
بهاء تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور عنوان ردیف

300000 478 100 نگاه دانش ؛ فاطمه اکبری کیارودی ؛ سلمان بیک بشرویه غالمرضا کرمی 1 سوال چهارگزینه ای حسابداری مدیریت2000

140000 42 1000 آموزشی تالیفی ارشدان زهرا پرویز آشنایی با مفهوم تئوری محدودیت ها 2

500000 284 1000 میعاد اندیشه ؛ رویا محمودی منصوره زارع براساس گوگل آکادمی: آموزش دیجیتال مارکتینگ 3

520000 298 موسسه افق آینده پژوهی راهبردی100 سیدمحمدرضا اصنافی وضعیت حال و آینده استار تاپ های فضای مجازی: آینده نوپا 4

540000 276 500 پادینا ؛ زهره عنابستانی کیوان سپانلو ده راهکار برای کمک به شما تا در شغل خود پیشتاز شوید :آینده کاریتان را پیش بینی کنید 5

350000 204 500 سنجش و دانش سیدکاظم میرمحمدی ارتباط جو سازمانی با رفتار سازمانی 6

200000 78 جامعه شناسان،روش شناسان1000 قربانعلی تنگ شیر 2از روابط عمومی چه می دانید ؟  7

350000 84 500 سنجش و دانش مهدی مقدم از مدیریت کیفیت تا تحول در سازمان 8

640000 292 موسسه عالی آموزش بانکداری ایران500 سعید صنوبری اصول ثبت اسناد حسابداری ارزی در عملیات ارزی بانک 9

600000 278 1000 آفتاب گیتی امیر عربی:؛ ويراستار مریم خسروی فارسانی (1)اصول حسابداری  10

280000 138 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان1000 سامان شهسواری پور (98مطابق با آخرین تغییرات استانداردهای حسابداری ) 1اصول حسابداری  11

450000 144 مشکی ؛ مهدی اصل فالح دانیل کتلناتو 1-100اصول دیزاین خدمات  12

400000 172 1000 نوشناخت مهدی سلماسی:؛ ويراستار ؛ ناصر رحمدل یوشیترو ناکاموری ترکیب تفکر سیستمی و مدیریت دانش: اصول ساخت دانش 13

450000 224 500 سیمای قلم ؛ فوژان امیری اولینا ساکالوفسکا اصول مدیریت سرمایه گذاری های جایگزین مطالعه بازار جهانی 14

380000 118 1000 زرنوشت مهدی میرزایی اصول مدیریت و نظریه سازمان 15

500000 204 1000 سازمان مدیریت صنعتی راضیه السادات فروزان:؛ ويراستار ؛ ابراهیم شیخ ؛ سیدمسلم علوی رام چاران 16 سوال که هر عضو هیئت مدیره باید از خودش بپرسد14: اعتراف

380000 132 500 موجک نادر ولی لو اعتماد مشتریان و رفتار کارکنان 17

150000 94 1000 سارات ستار باقری کالیه افزایش سودآوری بانک ها با محدودیت نقدینگی 18

650000 128 100 فرهیختگان دانشگاه علیرضا لچینانی:؛ ويراستار ؛ الهام شفائی فهیمه سادات حقیقی (تحلیل شغل)الگوی نیازسنجی آموزش های پودمانی  19

990000 88 1000 آموزشی تالیفی ارشدان محمدحسین خیرخواه زاده 20 مرحله ای10در دستورالعمل سریع : با استارت آپ ها میلیونر شوید

900000 428 500 دنیای اقتصاد ؛ فائزه گرایلی ؛ مصطفی طهماسبی ؛ مارشال ون الستاین ؛ جفری پارکر سانگیت پل جودی بازارهای شبکه ای، چگونه اقتصاد را دگرگون می کنند 21

400000 164 500 نوآوران دانش شعیب کریمی بازاریابی آنالین و استراتژی فروش 22

380 1500 آریانا قلم ؛ سجاد بهجتی جو پولیستی ...چگونه داستان متفاوتی روایت کنید، صدایتان را در ازدحام تبلیغات به گوش مخاطب برسانید: بازاریابی پرمحتوا 23

350000 88 500 موجک احمد افرازه قره گل بازاریابی سبز و نوآوری سبز 24

540000 296 500 مهکامه مرضیه قنبری:؛ ويراستار ؛ صدرا خلف ؛ رحمن عابدین زاده نیاسر مایکل تنگ (مراقبت از شرکت های بیمار به منظور بهبود وضعیت آن ها)بازسازی سازمان ها  25

320000 98 1000 سخنوران مصطفی مالزهی بالندگی سازمانی 26

350000 102 500 سنجش و دانش DBSCANبخش بندی بازار آجیل و خشکبار براساس ارزشهای مورد انتظار مشتریان با استفاده از الگوریتم ؛ مهناز نظام پور مینا نظام پور 27

350000 228 200 فن آوران ؛ آذین چیت سازان ؛ غالمحسین پرمون هدایت توکلی (با رویکردی بر نفت)بررسی ارزیابی ریسک فعالیت های کارگاهی در صنعت  28

350000 92 500 سنجش و دانش حسین پایداراردکانی بررسی و ارزیابی مسئولیت اجتماعی بارویکرد مالی و غیرمالی 29

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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بهاء تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور عنوان ردیف

350000 92 500 سنجش و دانش نسیم بهاری بررسی و شناسایی عوامل چابکی سازمانی و رضایت مشتریان 30

350000 132 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان1000 اکرم قهرمانی چرمهینی (اتمسفر اصالح شده، پوشش ها و فیلم های خوراکی)بسته بندی نوین میوه و سبزیجات  31

700000 442 1000 اساتید دانشگاه شهرام چرخان:؛ ويراستار زهرا علومی پور بهبود و توسعه مستمر کسب و کار 32

400000 96 1000 دانش پژوهان شریف یار محمد حسین زاده مرغملکی بهینه سازی زنجیره تامین غیر قطعی 33

380000 82 1000 آفتاب گیتی علیرضا مهین دوست بیزینس کوچینگ 34

450000 142 1000 زالل سبز ؛ عاطفه معینی فائزه معینی پرسه زنی در اینترنت 35

450000 248 500 فوژان کتاب ؛ محمد غفاری امیررضا کنجکاومنفرد پژوهش های کیفی در بازاریابی 36

190000 64 3000 تیموری نغمه علی قلی:؛ ويراستار ؛ مریم مسیبی ؛ مهتا قانع جان میلتون فاگ پول پول پول پول پول 37

350000 88 500 سنجش و دانش هدی شکوری پیاده سازی سیستم کیفیت خودکنترلی در سازمانهای تولیدی 38

420000 146 500 آفتاب گیتی امیر عربی:؛ ويراستار ؛ بهنام باقری نیای ؛ ساره صدقی ؛ محسن صادقی فرهاد محمدی تئوری ها و سبک های نوین در مدیریت 39

350000 94 500 سنجش و دانش رقیه مرادنژادبقرآباد تاثیر ارزش برند بر رفتار مشتریان 40

350000 86 500 سنجش و دانش محمدصادق مهری خنکداری تاثیر سیستم های اطالعات استراتژیک بر عملکرد رقابتی صنعت 41

350000 84 500 سنجش و دانش حدیث آزادی تاثیر عملکرد تولید بهنگام و سیستم تولید چابک بر زنجیره تامین 42

320000 94 1000 آموزشی تالیفی ارشدان رضا اسحاقی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی 43

100000 128 50 ماهواره مسلم سمندری بحرآسمان تاثیر مهارت های مدیریتی بر کیفیت خدمات دولتی 44

350000 48 500 سنجش و دانش میالد نعمتی تاثیر نقدینگی و سرمایه بر سودآوری 45

350000 98 500 سنجش و دانش آرام لطفی تاثیر هزینه سرمایه بر رابطه بین مدیریت موجودی کاال و عملکرد شرکت ها 46

200000 86 1000 میعاد اندیشه ؛ مهسا فرحزاد انیسه فرحزاد تامین مالی در انتقال فناوری استارت آپ ها 47

410000 184 400 شیل سودابه السادات زارعی تجارت الکترونیک کلید طالیی توسعه صادرات 48

630000 264 1000 راز نهان ؛ یونس کیانی مهر جفری جیمز 49 راز و میانبر که شما نیاز دارید تا بدانید49: تجارت بی دغدغه 

700000 368 500 دنیای اقتصاد ؛ صالح سپهری فر ؛ گئورک تاکه مادهاوان رامانوجام 50 گام برای طراحی محصول براساس قیمت9: تجاری سازی نوآوری

500000 320 1000 زرنوشت آمنه مالمیر تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی 51

160000 178 50 مهر کالم وحید مقامی تحلیل قراردادهای فرانچایز 52

430000 156 500 موجک اصغر ترکیان فر ترسیم نقشه استراتژی برای شعب بانک 53

500000 228 500 ترمه محمدرضا حمیدی زاده نظریه ها و مدل ها: تصمیم گیری نوین سازمانی 54

350000 184 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران500 ؛ محمدرضا میقانی فرزانه شادانپور تصمیم گیری و اولویت سنجی برای کتابداران 55

350000 216 1000 زالل سبز ؛ ابراهیم هاتف رویا هاتف شیخ احمد تعهد سازمانی 56

500000 38 500 بر بال قلم سیده فاطمه میرقنبریان سرخی تکنیکهای مدیریت بحران و سوانح 57

190000 104 200 سازمان مدیریت صنعتی راضیه السادات فروزان:؛ ويراستار ؛ علی اصغر ایزدی امیری ؛ فرشته امین ریک مورر شانزده ابزار برای ارتباطات اثربخش در سازمان: جعبه ابزار بازخورد 58

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد
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750000 378 100 ترمه ؛ مهدی اسدی ؛ بهروز خدارحمی نافچی اصفهانی یانگ. مارک اس حسابداری مدیریت با رویکرد موردکاوی 59

600000 264 550 دانش پرور شهباز صداقت حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 60

350000 182 500 سنجش و دانش میالد نعمتی حسابرسی 61

150000 88 1000 کتاب فرشید فرشید اسکندری 1حل تشریحی مسائل مدیریت مالی  62

420000 224 500 فوژان کتاب ؛ سیدمهدی معافی مدنی کارتیکیا کمپال حکمت بازاریابی 63

850000 192 200 اندیشه عصر ؛ مارکوس اودیر بهروز بهمنش فناوری بالکچین چطور اقتصاد خالق را تغییر خواهد داد؟: خالقیت توزیع شده 64

650000 274 100 آوینا قلم ؛ بهرام خیری ؛ حامد مقتدایی ؛ فریده بدرخانی هاینتس لند - ؛ کارل رالف کرویتسر (برندسازی و مدل های کسب و کار در معرض خطر)داروینیسم دیجیتالی  65

350000 148 500 سنجش و دانش عاطفه السادات رضوی دارائی نامشهود: دانش فنی حسابداری 66

500000 334 500 مالئک میترا اسکندریان دانش مدیریت منابع انسانی چراغ راه سالمت اداری 67

250000 126 700 البرز شهرام بزرگی:؛ ويراستار ؛ فاطمه باغستانی کاراالویل لیبا خودت را انتخاب کن، کتاب قانون را دور بینداز و چراغ زندگی و کسب و کارت را روشن کن: دختران پرشروشور 68

650000 238 1000 آموزشی تالیفی ارشدان سعید سهرابی (با معرفی تکنیک ارزیابی ریسک استراتژی)دسترسی آسان به اصول و ابزار تدوین استراتژی  69

650000 236 1000 آموزشی تالیفی ارشدان سعید سهرابی (با معرفی تکنیک ارزیابی ریسک استراتژی)دسترسی آسان به اصول و ابزار تدوین استراتژی  70

170000 44 1000 زرنوشت محمدحسین حیدری ده گام مهم جهت راه اندازی کسب و کار 71

250000 112 110 علمی بنیادی ؛ پرستو روغنیان حامد قیصری نکاتی در مورد دورکاری و افزایش بهره وری کاری: دورکاری 72

300000 162 500 دنیای اقتصاد راحله ابراهیمی دیجیتال مارکتینگ 73

300000 96 50 آریا دانش ؛ الهام حسامی ؛ مریم نوری کادیجانی آندریاس وبر مشارکت فرهنگ ها برای جهان دیجیتالی: دیجیتال سازی برای ایجاد ارزش 74

650000 150 1000 هنگام غالمرضا هاتفی مجومرد:؛ ويراستار ؛ اباذر اشتری مهرجردی سیدمنصور امامی میبدی مطالعه ای در میان دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان: دین و تحقق رفتار شهروندی سازمانی 75

250000 116 1000 سارات ؛ سمانه غالمحسینی خلیل قندالی رابطه بین سرمایه گذاران مدیریتی و عملکرد شرکتها 76

350000 200 500 سنجش و دانش پیمان بیگدلی راز موفقیت مدیران 77

360000 104 500 موجک ؛ علیرضا فالح علی صباغیان راهبردهای گزینش و استخدام 78

420000 180 1000 راز نهان ؛ امل عمیدی ؛ مصطفی شحیطاط ؛ عبدالزهرا سویدی ؛ ایرج ایسوند علیرضا سویدی مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری: راهنما و بانک سواالت امتحانی 79

300000 168 1000 آموزشی تالیفی ارشدان محمدرضا صدوقی (ابزارهای قطعی برای تنایج قابل توجه)راهنمای مدیر فروش برای ایجاد یک تیم فروش پیروز  80

500000 320 200 فن آوران مصطفی ساتیاروند OGP پیمان ها با رویکرد HSEراهنمای مدیریت  81

350000 154 500 سنجش و دانش لیال معظمی گودرزی راهکارهای جذب مشتری 82

850000 236 1000 لوح فکر حسین صامعی رشد کسب و کار 83

600000 236 1000 زالل سبز ؛ سبحان جافری مصطفی افشار رضایت و وفاداری مشتریان 84

350000 114 500 سنجش و دانش مسعود لغویان زاده رفتار مسئولیت اجتماعی و بازده سهام 85

400000 158 1000 آثار برات زهره مخلصی:؛ ويراستار ؛ محمدرضا حبیبی ریچارد کوک موفقیت یا شکست در نود روز نخست: رموز موفقیت در بازاریابی شبکه ای 86

250000 74 500 ناقوس ؛ امیرحسین مرتضوی قهی پرستو سیف روش اجرایی و فرم های مدیریت پروژه در حوزه بانکی 87

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد
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250000 104 500 فوژان کتاب فراز صادق وزیری تحلیل تم و نظریه زمینه ای کالسیک: روش تحقیق کیفی در مدیریت برند 88

250000 96 500 پرتوک یوسف فراهانی روش ها و فنون حل مسئله 89

70000 376 جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات500 ؛ الهام سلطانی تیمور مرجانی رویکرد نوین در مدیریت پروژه 90

200000 80 100 طاهریان ؛ ابوالفضل طاهریان ریزی مایکل بورگن ریچارد برانسون چه کسی بود؟ 91

460000 174 500 موجک ؛ سمر شتابان سحر شتابان سرمایه فرهنگی و کارکردهای آن در جامعه 92

400000 208 500 البرز شهرام بزرگی:؛ ويراستار ؛ محمد قصاع ؛ ربکا لیومور اسکات. جی.اس ! حوزه مهم زندگی و عادت هایتان را ارتقا دهید6چگونه عملکرد : سطح زندگی ات را باال ببر 93

350000 114 500 سنجش و دانش محمود قائدامینی سنجش بلوغ مدیریت دانش 94

590000 298 500 اندیشه احسان ؛ اکرم عظیمی ؛ حسن بودالیی راب کورن بالم سوخت جت کارآفرینان برای استارت آپ ها 95

280000 96 500 پادینا چمران خداوندپور سکوت سازمانی و آوای سازمانی 96

210000 80 1000 ندای کارآفرین ؛ مسعود میهن پور شیرزاد خزاعی و پروژه های عمرانی (TQM)سیستم مدیریت کیفیت جامع  97

400000 182 1000 رابو محمدعلی یوسفی شرکت های هرمی 98

350000 96 500 سنجش و دانش ؛ فاطمه کارکن اشکیکی محمدحسن قلیزاده شفافیت و تقارن اطالعاتی در بورس اوراق بهادار 99

450000 168 500 موجک حسین فرج نژاد شکل گیری و ترک رفتار کارآفرینانه در سازمان 100

320000 108 1000 آموزشی تالیفی ارشدان سیدمحمد فرقانی دهنوی (با رویکرد طراحی بدیهه گرا، تولید و ترکیب سرویس ها)طراحی سیستم تولیدی بخش بندی شده  101

350000 88 500 سنجش و دانش رضا مومبنی طراحی سیستم داشبورد مدیریت بیمارستانی 102

290000 144 1000 ندای کارآفرین ؛ حوردیس سیاهکل محله صفری سیدمظهر خلیلی کرندی عدالت سازمان، سرمایه اجتماع 103

350000 92 500 سنجش و دانش محمد علیزاده عدالت سازمانی و گسترش منابع انسانی 104

185000 80 1000 ندای کارآفرین ؛ وحید ساعدپناه سیدمجتبی شریفی عوامل توسعه خالقیت تیم 105

350000 88 500 سنجش و دانش محمد علیزاده عوامل موثر بر رضایت شغلی 106

600000 320 1000 کلک سیمین پروانه خادمی:؛ ويراستار ؛ محراب عباسی ؛ مرجان عباسی ؛ احمد روستا پل اسمیت (چگونه توجه خریدار را جلب، اعتمادش را کسب و فروش را نهایی کنیم)فروش از طریق داستان  107

200000 142 1000 میعاد اندیشه جواد رحیم منفرد فروش حق عضویتی 108

350000 72 500 سنجش و دانش رضا عسکری قابلیت های بازاریابی بر صادرات 109

380000 144 1000 آموزشی تالیفی ارشدان علی پاشازاده مبانی دورکاری 110

450000 298 1000 فوژان کتاب علی شفیعی مبانی سازمان و مدیریت 111

120000 46 100 قلم خورشید ؛ سمیرا ماه زاده اکرم قاسمی مبانی و اصول مدیریت عمومی 112

1000000 648 500 دنیای اقتصاد محمدحسین بیرامی مبنای شایستگی فردی برای مدیریت پروژه، طرح و سبد پروژه ها 113

490000 328 500 مالئک میترا اسکندریان مدیران تحول آفرین، کارکنان توانمند، تقویت هوش هیجانی بانک اثربخش 114

340000 108 500 موجک مجید علیخانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و رضایت شغلی 115

440000 232 50 آریا دانش محمد رشیدبوستانی برنامه ریزی و کنترل پروژه: مدیریت پروژه در پروژه های عمرانی 116

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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بهاء تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور عنوان ردیف

200000 146 500 پایگاه فرهنگ،قلم علم ؛ شهریار اکبری سرینی ؛ امین آصفی اسدهللا اکبری سرینی مدیریت تیمی و گروهی 117

650000 364 1000 گلجام مهدی یاوری فرد (مقدماتی تا پیشرفته)مدیریت جامع استراتژیک  118

400000 208 1000 زرنوشت ؛ رسول صریحی ؛ حمیده عباسی آمنه مالمیر مدیریت حقوق و دستمزد 119

350000 120 1000 زالل سبز ؛ مسعود امیدظهیر بهار کرم زاده جلده باخانی مدیریت دانش 120

350000 64 300 بازدید سعیده فرشی فرید مدیریت دانش در توسعه صنعت 121

760000 368 دانشگاه علم و صنعت ایران500 ؛ زهرا محمدنظری ؛ علی رضا حسینی ؛ سیامک نوری سیدفرید قنادپور مدیریت زنجیره تامین پروژه 122

220000 80 1000 ندای کارآفرین شهال قائدی مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت ها 123

650000 308 100 ناقوس ؛ زینب جعفربکلو عبدالرحیم پاپی مدیریت فناوری اطالعات 124

380000 142 1000 آموزشی تالیفی ارشدان مهدی شنیدی مدیریت مالی 125

350000 192 1000 کتاب فرشید فرشید اسکندری 1مدیریت مالی  126

480000 198 1000 آموزشی تالیفی ارشدان ؛ امیرسعید پوربخشایی ؛ محمد اصفهانی زنجانی امیر نجفی مدیریت مالی و ریسک در صنعت ساخت و ساز 127

360000 108 500 موجک نسیم فرهیان فر مدیریت مشارکتی و توانمندسازی 128

400000 274 1000 فوژان کتاب علی شفیعی مدیریت منابع انسانی 129

150000 112 500 ترمه اقدم محمدلو مدیریت منابع انسانی با رویکرد استراتژیک 130

950000 524 500 فوژان کتاب سیدسینا سادات ابراهیمی:؛ ويراستار ؛ فاطمه سهرابی ؛ محمدعلی مرادی تونی ادواردز مدیریت منابع انسانی بین المللی 131

300000 144 100 کاوش هنر یزدان بهرامیان:گردآورنده مدیریت و انسانیت 132

400000 256 500 فوژان کتاب ؛ علی نیک سرشت حسین عباسیان محمدی مدیریت و کسب و کار در عصر هوش  مصنوعی، تجزیه و تحلیل و ابزارهای جدید 133

200000 194 500 پایگاه فرهنگ،قلم علم ؛ شهریار اکبری سرینی اسدهللا اکبری سرینی مدیریت کسب 134

74 500 نقش آفرینان طنین بابکان ؛ مجید درویشی ؛ محسن علیئی مهدی زارع ده آبادی مسئول سفارشات 135

128 1000 هنگام مرجان اکبری مقدمه ای بر بازاریابی سبز در ورزش 136

250000 56 1000 نوین توسعه مقداد شکیبا مقدمه ای بر تاسیس و اداره شرکت های نوپا در ایران 137

300000 66 200 ناقوس علی بهاری زین بگلو (eBay)مقدمه ای بر تجارت الکترونیک و بررسی یک نمونه ی موفق  138

350000 108 100 کاوش هنر مهسا بهارستانی پیکر:گردآورنده مهارت ها و راهبردهای نوآورانه بازاریابی 139

72 الماس علم،الماس دانش1000 علیرضا آقاجانی مهندسی فروش 140

695000 358 بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه1100 ؛ زهرا ابراهیمی چیس جارویس هیچ راز بزرگی وجود ندارد: ندای خالقانه 141

550000 102 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان1000 بهروز چهرازی نظام جبران خدمات و منابع انسانی 142

700000 324 1000 میعاد اندیشه ؛ سیدناصر مقدس نیکو ؛ علیرضا ولی وحیدرضا نصابی نظریه تصمیم گیری در بازاریابی 143

400000 96 1000 دانش پژوهان شریف یار حمیدرضا خاشعی ورنامخواستی:؛ ويراستار نگین مهدی زاده نقش تعدیل کنندگی محدودیت مالی بر رقابت بازار محصول و سرمایه گذاری های شرکت 144

390000 100 1000 سخنوران سیدبهروز فرخنده نقش دیوان محاسبات در جلوگیری از تخلفات اداری و مالی 145

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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بهاء تعدادصفحه تیراژ ناشر پدیدآور عنوان ردیف

200000 98 1000 ندای کارآفرین محمودرضا مرتضوی نیا نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمان 146

450000 152 1000 گیوا،هوشمند تدبیر محمد قجر نقش هلدینگ ها در کسب و کار 147

650000 154 1000 آموزشی تالیفی ارشدان ؛ فرزانه ملکیان احمد ایزدی یزدان آبادی نقش و جایگاه شهرداری ها در مدیریت بحران 148

350000 206 500 سنجش و دانش حیدر نوری نگاه شناختی بر مدیریت پروژه 149

500000 128 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان1000 جواد خادمی مزده نوآوری و رفتار خرید مصرف کننده 150

750000 416 1100 ابر سفید سعید قانعی:؛ ويراستار ؛ محمدرضا حبیبی دنکو. ؛ ویلیام دی توماس  استنلی (اسرار شگفت انگیز ثروتمندان آمریکایی)همسایه میلیونر  151

100000 308 500 دنیای اقتصاد ؛ امین کنزی عباس نرگسیان:؛ مقدمه رابرتسون. برایان ج سیستم جدید مدیریت برای دنیای به سرعت در حال تغییر: هوالکراسی 152

210000 64 1000 ندای کارآفرین سیدابراهیم قاسمی هویت برند، عوامل و تبعات 153

490000 242 1000 فوژان غالمرضا خاکی با نگاهی به نخستین نهادها و مراکز آموزش مدیریت در ایران: واکاوی تاریخی مدیریت تحول در ایران معاصر 154

440000 168 500 موجک ؛ حامد درخشانی هادی رفاخواه کارآفرینی سازمانی از نظریه تا عمل 155

430000 248 1000 ندای کارآفرین زهرا قادری یکتا (مبانی، مولفه ها و کاربردها)کوچینگ  156

320000 108 50 آریا دانش ؛ آزیتا ابراهیمیان الیزا منیکوچی Earning quality definitions ,measures,and financial reporting = (تعاریف، اقدامات و گزارشگری مالی)کیفیت سود  157

اطالعات این برگه فقط برای اطالع درخواست كننده بوده : توجه

و قابل استناد قانونی نمی باشد
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