
تعدادصفحه ناشر پدیدآور ردیف

184 سایه سخن جوئل کلینتون پیترسون 1

104 صالحی مصطفی مالکی تهرانی 2

100 صالحی مصطفی مالکی تهرانی 3

180 دانشگاه تهران، موسسه  گیلیان جونز 4

150 عطران مایسه امانزاده سید 5

74 آموزشی تالیفی ارشدان مرضیه اسکندری 6

236 حدیث قلم محمدمهدی درخشنده 7

52 سنجش و دانش شهره نیک روش 8

396 مهکامه میرعلی سیدنقوی 9

146 دیباگران  تهران حسن فراهانی 10

192 مانیان بهناز خوش طینت 11

94 سنجش و دانش دیوید هی  12

130 آموزشی تالیفی ارشدان سارا حسن زاده:گردآورنده 13

118 سنجش و دانش فیروز جلیلی آب نرگسی 14

128 آموزشی تالیفی ارشدان حسین هنری عزیز:گردآورنده 15

134 سنجش و دانش زهره تات 16

120 مهکامه رحمن عابدین زاده نیاسر 17

112 سنجش و دانش میثم غفاری ایل 18

280 دانشگاه کارآفرین امیررضا علیزاده مجد 19

118 سنجش و دانش امید کوهساری 20

208 سنجش و دانش محمدعلی زارع 21

136 راز نهان محمد رمضانی 22

344 کلید آموزش ورنه هارنیش 23

306 رضا پزشکی زاده 24

شابك بهاء عنوان

978-600-7152-73-7   460000 ایجاد پیوندهایی که موجب عظمت کسب و کار می شود:  قانون اعتماد10

978-600-90324-2-6   1500000  خطای تصمیم گیری101

978-600-90324-4-0   1500000  شعار برند101

978-964-03-7454-2   500000 بسته ای کامل برای توانمندسازی و توسعه فردی:  ابزار برتر مربیگری50

978-622-08-0654-7   300000  و کاربرد آن در اولویت بندی سناریوهای کیفیNSGA-IIآشنایی با 

978-622-7529-84-5   700000  کسب و کار جدید در عصر دیجیتال99

978-622-97512-6-8   700000 آشنایی با مدیریت استراتژیک و رهبری  تحول گرا

978-622-05-2642-1   250000 آشنایی با مدیریت و ابزار و اطالعات سازمانی بصورت خالصه و چکیده

978-622-7239-56-0   985000 آموزش و توسعه کارکنان در سازمان

978-622-218-447-6   600000 آموزش های کاربردی مسئول روابط عمومی

978-622-7725-24-7   726000 (اس ها- ام ها - پی ها )آمیخته های بازاریابی 

978-622-05-2219-5   250000 آینده حسابرسی

978-622-08-0844-2   250000 اثر تعدیلی وضعیت مالی شرکت ها در بورس

978-622-05-2240-9   250000 اثر سبکهای رهبری بر توانمندسازی کارکنان

978-622-08-0655-4   450000 اثر محدودیت های مالی بر سرکت های سهامی عام

978-622-05-2153-2   250000 ارائه مدلی برای حل مسئله تخصیص منابع در محاسبات ابری با استفاده از 

978-622-7239-65-2   485000 ارتباط با مشتری

978-622-05-2536-3   250000 ارتباط سبک رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان

978-622-6989-30-5   600000 ارتباط صنعت و دانشگاه با رویکرد اقتصاد دانش بنیان

978-622-05-2660-5   250000 ارتباط میان حساسیت کارکنان به میزان رعایت عدالت سازمانی و مرتبه 

978-622-05-2499-1   250000 ارتقاء حضورپذیری پیشران طراحی مراکز خرید

978-622-278-074-6   530000 DMNاستاندارد 

978-600-274-542-2   890000 چرا ... چگونه تعداد اندکی از شرکتها اسکیل می کنند : اسکیل کسب و کارها

978-622-08-0877-0   950000 اصول حسابداری شرکت های خدماتی و بازرگانی



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

344 برآیند پویش فائزه جلیلی 25

240 سنجش و دانش سلمان نثاری 26

118 سنجش و دانش مهشید افشارفر 27

86 سنجش و دانش صدیقه محمدی 28

104 دانشگاه کارآفرین امیررضا علیزاده مجد 29

662 دانشگاه شهید بهشتی،  محمدباقر نوبخت 30

216 سنجش و دانش ناصرالدین نهاسی 31

370 آموزشی تالیفی ارشدان فیلیپ کاتلر 32

394 سازمان مطالعه و تدوین  محمدحسین رونقی 33

150 سنجش و دانش غالمرضا مهرگانفر 34

188 عطران مهدی پارساشریف 35

224 میعاد اندیشه شهاب باوی 36

78 سنجش و دانش مهری شریفی 37

76 سنجش و دانش سروناز اسکندری 38

92 آموزشی تالیفی ارشدان حدیث بستامی 39

60 سنجش و دانش مهدی احمدی مبارکه 40

120 سنجش و دانش مینا عباسی 41

142 سنجش و دانش صدیقه بخشی زاده باغستانی 42

68 سنجش و دانش منیژه شکری 43

112 تایماز مهرناز تقی پورحاجبی 44

88 سنجش و دانش مسعود مسعودی 45

100 سنجش و دانش ریحانه بابایی 46

110 سنجش و دانش سعیده باقریان 47

60 رامان سخن میالد مشرفی نبی کندی 48

978-622-7005-30-1   1000000 اصول مدیریت

978-622-05-2179-2   250000 اصول یک حسابداری

978-622-05-2517-2   250000 اعتمادسازی برای فروش بیشتر

978-622-05-2488-5   250000 اعتیاد از منظر طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک زندگی

978-622-6989-29-9   350000 اقتصاد دانش بنیان با رویکرد دانشگاه کارآفرین

978-964-457-523-5   1800000 PMBOKاقتصاد مهندسی و مدیریت مالی پروژه با استانداردهای 

978-622-05-2313-0   250000 الگوی جامع مدیریت استراتژیک

978-622-08-0927-2   900000 ظهور بازاریابی انسان به انسان: بازاریابی انسان به انسان

978-600-02-2312-0   610000 بازاریابی دیجیتالی پیشرفته

978-622-05-2496-0   250000 بازاریابی رابطه مند داخلی و اثر آن بر روابط برتر با مشتریان در بانک ها

978-622-7529-85-2   700000 بازاریابی هوشمند با رویکرد هوش مصنوعی

978-622-231-511-5   1250000 چگونه محصوالت خود را با سود باال بفروشیم: بجنگ تا پیروز شوی

978-622-05-2581-3   250000 بررسی ارتباط سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی با مسئولیت اجتماعی شرکت 

978-622-05-2656-8   250000 بررسی تاثیر بازاریابی احساسی، تبلیغات دهان به دهان و آگاهی از برند بر 

978-622-08-0925-8   380000 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر افشا داوطلبانه ریسک عملیاتی در 

978-622-05-2059-7   250000 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و قدرت بازار بر حق  الزحمه حسابرسی در 

978-622-05-1885-3   450000 بررسی تاثیر سهام مدیریتی بر رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود 

978-622-05-2475-5   250000 بررسی تاثیر محدودیت های مالی بر نوسانات جریان های نقدی و نسبت 

978-622-05-2383-3   250000 بررسی رابطه بین استراتژی های بازاریابی پورتر

978-600-403-488-3   350000 بررسی رابطه یادگیری سازمانها با عملکرد معلمان دوره اول دبیرستان های 

978-622-05-2341-3   250000 بررسی ساختار حاکمیت شرکتی

978-622-05-2160-0   250000 مطالعه موردی شهرک های : بررسی عوامل موثر بر موفقیت  شهرک های صنعتی

978-622-05-2177-8   250000 بررسی نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک در ماندگاری کارکنان

978-622-6714-54-9   380000 بررسی هزینه های لجستیک در زنجیره تامین
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356 موسسه کتاب مهربان نشر جیم بالیذ 49

110 آریا دانش عطیه خاکسارفرد 50

134 موسسه کتاب مهربان نشر مهدی ابراهیمی بالنی 51

308 کتاب وارش،کتابسرای  روبرتو ورگانتی 52

434 برآیند پویش فائزه جلیلی 53

104 سنجش و دانش سمانه عباسی امیرآبادی 54

116 سنجش و دانش معصومه تاری وردی 55

160 آفتاب گیتی حمیدرضا کیهانی 56

86 سنجش و دانش بهناز امینی خواه 57

128 سنجش و دانش محمد خداوردی تاج آبادی 58

90 سنجش و دانش فاطمه علیخانی بنکسر 59

78 سنجش و دانش سیدشبیر ابراهیمی 60

84 سنجش و دانش سیدمعین طباطبایی 61

116 سنجش و دانش نفیسه السادات هاشمی 62

114 سنجش و دانش جواد مهدی خانی 63

76 سنجش و دانش زهره سلوکی 64

92 سنجش و دانش سیامک ثمینی 65

100 سنجش و دانش فرامرز عزیززاده 66

160 سنجش و دانش محمدحسین محمودی 67

102 سنجش و دانش مریم نجفی یزدی 68

76 سنجش و دانش علی میرشاهی 69

66 اساطیر پارسی فرهاد شکوهی نژاد 70

64 دانشگاه کارآفرین محمدحسن رزاقی 71

174 طرح نقد رضا امیدی:تهیه و تنظیم 72

978-600-407-373-8   1000000 استراتژی، محیط و زمینه: برنامه ریزی بازاریابی

978-622-7492-80-4   360000 برند و برندسازی در جهان امروز

978-600-407-374-5   480000 برندسازی موثر برای کارفرمایان

978-600-6654-66-9   1400000 طراحی محصوالت معنادار در دنیایی لبریز از انگاره ها: پر ازدحام

978-622-7005-34-9   1000000 تئوری مدیریت

250000 تاثیر آموزش بر عملکرد شغلی به روش دلفی

978-622-05-2530-1   250000 تاثیر ارتباطات سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی

978-622-245-676-4   450000 تاثیر بازاریابی دیجیتال در رشد کسب و کار شما

978-622-05-2234-8   250000 تاثیر برنامه ریزی جانشین پروری بر قصد خروج کارکنان از سازمان

978-622-05-2512-7   250000 تاثیر پاداش بر شادی در محیط کار با نقش میانجی تعامل کاری

978-622-05-2571-4   250000 تاثیر رهبری اخالقی بر رفتار انحرافی کارکنان

978-622-05-2359-8   250000 تاثیر رهبری استراتژیک بر عملکرد سازمانی

978-622-05-1983-6   450000 تاثیر شبکه های اجتماعی بر بهبود کسب و کارهای الکترونیکی

978-622-05-2602-5   250000 تاثیر عدالت سازمانی در رضایت شغلی

978-622-05-2308-6   250000 تاثیر فرآیندهای تجارت الکترونیک در عملکردهای زنجیره تامین

978-622-05-2582-0   250000 تاثیر نوآوری بر رشد سازمانها

978-622-05-2225-6   250000 تاثیر هزینه و کیفیت خدمات بر رفتار مصرف کننده

978-622-05-2187-7   250000 تاثیر کمیته حسابرسی و اظهارنظر حسابرسی بر کیفیت و هزینه حسابرسی 

978-622-05-2317-8   250000 تاثیر یادگیری سازمانی در جامعه پذیری و تعهد سازمانی

978-622-05-2502-8   250000 تاثیرات نوآوری در جذب مشتری

978-622-05-2221-8   250000 تبیین نقش واسطه ای هویت در تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی 

978-622-7560-15-2   200000 تجارت کاربردی در پیاده سازی چابکی در کسب و کارها

978-622-6989-33-6   500000 تجربه نوستالژیک برند و بازاریابی دهان  به  دهان

978-600-8582-47-2   450000 تحلیل تعارض های بین سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری
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132 رامان سخن مجتبی عباس پور 73

160 موسسه انتشاراتی دانش  راب فیتس پاتریک 74

172 خط آخر محمدجواد فارغی 75

274 پژواک نور،کلمه بهروز قاسمی 76

300 آتی نگر،وینا فالک اوبرنیکل 77

224 آفتاب گیتی عبدالرضا میری 78

220 زرنوشت محمدساویز اسدی الری 79

68 سنجش و دانش فاطمه شکوهی منش 80

270 نیشا ورونی کالیو 81

94 زالل سبز امید دانش پرور 82

104 سنجش و دانش جعفر قیدرخلجانی 83

240 کیومرث محسن هاشمی گهر 84

270 دانش پژوهان شریف یار علی زاهدپور 85

170 هدفمند گریسون. ری اچ 86

376 برآیند پویش فائزه جلیلی 87

108 سنجش و دانش صدیقه سلیمانپور 88

28 رشد فرهنگ الیسا کرکلبرگ 89

118 عطران کریم رضائی زاده 90

108 مهکامه رحمن عابدین زاده نیاسر 91

754 دانشگاه شهید بهشتی،  گالیت شمولی 92

304 جهاد دانشگاهی، سازمان  امین نیک پور 93

192 سنجش و دانش صدیقه سلیمانپور 94

160 خط آخر فرنوش فزونی 95

110 خط آخر زینب امینی 96

978-622-6714-42-6   1100000 تحمل ریسک مالی در سرمایه گذاران خرده فروش و رفتار ریسک پذیریشان

978-600-8608-45-5   450000 تست مامان

978-622-98304-5-1   450000 تغییرات حسابداری و کنترل های مدیریتی

978-622-97462-4-0   950000 با نگاهی جامع بر پارادایم ها، مدل ها، عناصر و طبقه بندی ها: تفکر استراتژیک

978-622-7571-22-6   750000 تفکر طراحی

978-622-245-657-3   550000 توانمندسازی کارکنان در سازمان های هزاره سوم با رویکرد توسعه منابع انسانی

978-622-288-146-7   550000 توسعه محصول در سازمان

978-622-05-2352-9   250000 چالش های پیش روی مدیران در سقوط قیمت سهام

978-622-98008-3-6   1080000 بازاریابی سیاسی و روایت قدرت سیاست: (داستان برند)چرخش 

978-622-7627-52-7   350000 چشم انداز کارآفرینی

978-622-05-2542-4   250000 حاکمیت پروژه در بخش عمومی

978-600-8401-67-4   800000 (با نگاه ویژه به صنعت ورزش)حسابداری سرمایه فکری و منابع انسانی 

978-622-7623-78-9   940000 (گذری بر مباحث حسابداری مدیریت) 3حسابداری صنعتی 

978-600-98279-3-0   790000 2بخش : حسابداری مدیریت

978-622-7005-25-7   1000000 حسابداری و بودجه

978-622-05-2401-4   250000 حسابرسی پیشرفته

978-622-205-380-2   300000 حل مساله برای کودکان

978-622-7529-97-5   600000 حکمرانی و مدل های آن با نقش مدیریت دولتی و قانون

978-622-7239-62-1   435000 خود مدیریتی

                    2250000 Rداده کاوی برای تحلیل خودکار کسب و کار مفاهیم، فنون و کاربردها در 

978-600-460-141-2   305000 درآمدی بر انواع هوش در سازمان

978-622-05-2156-3   250000 درآمدی بر تئوری های حسابداری

978-622-7744-00-2   350000 درآمدی بر سبک های رهبری و فرهنگ سازمانی در ایجاد تعلق سازمانی 

978-622-7744-14-9   450000 درآمدی بر قابلیت های بازاریابی و برندسازی
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48 مجسمه عباس پریانی:تدوین 97

152 الگوی فردا ناهید پیمانی 98

278 آموزشی تالیفی ارشدان شاما حیدر 99

114 سنجش و دانش فاطمه کیانی 100

50 آریا دانش وحید رجبی 101

168 برآیند پیوتر مازوگا 102

140 موسسه آموزشی تالیفی  مهدی محمودی:گردآورنده 103

132 سنجش و دانش رضا پرسان 104

138 مهر راوش زهرا آقامحمدی طرقی 105

136 زرنوشت یاسر حیدری 106

344 برآیند پویش فائزه جلیلی 107

144 سنجش و دانش رضا حسن نژاد 108

242 سنجش و دانش حسین تقی زاده 109

164 مهکامه رحمن عابدین زاده نیاسر 110

214 سنجش و دانش مهدی جوانمردی 111

104 مدرسان شریف دپارتمان حسابداری : گردآورنده 112

104 مدرسان شریف دپارتمان مدیریت : گردآورنده 113

106 مدرسان شریف دپارتمان مدیریت : گردآورنده 114

104 مدرسان شریف دپارتمان هنر مدرسان : گردآورنده 115

104 مدرسان شریف دپارتمان مدیریت : گردآورنده 116

104 مدرسان شریف دپارتمان مدیریت : گردآورنده 117

104 مدرسان شریف دپارتمان مهندسی : گردآورنده 118

86 سنجش و دانش آصف قزل 119

64 مرکز آموزش و تحقیقات  پویان مرادی:مترجم 120

978-600-9920-09-9   950000  8موضوع بند )دستورالعمل اجرایی بسته خدمات پایه سالمت کارکنان دولت 

978-622-97552-6-6   650000 دلنوشته هایی عاشقانه؛ آبی آسمان، از تو ستاره هایش، از من

978-622-08-1098-8   900000 روشی آسان تر در جهت باورپذیری، غوغا : ذن بازاریابی رسانه اجتماعی

978-622-05-2373-4   250000 رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش

978-622-7662-13-9   250000 راه های افزایش و جذب مشتری در باشگاه های بدنسازی

978-600-6466-61-3   710000 راه های ساده برای نوآوری در رویکرد بازاریابی: راهنمای بازاریابی محتوایی

978-622-08-0532-8   700000 راهنمای عملی پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی

978-622-05-2607-0   250000 راهنمای گام به گام تدوین نقشه راهبردی

978-600-7119-92-1   400000 رفتار مصرف کننده و پاندمی

978-622-288-147-4   400000 رهبری اخالقی در مدیریت

978-622-7005-31-8   1000000 سازمان مدیریت

978-622-05-2448-9   250000 سازمان و فرهنگ سازمانی

978-622-05-2689-6   250000 سازمان و مدیریت

978-622-7239-60-7   655000 سبک های رهبری

978-622-05-2515-8   250000 سرمایه فکری

978-622-07-0755-4   100000  (2173کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش چهارم رشته حسابداری 

978-622-07-0754-7   100000 دکتری  (2171کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش چهارم رشته مالی 

978-622-07-0748-6   100000 سواالت و پاسخ های تشریحی بخش چهارم رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی 

978-622-07-0876-6   100000 کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش چهارم رشته مدیریت پروژه و ساخت 

978-622-07-0749-3   100000  (2163کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش چهارم رشته مدیریت دولتی 

978-622-07-0750-9   100000  (2164کد )سواالت و پاسخ های تشریحی بخش چهارم رشته مدیریت صنعتی 

978-622-07-0831-5   100000 مدیریت - سواالت و پاسخ های تشریحی بخش چهارم رشته مهندسی عمران 

978-622-05-2126-6   250000 سیستم اطالعات بازاریابی و جذب سپرده ها

978-600-173-215-7   370000 ISO 56002: 2019 (استاندارد)راهنما - سیستم مدیریت نوآوری 



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

218 ماندگار سعید قانع 121

476 تالیف کیم مالون اسکات 122

82 سنجش و دانش حسین عسگری 123

212 الگوی فردا جان راوشر 124

92 سنجش و دانش مریم لکی خسروخانی 125

72 سنجش و دانش زهرا خواجه 126

66 سنجش و دانش سیدرضا پورآقاجان حسینی 127

96 آتی نگر،وینا تای سون تان 128

318 انتخاب احمد روحانی 129

74 سنجش و دانش مریم لکی خسروخانی 130

104 مدرسان شریف دپارتمان علوم تربیتی : گردآورنده 131

106 مدرسان شریف دپارتمان مدیریت : گردآورنده 132

104 مدرسان شریف دپارتمان حسابداری : گردآورنده 133

104 مدرسان شریف دپارتمان حسابداری : گردآورنده 134

104 مدرسان شریف دپارتمان حسابداری : گردآورنده 135

104 مدرسان شریف دپارتمان حسابداری : گردآورنده 136

104 مدرسان شریف دپارتمان علوم تربیتی : گردآورنده 137

104 مدرسان شریف دپارتمان علوم تربیتی : گردآورنده 138

104 مدرسان شریف دپارتمان مدیریت : گردآورنده 139

104 مدرسان شریف دپارتمان مدیریت : گردآورنده 140

104 مدرسان شریف دپارتمان مدیریت : گردآورنده 141

114 مدرسان شریف دپارتمان مدیریت : گردآورنده 142

116 مدرسان شریف دپارتمان مدیریت : گردآورنده 143

124 مدرسان شریف دپارتمان مدیریت : گردآورنده 144

978-964-5778-98-7   850000 سیستم های خرید انبارداری و توزیع

978-622-6628-37-2   1380000 بدون زیر پا گذاشتن اصول انصاف و مروت: صراحت بیان برای مدیران

978-622-05-2361-1   250000 طراحی نقشه استراتژی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن با تکنیک نقشه 

978-622-97552-1-1   520000 رشد تصاعدی کسب و کار با هوش مصنوعی مشارکتی: ظهور کوبات

978-622-05-2511-0   250000 عوامل تعیین کننده کالن اقتصادی و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 

978-622-05-2305-5   250000 عوامل موثر بر خرید کفش ورزشی تقلبی

978-622-05-2211-9   250000 عوامل موثر بر موفقیت اجرای مهندسی مجدد فرایندها

978-622-7571-14-1   240000 فرایندهای مدیریت دانش

978-622-7302-77-6   660000 گروه های دانشکاری

978-622-05-2498-4   250000 مشتری و تاثیر آن بر گزارشگری بموقع - مجازات جغرافیایی حسابرس 

978-622-07-1354-8   100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه علوم تربیتی کارشناسی ارشد 

978-622-07-1073-8   102000  1399مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی رشته مدیریت کارشناسی ارشد 

978-622-07-0982-4   100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه حسابداری کارشناسی ارشد 

978-622-07-1277-0   100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه حسابداری کارشناسی ارشد 

978-622-07-1043-1   100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه حسابداری کارشناسی ارشد 

978-622-07-1143-8   100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه حسابداری کارشناسی ارشد 

978-622-07-1069-1   100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه علوم تربیتی کارشناسی ارشد 

978-622-07-1183-4   100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه علوم تربیتی کارشناسی ارشد 

978-622-07-1011-0   100000  1399مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه مدیریت کارشناسی ارشد 

978-622-07-1357-9   100000  1399مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه مدیریت کارشناسی ارشد 

978-622-07-1186-5   100000  1399مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه مدیریت کارشناسی ارشد 

978-622-07-0966-4   100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه مدیریت کسب و کار و امور 

978-622-07-1257-2   100000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه مدیریت کسب و کار و امور 

978-622-07-1030-1   117000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه مدیریت کسب و کار و امور 



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

124 مدرسان شریف دپارتمان مدیریت : گردآورنده 145

456 کیومرث فرشید فریدونی:گردآورنده 146

90 سنجش و دانش مرضیه موسوی 147

188 مدیران اندیشه رینر آلت 148

140 سنجش و دانش محمد دریکوند 149

152 راز نهان محمدمهدی فتحی راد 150

234 آموزشی تالیفی ارشدان فردآر دیوید 151

150 برآیند پویش فائزه جلیلی 152

258 عطران حمیدرضا جمشیدی 153

516 شهرداری تهران، مرکز  شوالرین. ابنیزرا 154

262 دیباگران  تهران محمدحسین نوراله دزفولی 155

220 دانشگاه جامع امام  مجتبی اسکندری 156

104 سنجش و دانش غالمحسن طاعی 157

108 خط آخر میالد اکبری 158

154 امین آتنا فائزه رضایی:مترجم 159

378 موسسه کتاب مهربان نشر علی اصغر انواری رستمی 160

78 آموزشی تالیفی ارشدان مارک ریپلی 161

240 مشاهیر هنر اکبر حسینی 162

148 راه طالیی هالی ریزم هانا 163

164 دانش پژوهان شریف یار غالمرضا افشاری 164

180 سنجش و دانش محمدرسول حسن بیگی 165

150 برآیند پویش فائزه جلیلی 166

104 سنجش و دانش مهدی قاسمی پیربلوط 167

174 راز نهان استوارت. گرگ ال 168

978-622-07-1118-6   117000 مجموعه سوال و پاسخ های تشریحی مجموعه مدیریت کسب و کار و امور 

978-600-8401-68-1   880000 مجموعه سواالت چهارگزینه ای و تشریحی مالیات با رویکرد آزمون حسابداران 

978-622-05-2184-6   250000 مدیران ساختار هزینه خود را بشناسید

978-622-97688-2-2   680000 اساس، کارکرد و تکنولوژی: مدیریت ارتباط با مشتری مجازی

978-622-05-2320-8   250000 مدیریت ارزیابی عملکرد

978-600-448-675-0   180000 مدیریت استراتژیک

978-622-08-1253-1   850000 مدیریت استراتژیک

978-622-7005-32-5   1000000 مدیریت امور کارکنان

978-622-7529-98-2   800000 مدیریت پروژه بانکداری با رویکرد اینترنت اشیاء

978-622-7502-16-9   450000 (اصول، روش ها، فرآیندها)مدیریت پروژه محیط زیستی 

978-622-218-448-3   950000 مدیریت پروژه کاربردی

978-622-286-007-3   570000 چرایی، چیستی و چگونگی: مدیریت تغییرات تحول آفرین

978-622-05-2631-5   250000 مدیریت دانش بازوی نوآوری سازمان

978-622-7744-22-4   450000 مفاهیم، اصول، نظریه ها: مدیریت دانش پروژه

مجموعه مقاالت: مدیریت در دنیای مدرن   978-622-7060-10-2

978-600-407-365-3   1110000 و  (ریسک)تجزیه و تحلیل تابع خطر )مدیریت ریسک های مالی و سازمانی 

978-622-08-0816-9   500000 اصول و مفاهیم: مدیریت ریسک

                    500000 مدیریت زمان

978-622-98182-2-0   450000 استراتژی های ساده برای افزایش بازدهی در :  دقیقه20مدیریت زمان در 

978-622-7623-83-3   660000 مدیریت زنجیره تامین پایدار

978-622-05-2125-9   250000 مدیریت سازمان ها

978-622-7005-33-2   1000000 مدیریت منابع انسانی

978-622-05-2222-5   250000 مدیریت منابع انسانی و نوآوری عملکرد

978-600-448-879-2   650000 بهبود عملکرد کارکنان: مدیریت منابع انسانی



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

92 سنجش و دانش سجاد ساردوئی 169

212 دیباگران  تهران علیرضا مشایخی 170

136 مهکامه رحمن عابدین زاده نیاسر 171

906 دانشگاهی کیان محمدعلی نوروززاده:مترجم 172

148 آموزشی تالیفی ارشدان زهرا شعبان شهریاری 173

296 هزاره سوم اندیشه سیدامیر طالبیان:گردآورنده 174

240 سیته کالین شاو 175

134 خط آخر نرگس حیدری 176

508 برآیند پویش فائزه جلیلی 177

100 نقش آفرینان طنین  بهرام صفری 178

76 دانشگاه کارآفرین محمدحسن رزاقی 179

72 پنجره آبی مرتضی ابراهیمی 180

264 نوین توسعه استیو اندرسن 181

248 راز نهان غالمرضا عنایتی 182

312 آریانا قلم کریستنسن. کلیتون ام 183

110 سنجش و دانش رامین نبی پور 184

78 سنجش و دانش حسین پیشدادی 185

90 وانیا مریم جندقی عالئی 186

60 دانشگاه کارآفرین زهراسادات موسوی 187

140 سنجش و دانش حسین رحیمی مقدم 188

176 میعاد اندیشه محمدرضا کاظمی پور 189

116 خط آخر مرتضی منتظرالمهدی 190

122 سنجش و دانش رسول میرزایی پاک 191

250 مهربان نشر جان استوری 192

978-622-05-2553-0   250000 مدیریت منابع نیروی انسانی

978-622-218-445-2   800000 مدیریت و حسابداری انواع پیمانکاری

978-622-7239-63-8   535000 مدیریت کارمندان

978-600-307-269-5   2950000 مرجع کامل تجارت الکترونیک

978-622-08-0676-9   400000 مروری بر لغات و متون تخصصی حسابداری

978-622-97961-1-5   850000 مسئولیت اجتماعی شرکتی در صنعت نفت جمهوری اسالمی ایران

978-622-6663-42-7   750000 هفت فرمان برای باال بردن سطح تجربه ی مشتری: مشتری شهودی

978-622-7744-04-0   350000 مطلوبیت محیط کار، عامل ایجاد سرمایه اجتماعی در سازمان

978-622-7005-29-5   1000000 مفاهیم سازمان

978-622-221-169-1   500000 مهندسی فروش

978-622-6989-34-3   500000 مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار

978-622-95598-7-1   300000 (یک مطالعه موردی)مهندسی مجدد فرایندهای شرکتی 

978-622-6840-64-4   650000  اصل برای رشد کسب و کار به سبک آمازون14: نامه های بیزوس

978-600-258-434-2   170000 نظریه سیستمی با رویکرد مدیریت

978-600-7677-92-6   940000 داستان نوآوری و انتخاب مشتری: نظریه کارها

978-622-05-1737-5   45000 نقاط ضعف کنترل های داخلی و هزینه های حسابرسی

978-622-05-2411-3   250000 نقش ادراک در اعتماد و قصد خرید آنالین

978-622-7782-05-9   300000 نقش اینترنت در استقرار مدیریت دانش

978-622-6989-37-4   500000 نقش شایستگی مدیران در کسب و کارهای نوپا

978-622-05-2644-5   250000 نقش فرهنگ و بلوغ سازمان در تعالی سازمان

978-622-231-584-9   400000 نقش مهندسی صنایع در رشد و توسعه ی خوشه ها

978-622-7744-33-0   450000 نگاهی بر آموزش کارکنان با تاکید بر آموزه های اسالمی

978-622-05-2424-3   250000 نگاهی به سبک های مدیریت و توانمندسازی کارکنان

978-600-407-370-7   800000 نگاهی پژوهش محور به مدیریت استراتژیک منابع انسانی



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

352 سایه سخن دبرا بنتون 193

104 مدرسان شریف 194 دپارتمان حسابداری مدرسان 

104 مدرسان شریف دپارتمان مالی مدرسان : گردآورنده 195

104 مدرسان شریف دپارتمان مدیریت : گردآورنده 196

104 مدرسان شریف دپارتمان هنر مدرسان : گردآورنده 197

104 مدرسان شریف دپارتمان مدیریت : گردآورنده 198

104 مدرسان شریف دپارتمان مدیریت : گردآورنده 199

104 مدرسان شریف دپارتمان مدیریت : گردآورنده 200

104 مهرپویا مهراس دپارتمان حسابداری : گردآورنده 201

104 مدرسان برتر دپارتمان حسابداری : گردآورنده 202

104 مدرسان برتر دپارتمان مالی مدرسان : گردآورنده 203

104 مدرسان شریف دپارتمان مدیریت : گردآورنده 204

104 مهرپویا مهراس دپارتمان مدیریت : گردآورنده 205

104 مدرسان برتر دپارتمان هنر مدرسان : گردآورنده 206

104 مدرسان برتر دپارتمان مدیریت : گردآورنده 207

104 مدرسان برتر دپارتمان مدیریت : گردآورنده 208

104 مدرسان برتر دپارتمان مدیریت : گردآورنده 209

104 مهرپویا مهراس دپارتمان مدیریت : گردآورنده 210

104 مهرپویا مهراس دپارتمان معماری : گردآورنده 211

54 دانشگاه صنعتی شریف،  امیرحسین کوکبی 212

136 لوح زرین مارک میلر 213

132 خط آخر لیال رضالو 214

462 نیشا جیم استرن 215

64 سنجش و دانش داود محبوبی بلوک آبادی 216

978-600-7152-70-6   880000 بازاندیشی در چگونگی راهبری در دنیای جدید کار: نگاهی نو به تفکر راهبری

978-622-07-1163-6   100000 دکتری سال  (2173کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته حسابداری 

978-622-07-1162-9   100000  1399دکتری سال  (2171کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته مالی 

978-622-07-1156-8   100000  (2162کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی 

978-622-07-1267-1   100000  (2501کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته مدیریت پروژه و ساخت 

978-622-07-1157-5   100000 دکتری سال  (2163کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته مدیریت دولتی 

978-622-07-1158-2   100000 دکتری سال  (2164کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته مدیریت صنعتی 

978-622-07-1161-2   100000 نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت 

978-600-05-3956-6   100000 98نمونه سوال و پاسخ رشته حسابداری بخش هشتم کارشناسی ارشد 

978-600-07-2823-6   100000 99 بخش سوم دکتری 2173نمونه سوال و پاسخ رشته حسابداری کد 

978-600-07-2822-9   100000 99 بخش سوم دکتری 2171نمونه سوال و پاسخ رشته مالی کد 

978-600-07-2816-8   100000 بخش  (2162کد )نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی 

978-600-05-3985-6   100000 98نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت بخش هشتم ارشد 

978-600-07-2884-7   100000  بخش سوم 2501نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت پروژه و ساخت کد 

978-600-07-2817-5   100000 98بخش سوم دکتری  (2163)نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت دولتی کد 

978-600-07-2819-9   100000  بخش سوم 2165نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت رسانه و اطالعات کد 

978-600-07-2818-2   100000 99بخش سوم دکتری  (2164)نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت صنعتی 

978-600-05-3943-6   100000 98نمونه سوال و پاسخ رشته مدیریت کسب و کار بخش هشتم ارشد 

978-600-05-3988-7   100000 98نمونه سوال و پاسخ رشته معماری بخش هشتم کارشناسی ارشد 

978-964-208-237-7   150000 نیم قرن جهاد علمی

978-600-172-083-3   300000 تمرین های تایید شده برای نتایج شگفت انگیز: هر روز برنده شوید

978-622-7744-02-6   1000000 (چگونه رهبری موفق باشیم)هنر رهبری در سازمان ها 

978-622-98008-0-5   1790000 (کاربرد و عملیات)هوش مصنوعی برای مارکتینگ 

978-622-05-2203-4   250000 هوش هیجانی و رفتار کاری



تعدادصفحه ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

92 سنجش و دانش مصطفی ذوالفقاری 217

422 اتکا، مرکز تحقیقات و  علی بنیادی نائینی 218

220 الگوی فردا فرانکو مالربا 219

260 دانشگاه تهران، موسسه  بهروز زراعی 220

128 خط آخر مرتضی منتظرالمهدی 221

112 خط آخر لیال رضالو 222

368 مهکامه پل بابیاک 223

340 جهاد دانشگاهی، سازمان  تیمور مرجانی 224

112 کلید آموزش ژان بقوسیان 225

978-622-05-2503-5   250000 هیئت مدیره و گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی

978-622-6909-25-9   540000 کارآفرینی اجتماعی

978-622-97552-3-5   650000 کارآفرینی نوآورانه دانش بنیان

978-964-03-0046-6   700000 با محوریت مطالعات )کارآفرینی و نوآوری در کسب و کارهای الکترونیک 

978-622-7744-34-7   450000 کارمند کامل

978-622-7744-01-9   1000000 کارکنان توانمند، کلید موفقیت سازمان

978-600-274-541-5   490000 نگاهی ساده به اجزای کلیدی کسب و کار!: کسب و کار همین است

978-622-7239-54-6   925000 کارکنان مارصفت در سازمان

978-600-460-350-8   650000 کانون ارزیابی و توسعه منابع انسانی با تمرکز و نگاه ویژه به ارزیابی و توسعه 


