
تعدادصفحه تاریخ نشر تیراژ دیویی چاپ ناشر پدیدآور

66 99/07/13 1000 650.1 1 عطران نیره افکاریان

166 99/07/08 500 658.4012 1 آوای نور اکبر هدایتی

112؛ سیدعلی خالقی نژاد 99/07/09 1000 658.3124 1 صالحیان مهدی طاهری ورزنه

2274 99/07/05 1000 658.872 1 جنگل حمید :مترجم

144رسائی آزاد 99/07/07 100 658.827 1 کاوش هنر اسماعیل مجیدی

124 99/07/09 1000 658.1554 1 حانون محمدجواد محمدآبادی

98 99/07/13 1000 658.4053 1 دانش پژوهان 

شریف یار

سولماز دبیری

168عباس :؛ ويراستار 99/07/09 1000 658.314095

5

1 لیما مجید رباطی

148مجید :؛ ويراستار 99/07/07 1000 658.4012 1 هیمه نیما اسکندری نیا

86 99/07/02 500 657.30955 1 موجک محمدمسعود 

400ممرآبادی 99/07/12 1000 657.3 1 ترمه محسن غالمرضایی

136؛ منصور مافی 99/07/12 500 657.45 1 پیش دانشگاهیان 

گزینه برتر

علی رضایی

216؛ مهدی پناهی 99/07/12 500 657.45 1 پیش دانشگاهیان 

گزینه برتر

علی رضایی

668؛ مهدی پناهی 99/07/09 1000 658.3 1 حانون دی سنزو. دیویدای

392رابینز. ؛ استیون پی 99/07/08 1000 658.4056 1 حیدری سیدحمید حسینی

242؛ محمد زارعی 99/07/12 1000 658.4038 1 وابسته به )آتشبار 

سازمان حفظ آثار و 

نظامعلی :گردآورنده

120پورحبیب 99/07/02 500 658.8342 1 موجک امیر غفوریان شاگردی

152؛ امید بهبودی 99/07/07 100 658.872 1 مولفین طالیی مجید گل بابائی

120محمدامین :؛ ويراستار 99/07/09 500 658.315 1 سنجش و دانش مجید آشوری

212 99/07/07 1000 658.802 1 برآیند اریک دیویس

212سیدحسین :؛ مترجم 99/07/02 500 658.4012 1 آرون مریم زکی پورکینجی

108 99/07/09 1000 658.827 1 صالحیان بیژن صادقی مهر

424 99/07/02 500 658.827 1 موجک شهرزاد هوشمندی نیا

136؛ کریم حمدی 99/07/09 1000 658.3 1 صالحیان مهدی طاهری ورزنه

208 99/07/01 300 650.1 1 زرین کلک،ندای 

معاصر

ناپلئون هیل

184افسون :؛ مترجم 99/07/09 1000 653.964095

5336

1 حانون فروغ رستم زاد

74 99/07/02 1000 650.1 1 ایرانا بابک بهمن خواه

176 99/07/02 1000 657 1 آموزشی و 

پژوهشی بوعلی

عبدالرضا :مترجم

186محسنی 99/07/09 1000 658.404 1 نماد اندیشه الهام نامنی

118امیرعلی :؛ ويراستار 99/07/09 1000 658.150955 1 حانون مریم انتظاری

96 99/07/09 500 658.4038 1 سنجش و دانش پویا احمدی

256 99/07/09 1000 658.802 1 صالحیان دونالد میلر

206عبدالحسین :؛ مترجم 99/07/02 500 658.311 1 موجک میرحمیدرضا 

ترابی شهیدی

شابك بهاء عنوان ردیف

978-622-7343-66-3 600000 1 روش تضمینی کسب درآمد در ایام کرونا5

978-600-309-656-1 310000 مقدمه ای بر مفاهیم، : آموزش شایستگی محور

دیدگاه ها و الگوها

2

978-622-214-574-3 400000 آموزش منابع انسانی 3

978-622-238-146-2 550000 آموزش و پرورش در نتورک مارکتینگ 4

978-622-7330-13-7 350000 ادراک مدیران به برند 5

978-622-6171-89-2 400000 ارتباط بین سرعت تعدیل ساختار سرمایه بهینه و 

شرکتهای پذیرفته شده در بورس )شتاب سود 

6

978-622-7125-90-0 250000 ارتباط مدیریت تعارض با فراشناخت و پردازش 

هیجانی

7

978-622-7338-24-9 350000 ارزیابی نتایج مثبت پیاده سازی عدالت سازمانی 

بر عملکرد کارکنان

8

978-600-6060-61-3 150000 تحلیل مسائل استراتژیک : استراتژی رفتاری

سازمان ها با رویکرد رفتاری

9

978-600-994-170-4 280000 استراتژی و کیفیت گزارشگری مالی 10

978-964-978-826-5 880000 طبق آخرین : اصول حسابداری گروه

استانداردهای مصوب حسابداری ایران

11

978-600-373-044-1 450000 1اصول حسابرسی  12

978-600-373-044-1 600000 2اصول حسابرسی  13

978-622-6171-73-1 2000000 اصول مدیریت منابع انسانی 14

978-600-489-384-8 400000 اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری 15

978-600-7336-94-6 450000 اندوخته های علمی مدیریت دانش در اداره هفتم 

آجا

16

978-600-994-166-7 340000 رویکردهای : بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

نوین در رفتار مصرف کننده

17

978-622-261-074-6 300000 بازی گونه سازی مشتری 18

978-622-05-1212-7 350000 بررسی نقش تعدیل کننده سالمت اجتماعی 

کارکنان بر روابط توسعه ی حرفه ای با بهره وری 

19

978-600-6466-40-8 490000 برنامه ریزی بازاریابی به همراه مثال های کاربردی 

و تمرین های آموزشی

20

978-964-231-890-2 440000 برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک 21

978-622-214-567-5 400000 برند شخصی اساتید 22

978-600-8634-75-1 860000 برندینگ 23

978-622-214-575-0 400000 بی حسی سازمانی و سکوت سازمانی 24

978-600-8866-47-3 480000 افراد موفق پشتکار و )بیندیشید و ثروتمند شوید 

(ذهنی ثروتمند دارند

25

978-622-6171-84-7 550000 پوشش گیاهی حوزه ی آبریز نازلو چای ارومیه 26

978-622-6816-31-1 390000 پولسازی 27

978-622-6769-02-0 350000 تئوری حسابداری 28

978-600-7045-56-5 400000 با : تاثیر هوش هیجانی مدیر بر موفقیت پروژه ها

تاکید بر نفش میانجی رضایت شغلی و اعتماد 

29

978-622-6171-74-8 350000 تحلیل رابطه نقدشوندگی سهام، راهبری 

شرکتی با اهرم در بورس اوراق بهادار تهران

30

978-622-05-0988-2 350000 تفکر نوآورانه و پایداری سازمان های دانش بنیان 31

978-622-214-564-4 500000 تمجید از ساختن یک داستان برند 32

978-600-8799-20-7 480000 با رویکرد ارائه مدل به )سازمان - تناسب فرد 

(روش کیفی و کمی

33

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 تاریخ نشر تیراژ دیویی چاپ ناشر شابكپدیدآور بهاء عنوان ردیف

78 99/07/08 100 658.329095

5

1 فرهیختگان دانشگاه مهدی 

236واشقانی فراهانی 99/07/12 1000 658.402 1 دیبادخت سوزان ام نش

118؛ کیارش عباس زاده 99/07/07 1000 658.3 1 کاوش هنر حسین علی اصغرزاده

154؛ مازیار واالمنش 99/07/13 100 657.30941 1 هوشمند تدبیر فریدون :مترجم

74رهنمای رودپشتی 99/07/02 1000 658.8 1 ایرانا بابک بهمن خواه

438 99/07/13 100 657 1 هوشمند تدبیر ابوالفضل 

396امان اله نژاد کلخوران 99/07/07 300 658 1 ثنای دانش سورش سریواستاوا

96کوپررایدر. ؛ دیویدال 99/07/02 500 658.42 1 موجک رضا جهان شیری

312؛ امیر  99/07/13 500 658.453 1 ناقوس پژمان حسینی

144 99/07/02 1000 650.1 1 آموزشی و 

پژوهشی بوعلی

محمد ذکائی پور

212 99/07/05 1000 658.4038 1 چاپار محمدرضا وصفی

216؛ آمنه راه جو 99/07/01 300 657.720955 1 ترمه محمدحسین 

244احمدی پور 99/07/06 500 658.834 1 مرکز آموزش و 

تحقیقات صنعتی 

یعقوب سلیم پور

76؛ عبدهللا نعامی 99/07/02 500 658.300955 1 موجک اسماعیل پیری

120 99/07/12 2000 658.4092 1 زنده اندیشان علی رستمی

108؛ فریده مبینی کشه 99/07/02 1000 658.406 1 دانشگاه کارآفرین کئونگانگ تانگ

196نسا محمدی:؛ مترجم 99/07/09 1000 658.4092 1 راه سیدامیرحس:مترجم

216ین کاظمی 99/07/05 1000 659.20285 1 یادگار هنر پیام احمدی کاشانی

236؛ زهره کریمی 99/07/13 200 658.0072 1 اندیشه عصر ودود جوان امانی

264 99/07/02 1000 658 1 آموزشی و 

پژوهشی بوعلی

جرارد هانلون

120ستاره :؛ مترجم 99/07/02 500 658.4038 1 موجک وحید توکلی فر

54 99/07/02 500 658.3125 1 موجک اسماعیل پیری

82 99/07/13 1000 650.1 1 زعیم ابراهیم حیدری

72 99/07/07 1000 658.301 1 آفتاب گیتی امیرحسین رسول نژاد

148 99/07/09 1000 658.301095

5

1 صالحیان حسن ترک الدانی

264 99/07/05 300 650.1 1 جویا دورین ویرچو

116صدیقه جوکار:؛ مترجم 99/07/02 2000 658.11 1 فرهنگ مهریاد یعقوب سالکی نیا

274 99/07/01 1000 658.82 1 شیرمحمدی جردن بلفورت

842زهره :؛ مترجم 99/07/07 200 658.306095

5

1 فرمنش یوسف رونق:گردآورنده

104 99/07/05 1000 658.453 1 سپهر کهن عطا محمودپور

104 99/07/13 500 658.872 1 ناقوس رضا قدسیان

298 99/07/12 100 658.8708 1 جهاد دانشگاهی، 

سازمان انتشارات

ریک گراسمن

252کاتز. جی.  ؛ مایکل 99/07/13 500 658.311 1 دافوس  سازمان پیمان 

آتالنتیک شمالی

978-600-235-170-8 450000 توانایی مدیریت و اثرات آن بر مدیریت سود 34

978-622-96919-7-7 820000 تیم سازی و ارتقاء عملکرد تیمی با استفاده از 

بررسی انواع تیم ها و خلق : MBTIخلق و خوی و 

35

978-622-7330-09-0 450000 چالش های مدیریت منابع انسانی در عصر جدید 36

978-600-418-283-6 120000 راهنمای عمل : چشم انداز کارکرد اطالعات مالی

در کسب و کار آینده

37

978-622-6816-32-8 390000 حرفه ای ها 38

978-600-418-285-0 120000 حسابداری مالی پیشرفته 39

978-622-99523-8-2 900000 خردمندی سازمانی و شهامت اجرایی 40

978-600-994-171-1 300000 خصوصیات شخصیتی مدیریت و شاخص های 

عملکرد مالی شرکت

41

978-600-473-273-4 470000 در کسب و کار خود زندگی کنید 42

978-622-7097-08-5 310000 رابطه هوش هیجانی و سالمت عمومی با 

مسولیت پذیری و رضایت شغلی

43

978-600-276-160-6 400000 راهبرد دانش و مدیریت دانش 44

978-964-978-813-5 600000 راهنمای بکارگیری استانداردهای حسابداری 

دارایی های ثابت مشهود، موجودی ها و 

45

978-600-173-200-3 360000 راهنمای کاربردی سنجش رضایت مشتریان بر 

ISO 10004: 2018اساس استاندارد 

46

978-600-8799-46-7 300000 رفتار شهروندی سازمانی 47

978-622-6818-10-0 300000 رهبری مشارکتی و سازمان یادگیرنده 48

978-622-6989-17-6 350000 رهبری و مدیریت تغییر 49

978-600-427-325-1 600000 دیدار با سایه خودتان و به حداکثر : رهبری واقعی

رساندن پتانسیل تان

50

978-622-99367-6-4 380000 توانمندی ها و کاربردها: روابط عمومی الکترونیک 51

978-600-421-300-4 200000 روش تحقیق در مدیریت 52

978-622-7097-75-7 580000 زوایای تاریک مدیریت 53

978-600-994-174-2 360000 سرمایه فکری و عدم تقارن اطالعاتی 54

978-600-8799-04-7 270000 سنجش نظام ارزیابی عملکرد کارکنان 55

978-600-240-243-1 80000 سیاست را توانا شویم 56

978-622-245-397-8 280000 سیاست های راهبردی توسعه منابع انسانی در 

حوزه حمل و نقل هوایی

57

978-622-214-543-9 300000 سیستم اطالعات مدیریت منابع انسانی 

(نگهداشت)

58

978-600-98526-9-7 500000 چگونه به خود، رویاها، : شجاعت خالق بودن

تصورات و مسیر خالقانه ی شغلی اتان باور داشته 

59

978-622-95208-8-8 200000 Start over= شروع از نو  60

978-600-8981-68-8 680000 فروش خط : گرگ وال استریت: شیوه گرگ

مهارت در هنر متقاعد کردن، اثرگذاری و : مستقیم

61

978-622-7137-06-4 1560000 طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین 

دستگاه های اجرایی همراه با قانون نظام 

62

                    150000 طرح کسب و کار و منابع تامین سرمایه 63

978-600-473-277-2 340000 رازهای موفقیت کسب و کارهای : فاکتور چهار

اینترنتی

64

978-600-460-260-0 550000 خلق کسب و کارهای زنجیره ای: فرانچایزینگ 65

978-622-6780-78-0 550000 لجستیک ناتو 66

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 تاریخ نشر تیراژ دیویی چاپ ناشر شابكپدیدآور بهاء عنوان ردیف

92 99/07/02 500 658 1 موجک سیداحمد موسوی

286 99/07/02 500 658.5 1 موجک مجتبی 

102کریمی کلیمانی 99/07/05 1000 658.4 1 مدرسان شریف دپارتمان : گردآورنده

102علوم تربیتی مدرسان  99/07/05 1000 657.45 1 مدرسان شریف دپارتمان : گردآورنده

102حسابداری مدرسان  99/07/05 1000 657.45 1 مدرسان شریف دپارتمان : گردآورنده

102حسابداری مدرسان  99/07/05 1000 657.45 1 مدرسان شریف دپارتمان : گردآورنده

102حسابداری مدرسان  99/07/05 1000 658.4 1 مدرسان شریف دپارتمان : گردآورنده

102علوم تربیتی مدرسان  99/07/05 1000 658 1 مدرسان شریف دپارتمان : گردآورنده

102مدیریت مدرسان  99/07/05 1000 658 1 مدرسان شریف دپارتمان : گردآورنده

102مدیریت مدرسان  99/07/05 1000 658 1 مدرسان شریف  دپارتمان مدیریت 

118مدرسان شریف 99/07/05 1000 658 1 مدرسان شریف دپارتمان : گردآورنده

116مدیریت اجرایی  99/07/05 1000 658 1 مدرسان شریف دپارتمان : گردآورنده

116مدیریت مدرسان  99/07/05 1000 658 1 مدرسان شریف دپارتمان : گردآورنده

292مدیریت مدرسان  99/07/02 500 658.403 1 موجک کریستین گرث

498مجید :؛ مترجم 99/07/09 1000 658.4012 1 صالحیان عبدالحسین کرم پور

374؛ امیرحسین  99/07/02 500 658.8 1 نجاح فیلیپ کاتلر

148شعیب :؛ مترجم 99/07/07 1000 658.4012 1 فرهوش سیدهومن موسوی

642 99/07/07 500 658.57 1 موسسه آموزشی 

و تحقیقاتی صنایع 

لوری میجل وینگیت

142غالمرضا :؛ مترجم 99/07/07 250 658.404 1 دانشگاه هنر حسین 

188محمودی ساری 99/07/07 250 658.404 1 دانشگاه هنر حسین 

130محمودی ساری 99/07/02 1000 658.4038 1 مروارید بحر علم صفیه 

192طهماسبی لیمونی 99/07/02 1000 650.1 1 آموزشی و 

پژوهشی بوعلی

مارک مانسینی

418رضا احمدی:؛ مترجم 99/07/13 100 658.4 1 هوشمند تدبیر فریدون 

128رهنمای رودپشتی 99/07/07 1000 658.5 1 آفتاب گیتی محمد صافدل

108 99/07/09 1000 658.562 1 حانون مریم فروتن

52 99/07/12 1000 658.4031 1 سازمان بسیج 

182دانشجویی 99/07/01 100 658.8343 1 آموزش برتر لطیف رضوی

258 99/07/09 1000 658.8 1 صالحیان امیرحسین 

130کاظم الماسی 99/07/09 1000 658.4031 1 مدیا ابوالفضل صمدیان

80 99/07/09 1000 658.045 1 حانون سمانه 

254یعقوبی سیاهمزگی 99/07/08 2000 658.4063 1 آریانا قلم مهدی شامی زنجانی

176؛ فراز نبیی 99/07/08 100 658.4038 1 فرهیختگان دانشگاه امیر مهری

136علیرضا :؛ ويراستار 99/07/09 1000 658.72 1 نماد اندیشه مونا هادی

امیرعلی :؛ ويراستار

978-600-994-178-0 350000 مبانی مدیریت 67

978-600-8634-34-8 610000 مبانی مدیریت زنجیره تامین همراه با ارائه 

مدل های ریاضی

68

978-964-11-9452-1 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

(سری دهم) 97علوم تربیتی کارشناسی ارشد 

69

978-964-11-9407-1 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

(سری دهم) 97حسابداری کارشناسی ارشد 

70

978-964-11-9666-2 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

سری ) 97حسابداری کارشناسی ارشد 

71

978-964-11-9570-2 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

(سری یازدهم) 97حسابداری کارشناسی ارشد 

72

978-964-11-9692-1 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

سری ) 97علوم تربیتی کارشناسی ارشد 

73

978-964-11-9467-5 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

(سری دهم) 97مدیریت کارشناسی ارشد 

74

978-964-11-9695-2 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

(سری دوازدهم) 97مدیریت کارشناسی ارشد 

75

978-964-11-9625-9 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

(سری یازدهم) 97مدیریت کارشناسی ارشد 

76

978-964-11-9385-2 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

مدیریت کسب و کار و امور شهری کارشناسی 

77

                    100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

مدیریت کسب و کار و امور شهری کارشناسی 

78

978-964-11-9534-4 100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه 

مدیریت کسب و کار و امور شهری کارشناسی 

79

978-600-994-019-6 630000 مدل های فرایند کسب و کار مدیریت تغییر 80

978-622-214-566-8 500000 تدوین، اجرا و ارزیابی در : مدیریت استراتژیک

سطح بنگاه های اقتصادی

81

978-622-96030-2-4 780000 مدیریت بازاریابی 82

978-600-495-604-8 1000000 راهکاری : مدیریت بین المللی سازمان کانونی

برای اصالح سازماندهی دولت و تقویت نظم و 

83

978-964-5769-54-1 700000 راهنمای : مدیریت پروژه برای تحقیق و توسعه

نوآوری برای نتایج مثبت تحقیق و توسعه

84

978-600-6513-30-0 400000 مدیریت پروژه های پژوهشی 85

978-600-6513-30-0 500000 مدیریت خدمات طراحی در پروژه های چندتخصصی 86

978-622-6499-21-7 300000 پلی برای رسیدن به موفقیت در : مدیریت دانش

عملکرد شغلی

87

978-600-8979-51-7 200000 مدیریت زمان 88

978-600-418-276-8 120000 مدیریت عملکرد راهبردی بربستر حسابداری 

مدیریت

89

978-622-245-404-3 280000 مدیریت نجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد 

سازمان

90

978-622-6171-93-9 350000 مدیریت کیفیت جامع و نتایج عملکرد در 

شرکت های بیمه

91

978-622-96700-1-9 100000 چیستی و کشف آن: مسئله عمومی 92

978-600-8656-66-1 300000 مصرف گرایی و آثار آن بر بنگاه های اقتصادی 

(رویکرد روانشناسی و حمایتگری دولت)

93

978-622-214-565-1 500000 به همراه برنامه کسب و کار )مفاهیم بازاریابی 

(صادراتی و مذاکرات

94

978-600-8770-68-8 170000 مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری 95

978-622-6171-69-4 250000 مولفه های خانوادگی شرکت های فعال در بازار 

بورس اوراق بهادار تهران

96

ناخدایی دیجیتال 97

978-600-235-171-5 850000 نقش استراتژیک مدیریت دانش در توسعه 

سرمایه های انسانی مدیریت شهری

98

978-600-7045-55-8 210000 به همراه مطالعه )نقش بسته بندی در خرید 

(موردی

99

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد
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تعدادصفحه تاریخ نشر تیراژ دیویی چاپ ناشر شابكپدیدآور بهاء عنوان ردیف

96 99/07/13 1000 658.155 1 دانش پژوهان 

شریف یار

دانیال ساتلخ محمدی

106 99/07/09 500 658.5 1 سنجش و دانش راحله عالم

200 99/07/07 1000 658.4053 1 آفتاب گیتی وحید اکبری جو

52 99/07/01 100 658.403801

1

1 نسل روشن سیدعلی موسوی

72 99/07/05 1000 658.562 1 دانشگاه کارآفرین طیبه داودی

152؛ علی داودی 99/07/08 500 658.4022 1 افکار رامبد باران دوست

352؛ علی نوبری تبریزی 99/07/08 1000 658.3 1 موسسه آموزشی 

و تحقیقاتی صنایع 

حمزه 

384جمشیدی کوهساری 99/07/13 1000 657.076 1 راه سجاد ساالری

320 99/07/13 200 657.42 1 راه امین بلوری

320منصور :؛ ويراستار 99/07/07 1000 658 1 اعتدال گستران فردا زینب طرفه

198علیرضا :؛ ويراستار 99/07/07 500 658 1 آرون هومن زنگنه

378 99/07/07 200 658.054 1 آتی نگر،وینا روح هللا باقری

56 99/07/13 1000 650.1 1 دانش پژوهان 

شریف یار

رباب منصوری

368الهام :؛ ويراستار 99/07/07 1000 657.076 1 فرازاندیش  سبز شهرام روزبهانی

286؛ مصطفی بیات 99/07/13 1000 658.562 1 دانشگاه صنعتی 

مالک اشتر

کریم آتشگر

236زهرا :؛ ويراستار 99/07/12 1000 658.4038 1 امتداد دانش حسین عرب اسدی

؛ حمیدرضا محمدی

978-622-7125-92-4 250000 نقش تغییرات مالی و ریسک پذیری بر عملکرد 

مالی

100

978-622-05-1207-3 350000 نقش شاخص های چابکی زنجیره تامین در مزیت 

رقابتی شرکت

101

978-622-245-367-1 350000 نیم رخ روانی افراد دارای اختالل هویت جنسی و 

افراد عادی

102

978-622-247-386-0 100000 هر آنچه که باید در مورد ستاد خبری بدانید 103

978-622-6989-19-0 350000 هزینه های کیفیت و مدیریت سود 104

978-622-6374-69-9 350000 کار تیمی 105

350000 - مفاهیم بنیادین )کانون ارزیابی شایستگی ها 

(تجارب و نمونه های موردی- نظریه ها 

106

978-600-272-750-3 450000 ویژه ) (1)کتاب تحلیلی حسابداری پیشرفته 

 ...(دانشجویان رشته حسابداری

107

978-600-427-065-6 700000 108 ...(1)کتاب تحلیلی حسابداری صنعتی 

800000 کتاب جامع مبانی سازمان و مدیریت 109

978-964-231-912-1 850000 کسب و کار از دیروز تا امروز 110

پایش پروفایل های )کنترل فرایند آماری پیشرفته 

(خطی ساده

114

978-622-6102-88-9 700000 کسب و کار هوشمند از منظر علم مدیریت و 

فناوری اطالعات

111

978-622-7125-74-0 200000 کفشهای بزرگتر برای گامهای بزرگتر 112

978-622-96352-2-3 430000 مهارت ها و تکنیک های کار : کوله ات را بردار

تشکیالتی در میدان عمل

115

978-622-6966-06-1 650000 کمک حسابدار 113

978-600-7736-94-4 600000

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد
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