
شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-600-7742-92-1 450000 100 سخنکده ؛ اسماعیل صمیمی پور نسرین لزومی همه فن حریف آرام" همراه بانک" 1

978-622-98320-0-4 400000 114 نمای علم ؛ امید رضاقلی الالنی ؛ علی نام آور اورلی زیوی راهنمای بازاریابی ناب برای استارت آپ ها: آمادگی، راه اندازی، برند 2

978-622-98231-0-1 350000 176 دیار نامگ پریسا توکلی طرقی آنچه در مورد تفکر استراتژیک باید بدانیم 3

978-622-7747-09-6 600000 240 نمای علم ؛ محسن توکلی خالدی ؛ مسعود بیات ویشاو دیپک دستورالعملی قطعی برای مبتدیان جهت یادگیری بازاریابی دیجیتالی: ابزارها و واحدهای بازاریابی دیجیتالی 4

978-622-7747-18-8 500000 166 نمای علم ؛ فارا رجبی سایمون جیکس نظریه و عمل روانشناختی: از دست دادن خود در روان پریشی 5

978-622-97307-3-7 500000 46 شرکت آینده آموزان آتا محمد حسن زاده 2018 - 11: 1 ویراست 30401استاندارد سامانه های مدیریت دانش ایزو  6

978-622-7747-12-6 400000 124 ؛ حمید قاسمی ؛ مهیار جاویدروزی  موسسه مدیریت پروژه شهر پنسیلوانیا ایاالت متحدهنمای علم استاندارد عملیاتی برای برآورد پروژه 7

978-600-463-462-5 490000 100 شاپرک سرخ یادگار محمدی ارمندی دموکراتیک سازی دانش کسب و کار برای رشد پایدار: استراتژی اقیانوس مدیریت سبز 8

978-622-7747-10-2 500000 226 نمای علم ؛ زهرا اصفهانی نژاد ؛ ویان احمدی سالواتوره فری مشارکت در امور مالی و حسابداری: استراتژی های مالی جهت شرکت های مستاصل و بحرانی 9

978-600-373-056-4 500000 پیش دانشگاهیان گزینه برتر172 ؛ سینا ابویی مهریزی ؛ مهرناز حکمی محمدجواد شکیبامهر 1اصول حسابداری  10

                    700000 126 تیمورپور ؛ فرهاد خلیقی آیدا نعمت الهی امنیت تجارت الکترونیک با تکیه بر قواعد حقوقی بین المللی 11

978-600-7742-81-5 350000 124 سخنکده ؛ فاطمه بابایی ؛ اسماعیل صمیمی پور مرضیه محبی انبارداری 12

978-600-421-422-3 950000 324 اندیشه عصر ؛ میثم وزیریان ؛ حسین شاه بالغی ودود جوان امانی بازارشناسی و مسائل بازاریابی 13

978-622-98144-4-4 400000 88 نمای علم ؛ مهتاب السادات موسوی فرد ؛ سمیرا دهقانی آوری منکو "جا بنداز و فراموشش کن"بازاریابی آسان  14

978-622-98144-6-8 400000 84 نمای علم ؛ محمد ظهیرنیا ؛ علیرضا رادمرد الال هو ویژگی های منطقه ای و چالش های جهانی: بازاریابی بین المللی دیجیتالی در چین 15

978-622-08-1013-1 1100000 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان252 ؛ پریسا قندور ؛ ناصر آزاد وداد بطط 7Eرفتار مصرف کننده، تجربه مشتری و : بازاریابی تجربی 16

978-622-7747-08-9 450000 116 نمای علم ؛ شیرین فرجی پور ؛ معز معصومی استیون اسپرو ...راهنمایی برای کسب درآمدی هزار دالر در ماه، راهبردهای : 2019بازاریابی در رسانه های اجتماعی برای کسب و کارهای  17

978-622-7747-14-0 450000 142 نمای علم ؛ علیرضا ترحمی ؛ غالمرضا مهرگانفر برادلی. دیویدج یک راهنمای اصولی برای ایجاد تحولی شگرف در برنامه تحقیقات تجاری و استراتژی مدیریت بازاریابی: MBAبازاریابی دیجیتال  18

978-622-98330-5-6 600000 190 نمای علم ؛ حسن رجبی دهکی ؛ زهرا حسن نایبی شاکتی کوندو بازاریابی دیجیتال؛ ترندها و چشم اندازها 19

978-600-7506-78-3 500000 100 کلک سیمین ؛ آتنا موسوی ؛ مرجان عباسی ؛ احمد روستا الری بیدرمن (اصول بنیادی راه اندازی و گسترش یک روش مشاوره مالی موفق)بازاریابی هوشمند  20

978-622-08-1185-5 900000 278 آموزشی تالیفی ارشدان ؛ فائزه یوسفی کیا ؛ پریسا قندور راجا راجامنار بازاریابی کوانتومی 21

978-622-96443-6-2 300000 152 ندای کویر ؛ سیدنیما نوربخش عبدالمحمدی احسان کرانی عدم قطعیت و کاالهای فساد پذیر: بهینه سازی چندهدفه زنجیره تامین 22

978-622-6594-58-5 150000 72 مات ؛ مونا اصفهانی ؛ شایسته دستخط گشتی ناپلئون هیل بیندیشید و ثروتمند شوید 23

978-622-292-254-2 800000 368 متخصصان ؛ امیر سالمی زاده اریکا اندرسن تبدیل افراد عادی به مجریانی خارق العاده: پرورش کارمندان عالی 24

978-622-7666-07-6 850000 328 دوران ؛ غالمحسین دهقانی ؛ سودابه خادمی ؛ حسین عزیزطائمه دیوید-پاتریک بت تسلط بر هنر استراتژی کسب و کار: پنج حرکت بعدی شما 25

978-600-8913-70-2 500000 150 نگاه نوین ؛ حسین یاغچی ؛ سعید روینده کندی. دن اس چگونه در کسب و کارتان به باالترین سود برسید؟: پولسازی مثل کیمیاگری 26

978-622-278-191-0 400000 264 راز نهان (به همراه ارائه مدل مناسب داخلی)پویشی در جایگاه و اهمیت مصرف کاالی داخلی در اقتصاد کشورهای مختلف جهان ایمان صادق زاده 27

978-600-363-472-5 580000 دانشگاه علوم انتظامی امین 400 ؛ ایوب صادقی ؛ بهرام بیات سیدخلیل سیدعلی پور تاب آوری در بحران های طبیعی شهری و پیامدهای امنیتی و انتظامی 28

978-600-421-423-0 600000 126 اندیشه عصر ؛ حسین شاه بالغی ودود جوان امانی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر کسب مزیت رقابتی و رفتار مشتری مداری 29

 



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-622-98117-4-0 450000 68 تیمورپور تاثیر نقش برون سپاری بازاریابی در توسعه صالحیت های بازاریابی مرتبه دوممیرحسین موسوی انزابی 30

978-600-463-481-6 220000 86 شاپرک سرخ سحر اندیکائی زاده تاثیر کیفی اطالعات بر میزان محافظه کاری حسابداری 31

978-600-6069-51-7 850000 324 گستره ؛ حمید ثنائی ؛ فاطمه باغستانی تاپچیک. ؛ گری اس ؛ جیم مکورمیک لورن بلکر تازه مدیر 32

978-622-7747-25-6 400000 130 نمای علم ؛ جالل کوهن ؛ احمد چیت چین ؛ لورل سی نیومن زاراک خان تبیین علوم رفتاری در سازمان 33

978-622-98389-3-8 480000 188 ندای کویر ؛ محمد کیفی بجستانی ؛ لیال عابدینی پورقلعه قاضی ؛ اکرمه السادات یعقوبی ؛ سیده لیال حسینی طبقدهی فرشته کردستانی تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی 34

978-622-7747-33-1 400000 154 نمای علم ؛ مسعود باغبان سعدآبادی ؛ مینا عیسی زاده خلیانی نابل احمد 35 برای رشد تجارت21چگونگی استفاده از بازاریابی در قرن : تسخیر بازاریابی دیجیتال

978-622-96443-9-3 300000 152 ندای کویر ؛ ابوالفضل کیفی بجستانی ؛ امین فرخ فرشته کردستانی چابک سازی در سازماندهی آموزشی 36

978-600-463-460-1 490000 112 شاپرک سرخ ؛ هدایت اله بابامیرساطحی یادگار محمدی ارمندی چاقی سازمانی در سازمان های ایرانی 37

978-622-7747-00-3 550000 142 نمای علم ؛ محمدحسین قربان پورلزرجانی کریستر پورشیانن چرخه مدیریت بحران 38

978-622-98320-9-7 400000 122 نمای علم ؛ فاطمه رشیدی مفرد ؛ الناز عالف جعفری  جسیکا راجرز چشم انداز بازاریابی دیجیتال بر اساس تجربیات مضاعف مصرف کننده 39

978-622-284-160-7 450000 136 طاهریان ؛ ابوالفضل طاهریان ریزی کیوساکی. ؛ رابرت تی کیم کیوساکی چگونه از تورم سود ببریم؟ 40

978-622-7600-19-3 500000 176  کتابسرای میردشتی ؛ هانیه فراهانی فرد کیت فرازی چه کسی پشتیبان ماست 41

978-964-384-087-7 600000 124 ابرون ؛ محمدرضا زرگر محمود زرگر چک لیست رشد شرکت های کوچک و متوسط 42

978-600-373-055-7 700000 پیش دانشگاهیان گزینه برتر244 ؛ سینا ابویی مهریزی ؛ مهرناز حکمی محمدجواد شکیبامهر 2حسابداری پیشرفته  43

978-600-373-057-1 550000 پیش دانشگاهیان گزینه برتر188 ؛ سینا ابویی مهریزی ؛ مهرناز حکمی محمدجواد شکیبامهر حسابداری دولتی 44

978-600-7742-82-2 450000 196 سخنکده ؛ اسماعیل صمیمی پور مرضیه محبی حسابداری منابع انسانی 45

978-600-451-849-9 290000 86 گیوا ؛ مرضیه باقری ؛ مریم رزاقی مارک مانسون اصول و قواعد همانندسازی در بازاریابی شبکه ای: دایره ی اول 46

978-622-97034-6-5 490000 32 مزدیسنان ؛ حمید رمضانی نادین هنلی درخواست اصول بازاریابی به کارزار بازاریابی اجتماعی 47

978-600-489-477-7 2500000 706 حیدری هاله فرسادحبیبی درسنامه جامع فناوری اطالعات سالمت همراه با نکات کلیدی و سواالت 48

978-964-208-248-3 900000 دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی274 ؛ طاهره هندیجانی فرد ؛ محسن هجرتی ؛ محمد مروتی یحیی تابش سازوکارهای حقوقی و مالی که دره سیلیکون را ساخت: بزرگترین استارت آپ جهان: دره سیلیکون 49

978-600-8980-76-6 350000 آجا (ص)قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء 132 ؛ سمانه شرف داودلی ؛ مرتضی پیراسته ابوالفضل سپهری راد راهبرد دفاعی در برابر تحریم به شیوه اقتصاد مقاومتی: دفاع اقتصادی 50

978-622-7747-07-2 500000 162 نمای علم ؛ سپیده برشجان ؛ مرضیه جمع دار اولیور هولت کمپر تحلیل مطالعه موردی در شرکت های تولیدی: دیجیتال سازی عملکرد حسابداری مدیریت 51

978-622-98500-0-8 2000000 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور782 ؛ محمدمهدی سعیدیان ؛ ابراهیم سوزنچی کاشانی نلسون. ؛ ریچارد آر ؛ دیویدسی موئری ؛ یان فایربرگ سمیه کریم زاده راهنمای نوآوری آکسفورد 52

978-622-98316-1-8 550000 190 سی  دا ؛ فرزانه اندیشمند محمدتقی امینی رهبری استراتژیک شهدای انقالب 53

978-622-96529-9-2 400000 150 تدبیرگر صانعی ؛ فاطمه اسدنژاد حسین علی حقی رهیافت های نوین خط مشی گذاری و تصمیم گیری در کسب و کار 54

978-600-5374-97-1 1000000 348 کارگزار روابط عمومی ؛ زهرا بابازاده گان ؛ محسن داوری کلی. لیزاچ !برای موفقیت بی نهایت در رسانه ها به داستان تان انرژی بدهید:  ثانیه ای8روابط عمومی  55

978-600-98534-4-1 1000000 غیرانتفاعی مهر البرز- موسسه آموزش عالی غیردولتی 236 ؛ آرام بهروزی احسان فرصت کار روش تحویل یکپارچه پروژه، تحقق هم آفرینی ارکان 56

978-622-7782-08-0 550000 168 وانیا ؛ غالمرضا محمودی روی سی لیلی روش های برخورد با افراد دشوار 57

978-622-98320-7-3 550000 242 نمای علم ؛ مهدی مهرابی ؛ مجید خالقی راد محمت ییلدیز رویکرد مدرن معماری سازمانی 58

 



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-622-98533-1-3 750000 276 تدبیرگر صانعی ؛ مهدی سعادت فرشته منصوری موید رویکردی کیفی به مدیریت ریسک 59

978-600-363-413-8 400000 دانشگاه علوم انتظامی امین 260 محمود شوقی:؛ زيرنظر علی اصغر انواری رستمی سیستم های توزیع پیشرفته 60

978-600-463-406-9 295000 138 شاپرک سرخ مریم رضایی شهسواری شایستگی کارکنان بهره وری سازمانی عدالت سازمانی 61

978-622-7850-15-4 600000 114 عطران نگار آرین فر صفحه شطرنج کسب و کار 62

978-622-7747-19-5 450000 114 نمای علم ؛ پرستو رحمت اللهی نیلزجوزف لنون عملکرد و پاسخگویی در حسابداری از دیدگاه دلوز و گاتاری 63

978-600-463-516-5 600000 172 شاپرک سرخ مهرداد رنجبر عوامل رفتاری و عملکرد 64

978-622-98183-1-2 450000 184 اندیشه آگاه ؛ سیدتیمور سیدی اصل ؛ علیرضا نظری انامق دانیل والتر استراتژی های قدرتمند برای غلبه بر تنبلی و چند برابر کردن وقت تان: غلبه بر اهمال کاری 65

978-600-463-378-9 650000 256 شاپرک سرخ ؛ روح هللا چراغی حمید کاکایی ماوایی فروش شگفت انگیز 66

978-600-463-475-5 400000 174 شاپرک سرخ وحید میرزائی نقش تعصب دوگانه بر عملکرد فروشندگان و بازاریابان!: فروشندگان سیاه و سفید 67

978-622-98316-5-6 300000 80 سی  دا میثم دهقانی فلسفه نوآوری و تولید در جامعه 68

978-622-99438-8-5 120000 124 فراگیر خردمندان ؛ علیرضا فیض بخش ؛ دنیا غالمی ؛ مارک مکنیک بالنچارد. کنت اچ عصر ناپیدای مدیریت در دنیای امروز: قرص مدیریت 69

978-622-7747-29-4 400000 96 نمای علم ؛ اکرم صدقی ؛ محمدمهدی سمواتی فرانک دپا نکات، مفاهیم و ایده های خارج از چهارچوب در مورد چگونگی استفاده از علم رباتیک، هوش مصنوعی، و اتوماسیون: بازاریابی (خودکارسازی)مباحثی پیرامون اتوماسیون  70

                    360000 108 ندای کویر ؛ محمد کیفی بجستانی ؛ مهدی عابدینی پورقلعه قاضی ؛ عبداله شه بخش فرشته کردستانی مدل کاربردی مدیریت تعالی سازمان 71

978-600-8337-42-3 600000 148 شهر یاس ؛ زهرا خانیانی ؛ سیده مژگان امینی مهدی رودکی مدل ها و تکنیک های مدیریت و کسب و کار 72

978-600-363-379-7 380000 دانشگاه علوم انتظامی امین 244 ؛ قربانعلی حیدری اصحاب حبیب زاده:؛ زيرنظر ؛ رضا عبدالرحمانی رضا جوادیان مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد خدماتی پلیس راهنمایی و رانندگی 73

978-622-96443-8-6 380000 114 ندای کویر ؛ ابوالفضل کیفی بجستانی ؛ مهدی عابدینی پورقلعه قاضی فرشته کردستانی مدیریت ارتباط با مشتریان با رویکرد کاربردی 74

978-622-7747-03-4 550000 200 نمای علم ؛ سیده سمیه موسوی طه ؛ پریسا فرشچی رایت. ؛ پاتریک ام ؛ دیوید اولریچ جان استوری ترسیم زمینه مدیریت منابع انسانی استراتژیک: مدیریت استراتژیک منابع انسانی 75

978-600-8980-80-3 350000 آجا (ص)قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء 144 ؛ حسین بروغنی علیرضا الهامی مدیریت استعداد 76

978-600-7906-37-8 450000 مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آیین  نامه های رزمی نزاجا128 ؛ منصور رحمانی محمد تقی پور مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست 77

978-622-7850-19-2 600000 96 ؛ متینه مقدم سیدفخرالدین طاهرزاده موسویانعطران مدیریت بازاریابی و خدمات به مشتریان 78

978-622-7747-11-9 450000 108 نمای علم ؛ محمدحسین قربان پورلزرجانی ؛ سمانه منصوری فرد ؛ دیوردیه تسوسیتس مالدن پتسولیا معرفی شرکت های واکنش پذیر و انعطاف پذیر: مدیریت بحران 79

978-622-7502-16-9 450000 شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران516 ؛ مهدی بهروش ؛ مجید فراهانی آوانگ. ؛ جوزف ال شوالرین. ابنیزرا (اصول، روش ها، فرآیندها)مدیریت پروژه محیط زیستی  80

978-600-8776-19-2 350000 140 توسعه دانش ؛ فائزه صباحی نیا مصطفی سعیدی مدیریت تعارض و هوش هیجانی در سازمان 81

978-600-7749-68-5 800000 392 شرکت پیشرو فناوری قائد ؛ علی شایسته ؛ لیال رائو ؛ گونجان مانسینگ برایسن-مواتا اوسی-؛ کوکو ؛ احمدرضا شعاع حسنی ؛ محمدحسین ارس خان علی شایسته حوزه ها، راهبردها و فناوری های مورد نیاز برای کشورهای در حال توسعه: مدیریت دانش در خدمت توسعه 82

978-622-7809-07-7 560000 178 زرین اندیشمند ؛ مریم قدمی حسین قربانیان مدیریت دانش، استراتژی سازمان های یادگیرنده 83

978-600-463-427-4 150000 76 شاپرک سرخ ؛ آزاده رخشانی محمدیوسف رحمتی SWOTمدیریت راهبردی تهدیدات سالمت مبتنی بر ماتریس تحلیلی  84

978-622-08-1138-1 550000 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان156 ؛ علی مرادی ؛ هادی کازرونی شامیری ؛ علی اکبر کریم پور ؛ یدهللا مهرعلی زاده رایت. ؛ پاتریک ام ؛ دیوید اولریچ جان استوری مدیریت راهبردی منابع انسانی 85

978-622-98320-8-0 500000 170 نمای علم ؛ ایمان حسامی تکلو ؛ شهناز پورسلیمی آناندا داس گوپتا تدوین و اجرای راهبردهای منابع انسانی برای برتری های رقابتی: مدیریت راهبردی منابع انسانی 86

978-622-7747-26-3 400000 128 نمای علم ؛ عادل خدادادپیله رود ؛ جواد یعقوبی اوپوت. جان ای درک چالش ها و سناریوهای جدید در یک اقتصاد نوظهور: مدیریت منابع انسانی در آفریقا 87

 



شابك بهاء تعدادصفحه ناشر پدیدآور عنوان ردیف

978-622-255-430-9 1600000 648 پشتیبان ؛ معصومه مهدوی پور محبوبه حسینی:؛ به اهتمام هادی وکیل زاده:؛ به اهتمام سیداحمد موسوی تاکامی:؛ به اهتمام امیرحسین وکیل زاده:؛ به اهتمام مرتضی چشمه نور مدیریت و ارزیابی عملکرد 88

978-622-7747-13-3 500000 158 نمای علم ؛ احمد چیت چین ؛ نیما افخمی رونالد اسکین مدیریت، تغییرات سازمانی و معناسازی 89

978-622-7410-47-1 950000 324 پندارقلم ؛ منیژه حسن پور ایو موریو:؛ مقدمه گزاویه مشی-؛ پیر فیلیپ شرو ابزار و روش های مربوط به اهداف استراتژیک موفقیت آمیز: مشاوره استراتژیک 90

978-622-7747-35-5 450000 184 نمای علم ؛ جالل کوهن ؛ ارم باقریان توهین بیسواس مسئولیت کارکنان در برابر سازمان: معضل سرمایه ی انسانی 91

978-622-214-795-2 850000 232 صالحیان ؛ مریم ملکی کام بخش ؛ محمدرضا ملکی کام بخش اورتیز-کلر دیاز موفقیت در شبکه های اجتماعی برای همه برندها 92

978-622-289-059-9 750000 176 آتیسا ؛ مهدی شیری رندی گیج بیانیه ای برای کارآفرینان: نابغه دیوانه 93

978-622-7502-28-2 60000 شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران60 ؛ فاطمه رشوند مسعود مجرب نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه برای مدیریت بحران 94

978-600-95877-9-7 380000 144 رازی گر ؛ وحید نادری ماکسول. جان سی نگرش تان را به بزرگترین دارایی خود تبدیل کنید: نگرش بد تا عالی 95

978-622-98389-1-4 300000 102 ندای کویر ؛ فاطمه کامرانی فرشته کردستانی نگرشی نوین به سرمایه فکری 96

978-622-07-1317-3 100000 104 (مرحله دوم) 1399دکتری سال  (2162کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی  دپارتمان مدیریت مدرسان شریفمدرسان شریف  97

978-622-07-1417-0 100000 104 مدرسان شریف  (مرحله دوم) 1399دکتری سال  (2501کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته مدیریت پروژه و ساخت  دپارتمان هنر مدرسان شریف 98

978-622-07-1319-7 100000 104 (مرحله دوم) 1399دکتری سال  (2164کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته مدیریت صنعتی  دپارتمان مدیریت مدرسان شریفمدرسان شریف  99

978-622-07-1379-1 100000 104 (مرحله دوم) 1399دکتری سال  (2315کد )مدیریت ساخت - نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته مهندسی عمران  دپارتمان مهندسی عمران مدرسان شریفمدرسان شریف  100

978-622-07-1325-8 100000 104 (مرحله دوم) 1399دکتری سال  (2173کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی مجموعه حسابداری  دپارتمان حسابداری مدرسان شریفمدرسان شریف  101

978-622-07-1324-1 100000 104 مدرسان شریف  (مرحله دوم) 1399دکتری سال  (2171کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی مجموعه مالی  دپارتمان مالی مدرسان شریف 102

978-622-07-1318-0 100000 104 (مرحله دوم) 1399دکتری سال  (2163کد )نمونه سوال و پاسخ تشریحی مجموعه مدیریت دولتی  دپارتمان مدیریت مدرسان شریفمدرسان شریف  103

978-622-07-1205-3 100000 104 (مرحله اول) 1399دکتری سال  (2315کد )مدیریت ساخت - نمونه سوال و پاسخ تشریحی مجموعه مهندسی عمران  دپارتمان مهندسی عمران مدرسان شریفمدرسان شریف  104

978-622-99438-0-9 200000 172 فراگیر خردمندان ؛ فرزانه حمیدی ؛ زهرا امیری ؛ مسعود وفائی ؛ الهه حسینی علی عبدی جمایران نوآوری و رفتار مصرف کننده 105

978-622-7267-61-7 380000 102 فرا هنر ؛ صادق دوپیکر ؛ محمد ابراهیمی درک سیورز 106 درس برای کارآفرینان استارت آپی40: هر آنچه که می خواهی

978-622-283-106-6 450000 آموزشی و پژوهشی بوعلی132 مهدی پورسرخ هنر رهبری تیم 107

978-622-98389-2-1 360000 120 ندای کویر ؛ زهرا کیفی بجستانی ؛ امین فرخ ؛ کتایون پورمحمدی فرشته کردستانی وضعیت تسهیم دانش در مراکز درمانی 108

978-622-6594-68-4 160000 80 مات ؛ مونا اصفهانی ؛ مهرداد رئوف کال نیوپورت کار عمیق 109

978-600-199-081-6 600000 288 بهزاد ؛ فرزام حبیبی اصفهانی کال نیوپورت کار عمیق 110

978-600-7505-84-7 500000 228 اشراقی ؛ نیلوفر هاشمزادفروزان کال نیوپورت قوانینی برای موفقیت در جهانی پر از استرس: کار عمیق 111

978-964-03-0161-6 750000 دانشگاه تهران، موسسه انتشارات234 ؛ زاهده ابرقوی زاده ؛ مرتضی اکبری ؛ دونالد کوراتکو موریس. مایکل اچ شناخت چهار نوع کسب و کار خطرپذیر: کارآفرینان چه چیزی ایجاد می کنند 112

978-600-8944-73-7 120000 62 کتاب اطهر ؛ محمدمهدی اطهر سیدمهدی میری چه کارهایی در دنیا انجام می شود؟: کارها 113

978-600-8913-71-9 700000 200 نگاه نوین ؛ حسین یاغچی ؛ مهدی نشاط مکسول. جان سی معرفی بخش های اصلی ساخت یک زندگی رویایی: کتاب نهایی موفقیت 114

978-622-7495-90-4 450000 120 نوآوران دانش ؛ سیده صدیقه پورخلیلی نودهی ؛ هلگر راتگبر جان کاتر تغییر و موفقیت در هر شرایطی: کوه یخ ما در حال آب شدن است 115

978-622-6280-41-9 360000 98 کتابداران دامون جاودانی هروی مقدم (حلقه مفقوده توسعه کارخانجات صنعتی)یادگیری سازمانی  116
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978-622-96443-7-9 350000 126 ندای کویر ؛ لیال عابدینی پورقلعه قاضی فرشته کردستانی یادگیری سازمانی در هزاره سوم 117

 


