
بھاءتعدادصفحھناشرپدیدآورعنوانردیف
۶۶٣٠٠٠٠٠نقش آفرینان طنین بابکانامیرعلی یوسف زاده خانقاه(ژئوتوریسم): مبانی تورھای زمین گردشگری١
٧٢٢٠٠٠٠٠طاھریانجان سوفوریک١٠ تخم مرغ طالیی ثروت٢
١٣٨٣۵٠٠٠٠سنجش و دانشمحسن خیرخواهآسیب شناسی واحدھای صنعتی کوچک و متوسط مستقر در شھرکھا و نواحی صنعتی استان سمنان٣
٩٢٨٠٠٠٠٠وزارت جھاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطالعات و ارتباطاتکریم احمدی آمارنامه کشاورزی سال ١٣٩٧-٩٨: محصوالت زراعی۴
۴٣٠١٢٠٠٠٠٠وزارت جھاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطالعات و ارتباطاتکریم احمدی آمارنامه کشاورزی سال ١٣٩٨: آب و خاک، ماشین ھا و ادوات کشاورزی...۵
١۵٨١٠٠٠٠٠٠وزارت جھاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطالعات و ارتباطاتکریم احمدیآمارنامه کشاورزی سال ١٣٩٨: محصوالت باغبانی۶
١۴۴٢٢٠٠٠٠پژوھشکده مطالعات فرھنگی و اجتماعیمحمد یمنی دوزی سرخابی آموزش عالی و توسعه پایدار٧
٩٢٢٠٠٠٠٠آموزشی تالیفی ارشدانگالیا رعناشیجانیاثر نوسانات قیمت نفت، قیمت طال و نرخ ارز بر بازده سھام٨
۴۶٣۵٠٠٠٠سنجش و دانشحجت حبیب زادهارزیابی اختیارات روی قراردادھای آتی نفت در حوزه ریاضیات مالی٩
۵١٨١٠٠٠٠٠٠دنیای اقتصادآبھیجیت وی. بنرجی اقتصاد خوب برای روزھای سخت: پاسخ ھایی به بزرگ ترین مشکالت ما١٠
٣٧۴۶٢٠٠٠٠دانشگاه امام صادق (ع)جاستین ییفو لین اقتصاد ساختارگرایی جدید: چھارچوبی برای بازاندیشی توسعه و سیاست گذاری١١
٣٣۴٧۵٠٠٠٠آوند دانشروبرتو پداک اقتصادسنجی١٢
٩٢٣٠٠٠٠٠چالشکلیف دروک امواج الیوت به زبان ساده١٣
١٣۶٣٢٠٠٠٠راشامحسن صفری فارسی جانیامور انتظامی بانک١۴
١٢٨۴٨٠٠٠٠راه پرداخت  مترجم:میالد راستیانحصارگرایی و غول ھای فناوری: بینش ھایی از مجله کسب و کار ھاروارد١۵
١١٢٣۵٠٠٠٠زالل سبزفائزه معینی اھمیت سواد در تجارت١۶
۵۵٢٩۵٠٠٠٠نگاه،نقطهجان بالمی فاستر اکولوژی مارکس: ماتریالیسم و طبیعت١٧
٢١٨٣۵٠٠٠٠سنجش و دانشفرامرز خاکپورایران، تحریم ھای اقتصادی و حقوق بین الملل١٨
١٠٢٣٧٠٠٠٠موجکعلی اخوان قنادی بازاریابی اخالقی در صنعت گردشگری١٩
٢٢٨۵٠٠٠٠٠ناقوسعبدالرحیم پاپی بانکداری مدرن به ھمراه تجارت الکترونیک٢٠
١٠۴٣۵٠٠٠٠سنجش و دانشحامد آچاکبررسی رابطه بین تغییرات صورت جریان وجوه نقد با تغییرات ارزش بازار شرکت ...٢١
٣۶٠۵٠٠٠٠٠فوژان کتابکریک رابینسون برنامه ریزی استراتژیک در صنعت نفت و گاز٢٢
٩٢٢۵٠٠٠٠آموزشی تالیفی ارشدان،فرایادشاعر:مھناز بھمنی قاید برنامه ریزی چیست؟ چرا؟ چگونه؟٢٣
١٩۶۴٠٠٠٠٠امجدمھدیه صانعیبرنامه ھای توسعه کشور در پرتو اصول حقوق عمومی اقتصادی٢۴
۶۴١۵٠٠٠٠ندای کارآفرینحمید کریم پوراصلبھره وری عوامل تولید با نگاھی به صنعت برق٢۵
٩۶۴٠٠٠٠٠دانش پژوھان شریف یارمحمد حسین زاده مرغملکیبھینه سازی سبد سرمایه گذاری چند دوره ای٢۶
٢٧Boursar = ٨٠٣٠٠٠٠٠ایده ماندگارسیدابوالفضل علویبورسار
۵٢٨۶٠٠٠٠٠صدرالمتالھینحسن خادمی رامھرمزیبوی خوش سال ھای فراموش شده: خاطرات کارکنان شرکت نفت و گروه ھای اجتماعی٢٨
٩٢٣٠٠٠٠٠زالل سبزمصطفی افشار پاالیشگاه گاز٢٩

 توجھ:اطالعات این برگھ فقط برای اطالع درخواست كننده بوده 
و قابل استناد قانونی نمی باشد
 نشانی خانھ كتاب:تھران،خیابان انقالب، بین فلسطین و صبای جنوبیتوجھ :ھرگونھ استفاده دیگر از این اطالعات منوط بھ اخذ مجوز رسمی از خانھ كتاب است
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بھاءتعدادصفحھناشرپدیدآورعنوانردیف
١١٢٢٠٠٠٠٠پیام بھارانمجید فراھانی پاندومی کرونا و تامین مالی شھرداری تھران٣٠
٢٢۴۵٠٠٠٠٠طاھریانامیر قنبریپولسازی مخصوص بانوان: دستورالعملی کمال کاربردی برای رساندن بانوان به استقالل مالی است٣١
٢١۶۶٠٠٠٠٠دیباگران  تھرانمینوش حسینی پیش بینی وضعیت سھام در آینده و نکات کلیدی در سرمایه گذاری موفق٣٢
٨٣٨١٨٠٠٠٠دنیای اقتصادکارل ای. والش تئوری و سیاست پولی٣٣
١۵٨٣٢٠٠٠٠ترمهاحمد بارگاھیتئوری، اصول و مدیریت مالیات ستانی٣۴
٩۴٣۵٠٠٠٠سنجش و دانشامیر شریفی مقدمتاثیر مدیریت کیفیت جامع بر حمایت مشتری٣۵
٣٢٨٨٠٠٠٠٠دانشگاه عالمه طباطباییمحمدھاشم بت شکنتامین مالی مسکن٣۶
٩٨٣۵٠٠٠٠سنجش و دانشحدیث ظاھریتحلیل سلسله مراتبی (AHP) اکوتوریسم پارکھای جنگلی٣٧
٨۴٢۵٠٠٠٠میعاد اندیشهمحمد زھایی نژادتحلیل قراردادھای عمرانی٣٨
٢۶٨۵٩٠٠٠٠موسسه عالی آموزش بانکداری ایرانمحمد امیدی نژاد تحلیلگری اعتباری٣٩
١۴٢٧٠٠٠٠٠اندیشه عصرسیدعلی طباطبائی امیری تحوالت ھزاره سوم در شبکه اقتصاد جھانی۴٠
١٠٢٣۶٠٠٠٠موجکحسین غفوریتعامل با جامعه برند۴١
١٨۴۴٠٠٠٠٠ابر سفیدنیکالس دارواش چگونه در بورس، دو میلیون دالر بدست آوردم؟۴٢
٧٨٣۵٠٠٠٠سنجش و دانشمریم میرزایی پورحساسیت وجه نقد (در نظام بانکی)۴٣
١۴٨٢٠٠٠٠٠دنیای اقتصادراجر کارترایت خلق سازمان کارآفرین۴۴
٢١۶۵٢٠٠٠٠دانشگاه تھران، موسسه انتشاراتمحمدعلی شیرخانی خیزش چین در عصر گذار؛ پویایی ھای جھانی و منطقه ای۴۵
١۵٢۴٣٠٠٠٠موجکمصطفی حیدری ھراتمه درآمدی بر قراردادھای سرمایه گذاری دوجانبه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی۴۶
٣٨۴آفتاب توسعهاحمدعلی یوسفی درسنامه اقتصاد مقاومتی۴٧
٢۴٢۴٠٠٠٠٠ھنگامدیوید کوتس دنیای سرمایه داری۴٨
١٣۶٣٠٠٠٠٠بیدحسین رفیع دیپلماسی انرژی چین در نگاه به جایگاه ایران۴٩
١٨٨۶٠٠٠٠٠چالشمجید جانفرساراھنمای جامع بورس: کد بورسی، عرضه اولیه، انتخاب کارگزاری۵٠
٢٠٠١٢٠٠٠٠٠سازمان انتشارات جھاد دانشگاھیسولماز غفاری راھنمای عملیات خوب آزمایشگاھی۵١
٣٠۴۶٠٠٠٠٠دنیای اقتصادمحمدرضا فرزینروش ھای سنجش در اقتصاد گردشگری۵٢
١٠٨۴٠٠٠٠٠دانش پژوھان شریف یارمحمد حسین زاده مرغملکیرویکرد بھینه سازی استوار برای مکان یابی و مسیریابی با ویژگی ھای متنوع۵٣
۶١۶١۶٠٠٠٠٠سیمای دانشمحمدرضا طیب زاده نوریرویکردھای کارشناسی در حوزه نظام فنی و اجرایی (مدیریت اجرایی پروژه ھا)۵۴
٧٢٠١٩٠٠٠٠٠سیمای دانشمحمدرضا طیب زاده نوریرویکردھای کارشناسی در حوزه نظام فنی و اجرایی (مدیریت اجرایی پروژه ھا)۵۵
٨٨٣۵٠٠٠٠سنجش و دانشعباس داودیریسک سقوط سھام شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران۵۶
۶۶٣٢٠٠٠٠سخنورانمھدی صادقیانسازمان ھای بین المللی اگزیم بانک: مدل بھینه حمایت از صادرات ایران۵٧
٩٢٣۴٠٠٠٠موجکمصطفی حیدری ھراتمه سرمایه گذاری دوجانبه و بی ثباتی سیاسی۵٨

 توجھ:اطالعات این برگھ فقط برای اطالع درخواست كننده بوده 
و قابل استناد قانونی نمی باشد
 نشانی خانھ كتاب:تھران،خیابان انقالب، بین فلسطین و صبای جنوبیتوجھ :ھرگونھ استفاده دیگر از این اطالعات منوط بھ اخذ مجوز رسمی از خانھ كتاب است
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بھاءتعدادصفحھناشرپدیدآورعنوانردیف
١٢٨٢۵٠٠٠٠ندای کارآفرینداریوش آقاسیسواد مالی و اقتصادی در آموزش و پرورش۵٩
١٠٢٠٠٠٠٠تفریحبھرام مسعودی پور شعرمشاغل۶٠
١۴۴١٠٠٠٠٠٠ثیدلرریکی کاروث صفر تا صد میلیونر شدن برای مشاورین امالک۶١
٧۴٣۵٠٠٠٠سنجش و دانششھپر شه مرادزاده فھرجیعوامل رفتاری موثر بر قصد الکترونیکی در گردشگری۶٢
٧۴٢٢٠٠٠٠گل واژهمھدی کاردانگلبرگ اقتصاد پایه دھم ادبیات و علوم انسانی۶٣
٣٠٠۶۵٠٠٠٠قانون یارحسین ولی زادهمجموعه تقریرات حقوقی۶۴
۵۶١۵٠٠٠٠بنی ھاشمی خامنهحمید حسین نسبمجموعه کمک آموزشی و درسی اقتصاد: پایه دھم دوره دوم متوسطه، شامل: ۶۵
٩٢۶۵٠٠٠٠عطرانآرزو امیدیمدرسه رفتن را با یاد گرفتن اشتباه نگیرید (زندگینامه ایالن ماسک بزرگترین کارآفرین جھان)۶۶
١١٨۵٠٠٠٠٠موسسه آموزشی تالیفی ارشدانعلیرضا نیکوبینمدیریت ریسک و اندازه گیری آن۶٧
٣۴٢٢۵٠٠٠آقائیابراھیم تقی نژادمدیریت و مالکیت مشارکتی ...؟۶٨
٢٣۶۵٠٠٠٠٠آموزشی تالیفی ارشدانمحمدیوسف مقدم مشخصات اجزای ضروری شناور (سون)۶٩
١٠٠٣٠٠٠٠٠فدک ایساتیسفریبرز کبیریمعامالت اختیار معامالت برای افراد مبتدی٧٠
١٠٨٢٣٩٠٠٠نصیر بصیرمونوھیسا ھوما معامله گری بر اساس کندل استیک ھای ژاپنی٧١
۴١٢٨٠٠٠٠٠دنیای اقتصادداگالس ام براون مقدمه ای بر اقتصاد شھری٧٢
٣١۴۶۵٠٠٠٠دانش بنیادروزبه ابوعلی زاده بھبھانیمناقصه، برآورد و پیشنھاد نرخ٧٣
٧٨٣۵٠٠٠٠صفر تا صدآرش ظھراب نیامھمان کارآفرینان باشید٧۴
۶٨۴٠٠٠٠٠ثیدلرجوزف آلن موفقیت در اولین تجربه خرید، بازسازی و فروش امالک و مستغالت٧۵
١٢٠٢٠٠٠٠٠شرکت انتشارات فنی ایران، کتابھای نردبانلویی باندی سیکول نایکی از ایده تا برند٧۶
١٩٨٣۵٠٠٠٠سنجش و دانشاسدهللا باقریاننقش بانک جھانی و صندوق بین المللی پول در خصوصی سازی اقتصاد کشورھا٧٧
٨٨٣٢٠٠٠٠موسسه آموزشی تالیفی ارشدانپوران محمودنیانقش تکنولوژی ھای نوین پرداخت الکترونیک بر گردش وجوه شرکت ھای پذیرفته شده در بورس٧٨
١۶۶٣٠٠٠٠٠آموزشی تالیفی ارشدانآرش احمدی اصفھانینقش کارآفرینی استراتژیک و سرمایه ی اجتماعی بر مدیریت زنجیره ی تامین پایدار و عملکرد سازمانی٧٩
٣٢٨۵٧٠٠٠٠دانشگاه تھران، موسسه انتشاراترضا راعی نھادھای مالی٨٠
١۶٢٣٩٠٠٠٠طحان گسترمترجم:یوسف گرجی مھلبانینوآوری سبز و فناوری آینده: جذب شرکت ھای کوچک و متوسط منطقه ای در اقتصاد سبز٨١
١٢٠٣٨٠٠٠٠موسسه آموزشی تالیفی ارشدانمھناز جیواد نوبلیست ھای تاثیرگذار در مدیریت مالی٨٢
٩۶٢٢٠٠٠٠نگار تابانحسن ایمانیھدیه برای بیل  گیتس٨٣
٧۶٢٠٠٠٠٠طاھریانمایکل بورگن ھنری فورد چه کسی بود؟٨۴
٢٣٠٣۵٠٠٠٠ادیبان روزحسین بھرامی کارآفرینی٨۵
٢٢٨۵٠٠٠٠٠آموزشی تالیفی ارشدانمحمدجعفر حسینی شیرازیکارآفرینی در مھندسی پزشکی٨۶
١۶٠۵٠٠٠٠٠نقش آفرینان طنین بابکاناعظم حقیقت نژاد کاربر امور بانکی٨٧

 توجھ:اطالعات این برگھ فقط برای اطالع درخواست كننده بوده 
و قابل استناد قانونی نمی باشد
 نشانی خانھ كتاب:تھران،خیابان انقالب، بین فلسطین و صبای جنوبیتوجھ :ھرگونھ استفاده دیگر از این اطالعات منوط بھ اخذ مجوز رسمی از خانھ كتاب است
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بھاءتعدادصفحھناشرپدیدآورعنوانردیف
١٣۴۴٢٠٠٠٠سخنورانمریم بیات ترک کاربرد شبکه ھای عصبی مصنوعی و پردازی تصویر در خشک کردن موادغذایی٨٨
٢٢٨٧٠٠٠٠٠گل سنگپاوو زیمان کاربرد ماتریس بھره وری به منظور تجزیه و تحلیل صورت ھای مالی٨٩
٨٨١٧٠٠٠٠دنیای اقتصاداندرودیکسون وایت کتابی برای ھمه درباره یک تجربه تاریخی٩٠
٣٩٨١٢٠٠٠٠٠معیار اندیشهفیلیپ اچ. نایت کفش باز٩١
۵۴١۵٠٠٠٠نقش آفرینان طنین بابکانامیرعلی یوسف زاده خانقاهکویرنوردی و بیابان گردی٩٢

 توجھ:اطالعات این برگھ فقط برای اطالع درخواست كننده بوده 
و قابل استناد قانونی نمی باشد
 نشانی خانھ كتاب:تھران،خیابان انقالب، بین فلسطین و صبای جنوبیتوجھ :ھرگونھ استفاده دیگر از این اطالعات منوط بھ اخذ مجوز رسمی از خانھ كتاب است
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