
  1399 تابستان هایتازه –کتابخانه  -موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 (1399تابستان ) کتابخانه هایتازه

 سال / مترجم نویسنده عنوان موضوع ردیف

 1399 رضا ميرنظامی  صندوق بازنشستگی کشوری هایگذاریداالن باریك تحریم: تاثير تحریم بر صنعت پتروشيمی در سرمایه اقتصاد 1

 1379 چارلز تی. هورن گرن، علی پارسائيان یتکيد بر مسائل مدیریأحسابداری صنعتی با ت تجارت و بازرگانی 2

 1380 حسن نراقی شناسی خودمانی )نقش ما در آئينه(جامعه شناسیجامعه 3

4 
 حقوق

 1399 سهيل جاللی؛ با مقدمه حميد پورمحمد کل کشور ... 1399کل کشور به همراه: جداول کالن بودجه سال  1399مجموعه قانون بودجه سال 

 1398 خواهمحسن نجفی حقوقی مناسب برای رشد اقتصادی: طرح جامع مطالعات اقتصاد ایراننظام  5

6  

 اجتماعیعلوم 

 

 1377 محمدحسين فرجاد بررسی مسائل اجتماعی ایران: فساد اداری، اعتياد، طالق

 1389 مالك محمودی و ابراهيم بهادری  مين اجتماعی در اسالمأبهزیستی و ت 7

 1394 رادمحمدامين قانعی ناقتصادی در ایرا -های اجتماعیظامناهمزمانی دانش: روابط علم و ن 8

9  

 علوم سياسی

 

 1373 گراهام فولر؛ ترجمه عباس مخبر قبله عالم: ژئو پليتيك ایران

 1362 کرین برینتون؛ ترجمه محسن ثالثی کالبدشكافی چهار انقالب 10

 1370 عبدالحميد ابوالحمد شناسی سياسی( مبانی سياست )جامعه 11

12 
 فلسفه، دین

 1393 محمد حكيم پور اعتدال در قرآن

 1390 عباس کعبی منين به مالك اشترؤكمرانی در فرمان حكومتی اميرالمهای حبایسته 13

14 

 

 مدیریت

 

 1383 بهروز ریاحی یيد صالحيتأارزیابی انطباق و ت

 1397 عباس بازرگان آموزش عالی ایران از اندیشه تا عمل ارزیابی کيفيت در 15

 1376 قاسم انصاری رنانی، زهره دهدشتی شاهرخ  الفبای مدیریت 16

 1382 بهرام جلوداری راهنمای عملی بهبود مستمر فرآیندها 17

 1376 بهنيا، آرش علویان قوانينیمهران  زابررسی تحوالت بازار کار ایران الزامات سياستی دستيابی به رشد اشتغال 18
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 (1399تابستان ) کتابخانه هایتازه

 سال / مترجم نویسنده عنوان موضوع ردیف

 1365 غالمرضا نصيرزاده پيرامون برنامه ریزی صنعتی 19

 1399 مسعود کسرائی نژاد تسهيل صدور حكم بازنشستگی: مستندسازی یك تجربه 20

 1392 جاودانیحميد  ياستگذاری نظام آموزش عالی ایرانس گيری وپژوهی، الیه گمشده در فرایند تصميمسياست 21

 1377 لی آیاکوکا، ترجمه، محمدابراهيم محجوب شيب: مدیریت در فورد و کرایسلرو فراز  22

 1399 بنجامين پاول؛ ترجمه علی حبيبی ها در اقتصاد جهانیگریز از فقر: بيگارگاه 23

 1399 فاطمه مستعداله رهنورد، رامين رهنورد، فرج مشی عمومیهای مدیریت دولتی و خطمدخل 24

 1391 کشاورزی، علی رضائيان  مدیریت دانش کاربردی 25

 1372 علی رضائيان ها و کاربردها(مدیریت رفتار سازمانی )مفاهيم، نظریه 26

 1384 رحيم عربيان هامدیریت و نكته 27

 1392 حميد جاودانی  خصوصی -مشارکت عمومی 28

29 
 مدیریت مالی

 1384 مهدی رضوی انكداری در ایران: رویكرد بدون ربتكامل باسير 

 1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش و عملكرد نظام بانكی )پنج ساله برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران( 30

 1398 مرادیعباس  آشنایی با مفاهيم و روش های داده کاوی سایر )ریاضی( 31

 1382 ایتالو کالوینو؛ ترجمه فرزاد همتی کندشاه گوش می رمان 32

 


