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1 
های پنج ساله روش برنامه ریزی روستایی در برنامه

 (EBOOK)توسعه
 1931 دکتر پژمان رضایی تالیف

2 
عمومی محاسبه پذیر و کاربرد آن در تحلیل  الگوی تعادل

 سیاستهای انرژی
 1931 ایمان حقیقی-دکتر داوود منظور تالیف

9 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در 

 (EBOOKنظم نوین حقوقی)
تدوین و 
 تنقیح 

 1931 آقای سعید جاللی 

 1931 دکتر ابوالقاسم پوررضا ترجمه (چهارماقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه )چاپ  4

 1934 دکتر امیری طهرانی ترجمه  هنر بانکداری و تامین مالی اسالمی  1

6 

 مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران )جلد اول( 
 افتتاحیه  -

 میز گرد سیاستهای اقتصاد کالن -

 اختتامیه -

 
موسسه عالی آموزش و پژوهش 

 مدیریت و برنامه ریزی 
1934 

7 

 مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران )جلد دوم( 
 رشد اقتصادی و چرخه های تجاری  -

 سیاستهای کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کالن -

 توسعه و اصالح نظام مالی -

 
موسسه عالی آموزش و پژوهش 

 مدیریت و برنامه ریزی 
1934 

8 

 مجموعه مستندات  اولین کنفرانس اقتصاد ایران )جلد سوم (
 اقتصاد مقاومتی و نظام حکمرانی  -

 نقش صندوق توسعه ملی در مدیریت در آمدهای نفتی -

 کسب و کار ، خصوصی سازی و فضای رقابتی -

 
موسسه عالی آموزش و پژوهش 

 مدیریت و برنامه ریزی 
1934 

3 

 اقتصاد ایران )جلد چهارم (مجموعه مستندات  اولین کنفرانس 

 نفت و انرژی -
 هدفمندی یارانه ها )حمایت از خانوار( -

 بازار کار، اشتغال و بیکاری  -

 
موسسه عالی آموزش و پژوهش 

 مدیریت و برنامه ریزی 
1934 

 1934 دکتر یداله دادگرو... تالیف سرمایه اجتماعی اسالم و توسعه اقتصادی 11

 1934 دکتر پرویز اجاللی و همکاران تالیف در جهان؛ پیدایش و سیر تطور  ریزیتجربه برنامه 11

 1939 دکتر امیر افشین فتاحی  ترجمه روش های تحلیل چند متغیره آماری  12

 گذاری خارجی و تامین منابع مالی طرح در ایرانسرمایه 19
تالیف و 
 ترجمه

 1939 دکتر مرتضی نصیری
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 تالیف سازیبر مبنای عملکرد: تئوری و مدل پیاده ریزیبودجه 14
 دکتر عادل آذر 

 خانم دکتر طیبه امیرخانی
1939 

 1932 دکتر فیروز توفیق تالیف ویرایش دوم( (برنامه ریزی در ایران و چشم انداز آینده  11

 دکتر شهنیایی و همکاران ترجمه قانون خصوصی سازی مصر و کره  16
1932 
 
 

 دکتر حمید جاودانی تالیف پایدار از رهگذر توسعه نهادهای ایرانی تولید دانش توسعه  17
1932 
 
 

 تالیف های تحقیق در مدیریت عملیات و مهندسی صنایعروش 18
آقای ابراهیم حیدری، سید 
سروش قاضی نوری و سید 

 سپهر قاضی نوری
1932 

 1932 آقای منصور مدرسی تالیف و توسعه )ویرایش دوم( ریزیفرهنگ توصیفی واژگان برنامه 13

21 
های راهنمای عملی مدیریت دانش برای مدیران و مالکان بنگاه

 کوچک و متوسط
 1932 دکتر علی حسین کشاورزی ترجمه

 1932 دکتر حمید جاودانی ترجمه وری انسان گرایانه بهره 21

 1932 دکتر حمید جاودانی  ترجمه خصوصی -مشارکت عمومی 22

29 
گیری و پژوهی، الیه گمشده در فرآیند تصمیم سیاست

 سیاستگذاری نظام آموزش عالی ایران
 1932 دکتر حمید جاودانی تالیف

 1932 دکتر ابوالقاسم پوررضا ترجمه اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه )چاپ سوم( 24

 تالیف مدیریت مسائل عمومی  21
دکتر سید مهدی الوانی، میثاق 

 شلویری
1931 

 1931 آقای دکتر مهدی مرتضوی تالیف مدیریت فرآیند از تئوری تا عمل  26

  کل کشور )پنج جلدی( 1931قانون بودجه سال  27
ریزی و نظارت معاونت برنامه

 راهبردی ریاست جمهوری
1931 

  کل کشور  1931مجموعه قانون بودجه سال  28
ریزی و نظارت برنامهمعاونت 

 راهبردی ریاست جمهوری
1931 

  مجموعه برنامه چهارم توسعه  23
ریزی و نظارت معاونت برنامه

 راهبردی ریاست جمهوری
1931 
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  کل کشور )پنج جلدی( 1931قانون بودجه سال  91
ریزی و نظارت معاونت برنامه

 راهبردی ریاست جمهوری
1931 

  کل کشور  1931مجموعه قانون بودجه سال  91
ریزی و نظارت معاونت برنامه

 راهبردی ریاست جمهوری
1931 

  گزیده مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 92
ریزی و نظارت معاونت برنامه

 راهبردی ریاست جمهوری
1931 

99 
 )ع(  های حکمرانی در فرمان حکومتی امیرالمؤمنینبایسته

 به مالک اشتر 
 اهلل عباس کعبیآیت تالیف

 
 

1931 

94 
خطوط راهنما  برای استفاده IWA 2:2007استاندارد 

 "ISO 9001"از
 ترجمه

آقایان علی نصرت، محمد 
 حسین جعفری

1931 

 ترجمه  2111گزارش جهانی اهداف هزاره برای توسعه  91
الموتی و دکتر مسعود محمدی

 دکتر پرویز اجاللی
1931 

 تالیف مدیریت برون سپاری  96
علی بابا  -اهلل رهنورددکتر فرج

 الهیسیف
1931 

 ترجمه پول، بهره و بانکداری در توسعه اقتصادی 97
دکتر اکبر کمیجانی، دکتر  

دکتر  ،احمدمحمود مشهدی
 ناهید پوررستمی

1931 

 1931 آقای علی خسروبیگی ترجمه ای مستمریهای تامین اجتماعی اصول ریاضی محاسبات بیمه 98

 1931 دکتر جعفر خیرخواهان ترجمه اقتصاد سیاسی اقتصاد کالن  93

  مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 41
ریزی و نظارت معاونت برنامه

 راهبردی ریاست جمهوری
1983 

 1983 دکتر محسن رنانی تالیف بازار یا نابازار در ایران )چاپ سوم( 41

42 
 پیشنهاد اصالح قانون الگوی عملیاتی بانکداری بدون ربا 

 )چاپ دوم(
 1983 دکتر سید عباس موسویان تالیف

 1983 دکتر سید عباس موسویان تالیف اصالح قانون الگوی عملیاتی بانکداری بدون ربا 49

 1988 محمد صائبیدکتر  ترجمه EHRمدیریت الکترونیک منابع انسانی  44

 علی حبیبی/ فرزام پور اصغر ترجمه محدودیت های رشد 41
1988 
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 1988 ابوالقاسم پوررضادکتر  ترجمه م(دوبرای کشورهای در حال توسعه )چاپ  اقتصاد بهداشت 46

 

 


