
تعدادصفح

ه

ناشر پدیدآور ردیف

104 زرنوشت مژگان شریعتی 1

208 کلید پژوه اسماعیل محبی کندسری 2

488 فرهنگ نشر نو،آسیم حبیب الجوردی

؛ ضیاآ صدقی

3

108 ماهواره سجاد سلیمانی سروستانی

؛ محبوبه زارع

4

72 اندوخته مریم شیخ االسالمی بورقانی 5

232 دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات و 

اشتفانی آوگه دیکهوت

؛ برنهارد کویه

6

182 سنجش و دانش شهاب ثابت راسخ 7

160 زرنوشت حسن رضا شکری خانقاه 8

218 نشر شهر مجید فوالدیان

؛ ملیکا مقدم

9

24 نارنج کاوه کرباسی 10

512 راه طالیی گوستاوو رینالدی

؛ جعفر خیرخواهان

11

76 نگاه معاصر کورنلیوس کاستوریادیس

بندیت-؛ دانیل کن

12

104 توشه عمر سمیه شمس آبادی فرهانی 13

248 دانشگاه تهران، 

موسسه انتشارات و 

آنتونی ساندرز

؛ مارشامیلون کورنت

14

272 آراد کتاب ریان جونز

؛ محمدرضا شیرمحمدیان

15

238 نوآوران سینا محمدجواد افتخاری کنزرکی 16

122 ماهواره رضا درویشی 17

112 موسسه نگارش 

الکترونیک کتاب

علی نیک نیا

آروین آبادی:؛ ويراستار

18

256 آثار فکر تیانا الرنس

؛ احمد مرشدی

19

118 کلید پژوه اعظم محمدجعفری سیابان 20

60 اندیشه عصر فرزاد گندمی 21

168 قانون یار طاها فتحی

آرمان باقرآبادی:؛ ويراستار

22

214 کلید پژوه خلیل شمشیری بزچلویی

؛ همت اله حسین زاده

23

176 یارمند،صاد میثم مهرپور

مریم ترکمیان:؛ ويراستار

24

440 اندیشه عصر دیرک نیپلت

پیمان مولوی:؛ مقدمه

25

148 هفتان مهین مشرف 26

112 جاودانه دیوید برنز

عسگر نوربخش:؛ مقدمه

27

418 روزآمد گئورگی والنتینوویچ پلخانوف

؛ جالل علوی نیا

28

130 کلید پژوه مصطفی دالوند

؛ مجید ساالروند

29

شابك بهاء عنوان

978-622-288-174-0 250000 آسیب شناسی اشتغال غیررسمی و نقش آن بر عملکرد و انگیزه 

6-43-6812-622-978(با تاکید بر دانش آموزان شهرستان مرزی بانه)تحصیلی دانش آموزان  350000 آموزش کارآفرینی بر شکل گیری سرمایه انسانی

978-600-490-288-5 1800000 اتحادیه های کارگری و خودکامگی در ایران

978-622-266-250-9 400000 اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی در بورس

978-622-98165-0-9 400000 اثرات کشاورزی بر محیط زیست

978-964-03-0188-3 900000 مدل مشتری مداری زوریخ: ارزش آفرینی برای مشتریان در بانکداری

978-622-216-841-4 450000 ارزیابی توان اکولوژیک اراضی جهت توسعه پایدار شهری با تاکید بر 

5-182-288-622-978(مطالعه موردی شهر دیزیچه)آینده پژوهی  550000 ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری با کامفار

978-600-439-472-7 650000 یک سده فراز و فرود زندگی تهیدستان : از گودنشینان تا مددجویان

4-101-228-622-978شهر تهران 300000 اسرار شگفت انگیز گیاهان

978-622-98182-6-8 700000 راهنمای جامع برای غیراقتصادی ها: اقتصاد برای سیاست گذاران

978-622-290-001-4 180000 از زیست محیط تا خودفرمانروایی: اقتصاد، فرهنگ و سیاست

978-600-96816-9-3 350000 امر مقضی در قانون

978-964-03-0298-9 900000 مدیریت ریسک در موسسات مالی: بازارها و نهادهای مالی

978-600-186-514-5 1170000 افزایش چندین برابری سود با متد نوین مدیریتی: بازی معامله

978-622-7312-56-0 680000 افزایش بهره وری و بهبود عملکرد در : برنامه ریزی به روش بهینه باش

6-334-266-622-978مدیریت زمان 500000 برنامه ریزی توسعه گردشگری بندر دیلم

978-622-7033-19-9 500000 (مفاهیم پایه، راهکارهای جامع و قانونگذاری)بالکچین و رمزارزها 

978-622-7332-22-3 750000 کتابی برای تازه واردها: بالکچین

978-622-6812-06-1 200000 پرورش مغز ثروت آفرین

978-600-421-461-2 680000 پول آفرینی در کسب و کار نوپا

978-622-229-535-6 770000 پیشرفت توسعه جهان سوم با نگاهی به مقررات حقوق بین الملل 

2-8-95846-622-978اقتصادی 250000 بررسی )تاثیرات عقد خرید دین بر رشد اقتصادی مشتریان و بانک ها 

6-87-7459-622-978(حقوقی و اقتصادی 450000  دهه تالش برای 4روایتی از : تاریخ بانکداری اسالمی در ایران

7-440-421-600-978اسالمی سازی بانکداری در ایران 1250000 تجزیه و تحلیل اقتصاد کالن

978-600-7513-73-6 200000 تحلیل حقوقی ماهیت معاهدات نفتی بین المللی در حقوق اساسی 

2-741-158-600-978جمهوری اسالمی ایران 300000 تخصیص دارایی پیشرفته اصول مدیریت ثروت

978-622-6629-38-6 1200000 تکامل نگرش مونیستی تاریخ

978-622-6812-39-9 300000 چالش ها و موانع دیپلماسی اقتصادی دولت دوازدهم جمهوری 

اسالمی ایران در سطح بین المللی و داخلی



تعدادصفح

ه

ناشر پدیدآور شابكردیف بهاء عنوان

80 گنج دانش محمدجعفر جعفری لنگرودی 30

208  راه پرداخت  گروه بالکچین مرکز نوآوری پل 

وینو

31

284 ترمه ایب کافناس

؛ میثم محمودزاده

32

142 جنگل،کمیته ایرانی 

اتاق بازرگانی 

فریده تذهیبی 33

88 دانش پژوهان جوان صالح عزیزجهان

فاطمه قلی نژاد:؛ ويراستار

34

144 علوی فرهیخته نکیسا رحمانی

؛ پریسا ربیعی فراهانی

35

136 علوی فرهیخته نکیسا رحمانی

؛ پریسا ربیعی فراهانی

36

148 علوی فرهیخته نکیسا رحمانی

؛ پریسا ربیعی فراهانی

37

346 سازمان برنامه و 

بودجه کشور

حمیدرضا قاسمی موقر

پردیس براتی:؛ گردآورنده

38

178 اساتید دانشگاه حمیده جانقریان 39

112 کلید پژوه بابک پوربخش 40

72 خانه روشنا رامین تابان

نرگس فرقانی:؛ ويراستار

41

148 برتراندیشان عباس کیانی

اصغر جوزی پور:؛ ويراستار

42

30 جنگل مایکل کاراس

؛ حمیدرضا عسگری

43

162 تی آرا علی اصغر رضایی منش

؛ میالد گوهری

44

280 برتراندیشان کریستین لیسر

؛ روالند شگ

45

242 دانشگاه پیام نور صدیقه اسالمی

؛ حسین پورسلطانی زرندی

46

380 برتراندیشان رضا صحرانورد

اصغر جوزی پور:؛ ويراستار

47

226 کلید پژوه ابوالقاسم عظیمی 48

152 زهره علوی کیوان غریب پور

؛ محمدحسن نسیمی

49

94 میعاد اندیشه  شرکت جی پی مورگان چیس

؛ محمدرضا شمس بیدهندی

50

288 مهر مانا بهروز علیشیری 51

290 اعتدال گستران فردا علیرضا هاشمی

سیدداوود افضلی:؛ ويراستار

52

6 راز بارش بقا امیرسلیمانی

بهشید شیرآسب:؛ گرافیست

53

368 گسترش علوم پایه احمد عطارنیا

؛ مرسده آدابی

54

88 اساتید دانشگاه اسماعیل باحقیقت 55

72 میعاد اندیشه سیدآرمین قلندری

سیدعلیرضا قلندری:؛ ويراستار

56

978-622-6187-75-6 450000 باانضام حقوق اداری: حقوق مالیه

978-622-7702-10-1 آشنایی با دفتر کل توزیع شده، توکن و رمز ارز و ارز : دارایی دیجیتال

5-909-978-964-978دیجیتال بانک مرکزی 700000 یک راهنمای خودآموز برای تبدیل شدن : دوره آموزشی معامله فارکس

1-338-238-622-978به یک معامله گر ارز موفق 400000 (ISDGP)رویه استاندارد بین المللی ضمانت نامه های عندالمطالبه 

978-600-288-142-7 160000 شیرجه به عمق: سرمایه گذاری

978-964-169-888-3 340000 (1)سواد مالی و هوش تجاری مقدماتی 

978-964-169-889-0 340000 (2)سواد مالی و هوش تجاری مقدماتی 

978-964-169-890-6 340000 (3)سواد مالی و هوش تجاری مقدماتی 

978-622-203-445-0 2500000 1399شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران سال 

978-622-7661-99-6 580000 عادت ورشکستگی

350000 عوامل موثر بر رقابت پذیری بانک ها در ایران

978-600-7831-73-1 400000 فرصت های شغلی در صنعت تاسیسات و تهویه مطبوع و آموزش 

5-60-7329-622-978تاسیسات و تهویه مطبوع و آموزش تاسیسات و تهویه مطبوع به روش  400000 فناوری واقعیت مجازی و بازاریابی حسی در گردشگری نوین

978-622-238-280-3 250000 قصه بیتکوین

978-600-8795-85-8 520000 قواعد شکست ناپذیر در بازار بورس

978-622-7329-61-2 780000 فرصت ها، چالش ها و : گردشگری بر مدار دیجیتال به سبک سوئیس

4-0802-14-964-978دستاوردها 400000 (ارشد تربیت بدنی)گردشگری ورزشی 

978-622-7329-44-5 800000 مجموعه مقاالت حقوقی و بانکی

978-622-6812-34-4 350000 مجموعه مقاالت در زمینه بررسی نقش عوامل تاثیرگذار بر توسعه 

0-01-7888-622-978پایدار شهری 450000 مدیریت بازاریابی دهان  به  دهان در ورزش

978-622-231-556-6 300000 منشور اخالقی

978-600-96771-9-1 750000 داستان عقب ماندگی توسعه )موریانه های نهادی توسعه صنعتی ایران 

7-2-97737-622-978(صنعت فناوری اطالعات در ایران 600000 نگاه سیاسی به قراردادهای نفتی ایران همراه با آنالیز قراردادهای بیع 

2-86-6972-600-978متقابل نفتی ایران 200000 هر کسی شغلی داره

978-964-490-806-4 1100000 کارآفرینی و توسعه اقتصادی

978-622-7913-13-2 480000 کاربرد و عملکرد بالک چین در امنیت اینترنت اشیا، چالش های آن

978-622-231-680-8 350000 کلیات انرژی هسته ای


