجیره ای، طرحی برای اقتصاد نو

978-622-7338-50-8 350000 بررسی و ارزیابی چالش های فراروی ساخت و 

6-38-7338-622-978سازهای شهری 350000 بررسی کسب و کارهای کوچک

978-622-97393-1-0 330000 بررسی جرم شناختی جرم انگاری حمل اسلحه 

غیرمجاز و تاثیر آن بر کاهش جرایم در شهرستان 

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



تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

86 200 بوستان حمید محمدحسن خارا

؛ سعید امینی ورکی
78

252 3000 آتیسا آنتونی رابینز

؛ پیتر مالوک
79

172 500 دانش و فن سیدرضا انواری

؛ رضا مالحسینی
80

94 200 اندیشه عصر فاطمه آقاپورملکی 81

288 500 موسسه انتشاراتی 

دانش ماندگار عصر

جن سینسرو

سیما مومنی:؛ مترجم
82

136 1000 فر قلم حامد جوانمردی 83

170 500 شیل علی اکبرزاده مقدم 84

174 1000 آوای هدهد حسین وزیری

؛ علیرضا استعالجی
85

88 1000 5جی 5 هیات مولفین جی  86

90 1000 5جی 5 هیات مولفین جی  87

152 1000 مانیان شهاب سهرابی 88

74 1000 شرکت انتشارات فنی 

ایران، کتابهای نردبان

بن هور

؛ تام جکسون
89

156 1000 برآیند علی خادم الرضا

عادل طالبی:؛ ويراستار
90

328 500 افکار جدید مارتا هارنکر

علیرضا جباری:؛ مترجم
91

92 1000 سروش برتر منوچهر صادقیان

؛ محمدعلی رشیدی
92

106 1000 زالل سبز ابراهیم تقی نژاد 93

372 1000 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

رضا آقاموسی طهرانی

؛ محمد نعمتی
94

220 500 ترمه محمد عزیزاالسالم

فرزاد :؛ مترجم
95

158 100 نوآور محمودرضا کی منش

؛ حمیده ربیعی
96

172 500 حکمت کلمه پائوال آلمن

شهرزاد مجاب:؛ مقدمه
97

268 1000 تینای طهرانی فاطمه السادات رحمتی

؛ محدثه فرخنده اقبال
98

154 500 آماره استیو ویلیامسن

محمد مبینی:؛ مترجم
99

54 500 کالم ماندگار مهراله رخشانی مهر

؛ کاوه فتاحی
100

176 500 وابسته )اطالع رسانان 

به موسسه فرهنگی 

دانیل کوهن

مژده حشمتی:؛ مترجم
101

78 1000 زالل سبز مجید پیرهادی 102

88 500 آوای هدهد حبیب شیرافکن 103978-622-99910-9-1 200000 رابطه کاهش ارزش پول ملی و تراز تجاری با تاکید 

Sبر منحنی 

978-600-6775-33-3 270000 دنیای محدود و تمایالت نامحدود

978-622-7289-44-2 300000 رابطه میان سرمایه روان شناختی و فرسودگی 

شغلی کارکنان شهرداری بروجرد

978-600-7446-54-6 200000 درس هایی در اقتصاد کالن

978-600-8446-36-1 آب:دستورالعمل مدیریت سبز مدارس 

370000 درآمدی بر خرد انقالبی کارل : درباره ی مارکس

9-6-99393-622-978مارکس 400000 درد دل کسب و کارهای مردم با سازمان امور 

مالیاتی

978-964-978-840-1 450000 مدیریت : حسابداری مسئولیت اجتماعی

8-438-168-600-978مشروعیت در چرخه تامین جهانی 300000 اصول و مقررات پیمان طرح های : حقوق ساخت

عمرانی

978-622-7289-30-5 575000 ؟؟؟...!!!...چرا داللی و احتکار

978-622-248-255-8 750000 حاکمیت ملی در قراردادهای نفتی 

(آسیب شناسی قراردادهای نفتی)

978-600-97617-2-2 300000 مسیرهای نوین به سوی : جهانی برای ساختن

2-84-6291-622-978سوسیالیسم قرن بیست و یکم 400000 چالش های موجود در استفاده از فناوری های نوین 

در کشورهای رو به توسعه

978-600-477-325-6 650000 جانوران در خطر انقراض

978-600-6466-59-0 420000 هر آنچه یک کارآفرین موفق : جعبه ابزار کارآفرینی

باید بداند

978-622-7192-53-7 420000 تیک باکس قوانین خاص حقوقی بخش دوم

978-622-7321-83-8 590000 جادوی افزایش سرمایه

978-622-7098-00-6 350000 توسعه پایدار مبتنی بر مولفه های فرهنگی و 

0-52-7192-622-978اجتماعی 450000 تیک باکس قوانین خاص حقوقی بخش اول

300000 آیا اقتصاد ایران ونزوئالیی می شود؟: تورم بحرانی

978-622-7476-24-8 437000 توریسم در تور تبلیغات

978-600-421-294-6 250000 تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری

978-600-8608-39-4 720000 تسلط پیدا : تو در پول درآوردن معرکه هستی

کردن بر ذهنیت خود نسبت به پولدار شدن

978-622-7182-48-4 600000 چگونه در دنیایی بی ثبات به آرامش : تزلزل ناپذیر

2-67-2945-964-978مالی برسیم 320000 تطبیق در صنعت بانکداری

978-600-6412-70-2 200000 با )تحول ژئوپولیتیک انرژی و اهمیت غرب آسیا 

(نگاهی به سیاست های آمریکا و چین

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



تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

156 500 سنجش و دانش رعنا صفرزاده 104

162 500 آرنا محمدعلی یوسفی نژاد 105

242 1000 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

علی علیزاده اوصالو

رضا فضلی:؛ ويراستار
106

756 500 متبا  انجمن حسابداران 

رسمی آمریکا
107

174 1000 مانیان بابک افروخته 108

158 1000 جامعه پژوهان برنا مهدیه ابراهیمی 109

198 500 فصل اندیشه اریک براون

؛ ساندرا دانووان
110

148 500 چالش جان هیدن

سیدمجید :؛ مترجم
111

360 200 دانشگاه عالمه 

طباطبایی

محمدرضا تقوا

؛ زهرا رضاییان زعفرانی
112

112 500 سنجش و دانش سیده اسراء احمدی 113

182 100 هوشمند تدبیر محمدرضا رادفر

؛ عادل محمدی مرکیه
114

84 1000 مانیان فرخنده فارسیمدان 115

124 1000 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

مهشید کریم زاده قادی 116

276 1100 پندار تابان دیوید باخ 117

106 800 اندیشه کهن نرگس :تهیه كننده

حسینی نیا
118

130 500 اوستای پارسیان خسرو شهبازی

؛ فرزانه وکیلی تجره
119

282 1250 سوره مهر سیدابراهیم رئوف موسوی 120

148 200 دانشگاه عالمه 

طباطبایی

نیک سرنیچک

لیدا کاووسی:؛ مترجم
121

136 500 امیرکبیر نیک سرنیچک

مجید :؛ مترجم
122

142 1000 ناریا مهر دیویددبلیو بیانچی

محسن :؛ مترجم
123

218 500 دانشگاه تربیت مدرس سیدحمیدرضا صادقی

؛ امیر سعدالدین
124

438 50 ویهان یان برمان

محمداسماعیل :؛ مترجم
125

344 200 اتکا ویم سوتارت

واندام. ؛ اریک جی
126

268 500 مجد محمدمهدی رضوانی  فر 127

52 500 مرز دانش عبدالرضا موحدی:مترجم 128

168 1000 شاپرک سرخ حمید محمدروشنی 129978-600-463-008-5 250000 شاخص های اقتصادی با تاکید بر شاخص قیمت

978-622-225-392-9 540000 بایسته ها، : سیاستگذاری توسعه پایدار در ایران

0-51-6880-622-978راهبردها 200000 ICH Q10سیستم کیفیت دارویی 

978-622-250-115-0 450000 یک دیدگاه )سوال اجتماعی در قرن بیست و یکم 

1-47-6909-622-978(جهانی 450000 سوخت های زیستی

978-622-6940-58-0 400000 هر آن چیزی که : سرمایه گذراران کوچک

3-10-7034-622-978دانش آموزان و پدر و مادرها باید در رابطه با پول،  520000 مبانی، رویکردها و )سالمت و پایداری آبخیز 

(روش های ارزیابی

978-964-217-429-4 300000 سرمایه داری پلتفرمی

978-964-00-2132-3 190000 چگونه سرمایه داری جدید : سرمایه داری پلتفرمی

خود را با پلتفرم ها، استارتاپ ها و اقتصاد دیجیتال 

978-600-9901-54-8 350000 ساماندهی و مدیریت منابع آب و خاک در حوزه 

7-3331-03-600-978آبخیز رودخانه شور بهاباد 500000 سبک زندگی کارمندی

978-600-8593-58-4 550000 زوج های باهوش آخرش پولدار می شوند

978-622-7231-14-4 سالنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری 

1398سال 

978-622-7321-49-4 350000 : زندگی هدفمند، راز موفقیت آدم های ثروتمند

3-977-251-622-978نتیجه  = (اقدام و عمل)اجرا  + (هدف)نقشه راه  350000 زندگی ات را امیدوارانه قدم بزن

978-622-05-1105-2 350000 روش های بهینه سازی پرتفوی در بخش برق

978-600-418-301-7 120000 رویکردهای نوین کارآفرینی

978-622-6017-73-2 450000 RSIراهنمای کامل 

978-964-217-415-7 700000 مفاهیم و کاربردها: رمزارز

978-622-99449-8-1 350000 راهنمای گشایش اعتبار اسنادی

978-622-95878-7-4 400000 روش هایی : راهنمای هوش مالی برای کودکان

برای به دست آوردن، پس انداز، خرج و بخشش 

978-622-97372-3-1 940000 راهنمای جامع حسابرسی و حسابداری 

0-23-7527-622-978: موسسات سپرده گذاری و اعطاکننده تسهیالت 500000 رمز و رازهای خرید و فروش : راهنمای جامع طال

موفق طال و سبد سرمایه ای

978-600-356-924-9 650000 کاهش ریسک و افزایش سود مرکب : راز تکنیال

6-217-248-622-978بازارهای مالی  (سناریونویسی)به سبک اروند  480000 راهبردهای مصون سازی صنعت نفت در برابر 

تهدیدات با رویکرد پدافند غیرعامل

978-622-05-1359-9 350000 رابطه ی بین نوسانات درآمدهای نفتی، ریسک 

فعالیت بانکداری و رشد اقتصادی کشورهای عضو 

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



تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

424 300 دنیای اقتصاد امانوئال تودوا

علی پریشانی:؛ مترجم
130

142 10 آریا دانش مجید کریم پورریحان

؛ نجم الدین رش شیالن آباد
131

132 100 انتخاب غالمرضا عابدینی 132

292 300 شرکت چاپ و نشر 

بازرگانی

محسن رضایی پور

؛ فونگ ووتی تان
133

80 500 پرتوک حسن ابراهیمی 134

316 1000 دانشگاه امام صادق 

(ع)

ژاک اتالی

؛ مارک گیوم
135

186 1000 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

آریل یوهانسن-یون

آرش :؛ مترجم
136

96 300 جنگل سیروس جهانی نژاد 137

82 500 چالش امین جفایی 138

142 100 انتخاب غالمرضا عابدینی 139

78 1000 صالحیان مهسا مسرور 140

464 150 سازمان برنامه و 

بودجه کشور، مرکز 
141

698 150 سازمان برنامه و 

بودجه کشور، مرکز 
142

584 150 سازمان برنامه و 

بودجه کشور، مرکز 
143

498 1000 دانشگاه امام صادق 

(ع)

نبیل مغربی

؛ ضمیر اقبال
144

156 1000 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

مریم گلی توانی:مترجم

سحر :؛ مترجم
145

168 1000 اساتید دانشگاه وحید کریمی 146

172 500 پادینا زهرا علی پورنادینلویی

؛ شعله خدادادکاشی
147

420 1000 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

سیدشمس الدین حسینی

؛ محمدرضا فرزین
148

370 1000 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

سیدشمس الدین حسینی

؛ محمدرضا فرزین
149

416 1000 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

سیدشمس الدین حسینی

؛ محمدرضا فرزین
150

624 1000 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

سیدشمس الدین حسینی

؛ محمدرضا فرزین
151

94 100 آرمان دانش سیداحسان موسوی 152

136 1000 اساتید دانشگاه لقمان شیخ عزیزبرده زردی

؛ کیوان شهالئی
153

120 500 پادینا الناز رستمی 154

92 500 آرنا میدیا روست 155978-600-356-961-4 280000 مدل رفتاری کاربران در بورس و ارتباط آن با 

شبکه های اجتماعی

978-622-7427-32-5 480000 محافظه کاری، هزینه نمایندگی و جریان نقدی آزاد 

0-21-7488-622-978در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 340000 محدودیت فروش کوتاه مدت و خطر سقوط قیمت 

سهام با تاکید بر کارایی سرمایه گذاری

978-622-248-232-9 350000 مجموعه مقاالت دومین همایش ملی اقتصاد دفاع 

5-50-7438-622-978(جلد چهارم و پنجم) 230000 محافظه کاری و ساختار مالی در عملکرد بانک ها

978-622-248-230-5 730000 مجموعه مقاالت دومین همایش ملی اقتصاد دفاع

978-622-248-228-2 800000 مجموعه مقاالت دومین همایش ملی اقتصاد دفاع

978-622-7119-87-9 400000 مبانی کارآفرینی در ورزش

978-622-248-231-2 820000 مجموعه مقاالت دومین همایش ملی اقتصاد دفاع

978-622-251-975-9 530000 مطالعات سیاست های مالیاتی )مالیات و مهارت 

2-33-7427-622-978کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و  450000 آموزش نکات به : مبانی و اصول سرمایه گذاری

شیوه ی شبکه ای و مفهومی

978-622-203-330-9 680000 گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه 

9-833-214-600-978اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  770000 (نظریه و عمل)مالی اسالمی میانه 

978-622-203-331-6 540000 گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه 

6-331-203-622-978اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  800000 گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

978-622-7302-27-1 200000 گردشگری شهری

978-622-214-596-5 250000 گردشگری ورزشی

978-622-238-192-9 350000 روش های پرداخت در بیع : (LC)عتبارات اسنادی 

9-74-6017-622-978بین المللی 250000 نه )فیلترنویسی برای تکنیکالیست ها 

(برنامه نویسان

978-600-214-857-5 440000 ضد اقتصاد

978-622-275-183-8 450000 ظهور انقالب صنعتی چهارم

978-964-468-844-7 720000 صادرات و سرمایه گذاری در ویتنام

978-600-8782-69-8 200000 فرهنگیان شهر )صندوق قرض الحسنه فرهنگ ری 

آیین نامه داخلی بر اساس مصوبات هیئت : (ری

978-622-6866-58-3 400000 شهرسازی، منابع طبیعی کاربری اراضی و تاثیر 

7-12-7302-622-978تغییرات آن بر محیط زیست شهری شهرهای خالق و نوآور

978-600-497-092-1 800000 استراتژی و ساختار: شبکه های کسب و کار

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



تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

200 500 شریف زاده زینب عشریه

؛ متین علی عسگری
156

144 1000 پادینا نوشین آفتاب طلب 157

258 1000 ترمه اسماعیل بالویی

؛ حسین ممبینی
158

330 500 شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی ایران

زهرا فیضی

؛ مریم ابراهیمی
159

166 1000 شاپرک سرخ مسعود جعفری نسب

؛ سلمان امیری لرگانی
160

100 1000 حانون مهسا تاجیانی 161

244 100 شریف زاده مهدی بابایی 162

372 300 شرکت چاپ و نشر 

بازرگانی

کمال فاتحی

؛ جونگهو چوی
163

94 1000 اروانه مهدی وکیلی 164

242 100 میزان سیدمصطفی مشکات 165

24 110 ، کتابهای  قدیانی

بنفشه
166

178 1500 دارا سیدناصرالدین حسینی

؛ جواد دادجو
167

114 500 تایماز علی رضاپور

؛ زهرا رضاپور
168

216 500 موسسه کتاب مهربان 

نشر

النس بگز

نرگس قاسمی:؛ مترجم
169

172 1000 موسسه آموزشی 

تالیفی ارشدان

حامد صفی خانی آباده 170

88 نیک  پندار  سازمان بین المللی کار

سپهر صارمی:؛ مترجم
171

488 1000 گنج دانش علی اسالمی پناه 172

176 100 انتخاب علی اصغر علیزاده 173

124 1000 پیک مشاور فریناز ابراهیم زاده

شهریار :؛ ويراستار
174

220 1000 دانشگاه و پژوهشگاه 

عالی دفاع ملی و 

میثاق قبادی

حنیف کازرونی:؛ ويراستار
175

64 100 سنجش و دانش سحر اتحادی 176

64 1000 زالل سبز آرزو جولفائی ویجوئی

؛ فرزاد پیرهادی
177

262 500 اندیشمندان پارس حسین حیدری شریف آباد

؛ رضا منعم
178

240 500 سایه روشن شاهین جوادی 179

278 500 پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات 

ایرج قاسمی

؛ حسینعلی قبادی
180

254 500 پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات 

سیدحسین میرجلیلی

؛ روشنک بزرگی
181978-964-426-986-8 260000 (3)نقدنامه اقتصاد 

978-600-5352-39-9 500000 رابطه رانت منابع ): نظریه عمومی نفرین منابع 

4-25-7172-600-978(محیط کسب وکار- طبیعی  240000 تحوالت فرهنگی و ادبی : نفت، فرهنگ و ادبیات

در مناطق نفت خیز جنوب

978-622-7289-49-7 320000 نظام بانکداری و رضایت مندی مشتری

978-622-97250-2-3 500000 نظام مالکیت و بهره برداری از زمین

978-622-248-233-6 440000 پیشنهاد روشی : مواد معدنی راهبردی در ایران

0-568-216-622-978پویا برای شناسایی مواد معدنی راهبردی 300000 نا اطمینانی درآمد نفتی و واردات

978-622-7302-08-0 200000 منابع درآمد پایدار و جدید شهرداری ها

978-622-6568-20-3 490000 گروه خدمات اداری کد : مهارت پیشخدمت اداری

5-52/ 24/ 2/ 3: ملی شغل

978-964-92192-7-1  سال تالش سازمان 100: مقابله با کار کودک

1-67-6187-622-978بین المللی کار 550000 مقدمه علم حقوق

978-600-407-336-3 550000 با پرایس اکشن (اسکالپ)معامالت سریع 

978-622-251-878-3 1000000 معرفی و طراحی تجهیزات مربوط به تثبیت 

میعانات گازی

978-600-9885-37-4 مشاغل بخش کشاورزی و منابع طبیعی

978-600-403-465-4 150000 مشاغل مرده و فراموش شده

978-622-212-134-1 450000 مدل های : (PPP)خصوصی - مشارکت عمومی 

HAM978-622-7246-53-7 و EPC, BOTقراردادی  150000 مشاغل

978-964-468-830-0 670000 مدیریت کسب و کار بین المللی

978-622-7368-27-7 400000 مروری بر مباحث بانکداری

978-622-7482-25-6 350000 شیوه های مدیریت )مدیریت منابع انسانی سبز 

6-26-7449-622-978(زنجیره تامین سبز و عملکرد پایدار 350000 مدیریت کارآفرینی سازمانی با رویکرد نیازسنجی 

آموزشی

978-964-8437-64-5 600000 مدیریت فرهنگ سازمانی با رویکرد تغییر فرهنگ 

8-359-463-600-978در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 450000 مدیریت گردشگری و توسعه نظم و امنیت

978-622-7488-33-3 380000 مجموعه مقاالت : مدیریت بحران یا بحران مدیریتی

9-844-978-964-978و مصاحبه های پروفسور علی یخکشی 550000 مدیریت سرمایه گذاری

978-622-7449-39-6 450000 مدیریت اقتصاد بهداشت

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



تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

20 3000 عصر نوین غالمرضا هادربادی

تحریریه عصر : ؛ ويراستار
182

20 3000 عصر نوین غالمرضا هادربادی

تحریریه عصر : ؛ ويراستار
183

112 500 روشنگران و مطالعات 

زنان

 انجمن زنان مدیر کارآفرین

زینب احیایی:؛ ويراستار
184

118 1000 شاپرک سرخ ریچارد شارپلی

تلفر. دیوید جی:؛ ويراستار
185

178 50 مهر کالم مرتضی سلیمی 186

238 500 متبا پائولو سیرونی

الناز نصیرزاده:؛ مترجم
187

288 100 طاهریان کیوساکی. رابرت تی

لچتر. ؛ شارون ال
188

286 100 هوشمند تدبیر برنت دانلی

مسعود :؛ مترجم
189

310 100 هوشمند تدبیر برنت دانلی

مسعود :؛ مترجم
190

72 500 شیل امید محمدرضایی 191

190 100 ناقوس نیل مهتا

؛ آدیتیا آگاشه
192

84 400 موسسه پژوهش و 

برنامه ریزی آموزش 

معصومه :تهیه و تنظیم

قارون
193

300 500 فرهنگ صبا  سازمان غذا و کشاورزی 

ملل متحد
194

44 3000 عصر نوین وحید جعفریان

؛ فرهاد گودرزی
195

182 1000 شاپرک سرخ حسن رحمانی

؛ 
196

72 200 اندیشه عصر محمد افشاری 197

188 1000 دانشکده کارآفرین امیر آزاد

؛ پریسا ترکی
198

86 3000 کارآفرینان بزرگ رضا یادگاری

؛ مهشید سنایی فرد
199

116 3000 کارآفرینان بزرگ رضا یادگاری

؛ مهشید سنایی فرد
200

64 3000 کارآفرینان بزرگ رضا یادگاری

؛ مهشید سنایی فرد
201

112 1000 آقائی اکبر آقائی رشنودی

فرشته :؛ ويراستار
202

240 1100 نیکو نوین حسن قالیوند 203

160 500 شرکت تضامنی 

انتشاراتی حتمی و 

ونسا رتن

محمد احسانی:؛ مترجم
204

88 2000 میعاد اندیشه سیدحجت هاشمی یرکی

؛ معصومه احمدی یرکی
205

238 1000 وابسته )اطالع رسانان 

به موسسه فرهنگی 

کریم صابری 206

272 1000  راه پرداخت سوزان چیستی:ويراستار

سمیه کرمی:؛ مترجم
207978-622-97220-6-0 1170000 مرجع سرمایه گذاران، کارآفرینان و : کتاب پی تک 

رویاپردازان در زمینه صنعت پرداخت

978-622-231-397-5 300000 کاربرند، به روش قلسم کاظمی بنیان گذار کارخانه 

2-30-6775-600-978...صنایع طراحی و ساخت قطعات خودرو کاظمی  320000 (تعاونی شهید منصور ستاری)کارنامه شمس 

978-600-95156-9-1 210000 کارآفرینی و تاثیرات آن بر جامعه

978-600-355-380-4 690000 توسعه و پایداری فرهنگ )کارآفرینی ورزش 

(ورزشی کارآفرینانه

978-622-96343-7-0 300000 کارآفرینی به شیوه مهندس عبدالرضا یعقوب زاده 

8-5-97560-622-978بنیانگذار شرکت دانش بنیان پویندگان راه سعادت 360000 کارآفرینی درون سازمانی

978-622-96343-8-7 300000 بنیانگذار : کارآفرینی به شیوه عطیه فرقانی

3-6-96343-622-978هلدینگ تجارت گستران عصر نوین کاشان 300000 کارآفرینی به شیوه علی اکبر کیانپور بنیانگذار 

شرکت گروه کیان

978-600-421-310-3 250000 کارآفرینی استراتژیک و عملکرد شرکتها

978-622-6989-24-4 350000 کارآفرینی به زبان ساذه

978-622-7294-02-6 620000 ویژه نامه انتخاب و معرفی نمونه های ملی منابع 

4-360-463-600-978طبیعی و آبخیزداری 390000 کارآفرینی

978-964-6451-38-4 900000 وضعیت اشتغال دانش آموختگان سال تحصیلی 

1-46-6236-622-978 دانشگاه های کل کشور94 - 1393 900000 وضعیت منابع زمین و آب جهان برای غذا و 

(مدیریت نظام های در معرض خطر)(کشاورزی

978-622-7476-20-0 350000 هنر نوسان گیری با کندل

978-600-473-323-6 400000 حال و آینده بالکچین و رمزارزها: هیاهو یا انقالب

978-600-418-273-7 120000 راهنمای حرفه ای جهت داد و : هنر تبادالت ارزی

6-270-418-600-978ستد در بازار فارکس 120000 راهنمای حرفه ای جهت داد و : هنر تبادالت ارزی

ستد در بازار فارکس

978-600-97929-9-3 250000 حرکت از مشاوران ماشینی به : نوآوری فینتک

5-27-7391-622-978سرمایه گذاری هدفمند و بازی گونگی 480000 رازهایی در مورد پول که شما در : نوجوان پولدار

!مدرسه یاد نمی گیرید

978-600-463-318-5 350000 آنچه خواهیم : نگرشی نوین به صنعت گردشگری

7-59-6896-622-978ساخت 320000 نهادهای نظارتی حاکم بر قراردادهای باالدستی 

نفتی در نظام حقوقی ایران

978-622-7294-10-1 نقش منابع طبیعی و آبخیزداری در مدیریت بحران 

2-168-194-964-978آب 350000 نگاهی به تجارب زنان کارآفرین در ایران

978-622-7294-14-9 نقش صندوق های خرد اعتباری در حفظ و احیای 

پایدار منابع طبیعی

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



تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

112 50 مانیان مهدی شیری 208

88 100 فرهیختگان دانشگاه رکسانا موگویی

؛ رضا عامری سیاهوئی
209

126 500 آکادمیک محمدصادق موحدی فر

؛ فرزاد قلوبی
210

158 1000 آذرفر امیرحسین نادری نسب 211

438 1000 ترمه،انجمن 

حسابداری ایران

رویا دارابی 212

292 1000 راه  پرداخت محمد آذرنیوار

؛ نیما ملک پور
213978-622-97369-1-3 700000 یک ساتوشی

978-622-7411-40-9 400000 کیفیت حسابرسی و اجتناب از پرداخت مالیات در 

4-865-978-964-978بورس تهران 880000 یافته های پژوهش های تجربی در بازار سرمایه 

ایران در دهه اخیر

978-600-235-126-5 550000 بر اساس : کشاورزی مدرن محیط زیست پایدار

4-87-7200-622-978سرفصل دروس دانشگاه 500000 گام به گام از ایده تا اجرا: کلینیک کارآفرینی

978-622-7321-66-1 400000  راز شگفت انگیز پس انداز 10)کتابچه راهنمای پول 

(و سرمایه گذاری

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


