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 و مدیریت وهشژپ و آموزش عالی موسسه کتابخانه مجموعه به شده افزوده کتاب عنوان 100بیش از  حاضر فهرست

 .است شده تنظیم موضوعی، گروه 7 در زیر مندرج ترتیبکه به  گیردمیبر در را 1401 بهار در ریزیبرنامه

 

 صفحه عناوین تعداد موضوع

 2 57 مدیریت

 6 14 اقتصاد

 7 2 حقوق

 8 7 شناسیجامعه

 9 2 آموزش

 10 8 ادبیات

 11 11 سایر
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 مدیریت

 

 .1۳۹۹تهران: الماس دانش،  -/ نويسنده محبوبه مظاهري.آشنایي با کوچينگ با بياني ساده همراه با پرسش و پاسخ .1

 .1۳۹۸]قم[: آراستگان،  -/ دارن هاردي؛ مترجم مريم مرادي اسفياني.اثر مرکب .2

.1۳۸۳تهران:الدين طبيبي، محمدرضا ملکي،/ ديويس فاوگ؛ مترجمين جمالاستراتژیک اجرای برنامه .۳

رج: ک -/ نويسندگان ديويد اي. وتن و کيم اس. کمرون؛ مترجم بدرالدين اورعي يزداني.ارتباط به شيوه حمایتي .4

 . 1۳۸۰موسسه تحقيقات و آموزش مديريت، 

 .1۳۸1 تهران: مديران، -نژاد پاريزي.دي ايران/ الرنس. ام ميلر؛ ترجمه مهاز مدیریت تا رهبری .5

/ جري زد.مولر؛ مترجم زهرا تدين؛ کاري از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، مرکز استبداد معيارها .6

 .1۳۹۹تهران: سبزان،  -ها؛ مقدمه غالمحسين شافعي.پژوهش

. 1۳۹4تهران: پادينا،  -/ مولف استيون پي رابينز؛ مترجم مسعود حقيقي.اصول رفتار سازماني .7

وين تهران: سازمان مطالعه و تد -(/ علي رضائيان.عدالت و عدالت درسازمان )مدیریت رفتار سازماني پيشرفتهانتظار .۸

. 1۳۸4کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(، 

 العاتتهران: پژوهشکده مط -پشت.علي پايا؛ ويراستار سميه سياهپژوهي/ اندیشه مستقبل: مقاالتي در باب آینده .9

 .1۳۹7فرهنگي و اجتماعي، 

ويرايش  -/ نويسنده محسن رناني.بازار یا نابازار؟: بررسي موانع نهادی کارایي نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران .1۰

 .14۰۰تهران: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي،  -دوم.

تهران: سيماي فرهنگ،  .الدين طبيبي، محمدرضا ملکيترجمه جمال /ریزی استراتژیک و سنجش عملکردبرنامه .11

1۳۸۳. 

 .1۳۸4تهران: -احمدرضا حراف./ نوشته ويليام جي. راث ول؛ مترجم موثرریزی جانشينيبرنامه .12

نويسنده نيگل هوليس؛ مترجم مهدي خادمي؛ / رسندميبرند: چگونه برندهای هوشمند به درآمد بيشتر پاداش .1۳

 .1۳۹۹تهران: سيته،  -نيا.ويراستار نورا موسوي

 .1۳۸6اصفهان: ارکان،  -/ تاليف ايرج سلطاني.(پرورش منابع انساني )با رویکرد استاندارد مدار .14

/ نويسندگان ديويد. اي. وتن و کيم. اس. کمرون؛ ترجمه مهدي های مدیریت: رهبری تحوالت مثبتورش مهارتپر .15

.1۳۸5کرج: موسسه تحقيقات و آموزش مديريت،  -نژاد پاريزي.ايران

 .1۳۹4تهران: موسسه کتاب مهربان نشر،  -/ مولف حسن رنگريز.ریزی نيروی انسانيتحليل مسائل برنامه .16

  تهران:  -.ي/ مولفان ابوالقاسم جاريانهاهای درس تجزیه و تحليل سيستمها مطابق با سرفصلتجزیه و تحليل سيستم .17

 .1۳۸6دانشگاه جامع علمي و کاربردي، 
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 .1۳۸4تهران: داود صابر،  -کوشش داود صابر./ بههای مدیریتيو شایستگي توشههتصویر روی آب: نگاهي به ر .1۸

 .1۳۹7تهران:  -.تاليف عباس منوريان ها/استراتژیک: مفهوم، عناصر و مدلتفکر  .1۹

گاه تهران: دانش -./محمدباقر قاليباف زکتمرکزگرایي و تمرکززدایي در ایران به سوی طراحي الگوی نيمه متمر .2۰

 .1۳۹6 تهران

 .1۳۸۳تهران: سيماي فرهنگ،  -جمال الدين طيبي، محمدرضا ملکي./ ترجمه های رهبریتوسعه مهارت .21

.1۳۸۳تهران: سيماي فرهنگ،  -/ ترجمه جمال الدين طبيبي و محمدرضا ملکي.موثرتيم .22

تهران:  -ي استيفن رابينز؛ ترجمه ي مهدي الواني، حسن دانايي فرد./ نوشتهتئوری سازمان: ساختار و طرح سازماني .2۳

 . 1۳۸6صفار: اشراقي، 

نگاه معاصر،  تهران: -/ مهدي مقدري.های دانيل کافمن درباره حکمرانيحکمراني خوب و توسعه: دیدگاه و یافته .24

14۰۰. 

/ اشوک شاه، جي. راس کلي، ديليپ العمر: قواعد، عملکرد، ادراک، سياستپذیری مادامدستيابي به اشتغال .25

 .14۰۰تهران: انتشارات دنياي اقتصاد،  -اسرينيواسن؛ ترجمه علي درويشان.

/ گردهمايي کوچينگ اجرايي؛ هایي برای اجرای کوچينگراهنمای کوچينگ مدیران اجرایي: مفاهيم و دستور العمل .26

 . 1۳۹۹تهران: الماس دانش،  -محبوبه مظاهري.: نويسنده

ري، / تاليف و اقتباس داود کيا کجوآزادبندی شده کنکور سراسری و روش تحقيق در مدیریت: بهمراه سواالت طبقه .27

 . 1۳۸۹تهران: جلوه نگار،  -کريم کيا کجوري.

ن؛ / الوود چاپممسئولي باید بداند )رویکردی اجرایي بر الگوی مدیریت اثربخش( که هر مدیر رهبری: مهارتي .28

 . 1۳۸1بهزاد رمضاني، ، تهران: دايره -اني )طالقاني(.مترجم بهزاد رمض

ین، الدرضا علي احمدی، ایرج تاجطالیي نگرشي جامع بر مدیریت استراتژیک/ براساس تاليف علي راهنمای .29

.1۳87تهران: پویندگان دانشگاه،  -اله؛ زیرنظر حسين نصيری.مهدی فتح

.1۳84مشهد: بيان هدایت نور،  -.اهلل دعائيها در بستر جهاني شدن/ نویسندگان حبيب ازمانس .۳0

. 1۳88تهران: رسانه ساز دانش،  -/ مولف اميرحسين اميرخاني.های عصر دانشهای یادگيرنده، سازمانسازمان .۳1

 .1۳86تهران: نشر ميزان،  -/ کيومرث اشتریان.سياست گذاری عمومي در ایران .۳2

 .1۳۸۸تهران: آواي عشق،  -]و ديگران[. رحمت اله حافظي .../ نويسندگان گام 18زاری مناقصات در گرآیند برف .۳۳

.1۳۹۸ ،تهران: پيشبرد -/ منصور مدرسي.رهنگ توصيفي واژگان مدیریت و منابع انسانيف .۳4

ان: مرکز تهر -/ بهروز رياحي.فرهنگ لغات و اصطالحات مدیریت )دولتي، بازرگاني، صنعتي( و مدیریت کيفيت .۳5

 .1۳۸1آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، 
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ويسندگان[ انجمن مديريت و رهبري آمريکا؛ ]ويراستار ديويد پاردي[؛ مترجم / ]نکاریکوچينگ و آموزش تيم .۳6

.1۳۹۹تهران: الماس دانش،  -محبوبه مظاهري.

-يتاليف عليرضا عل(/ و کنترل مدیریت ارزشي مباني و اصول مدیریت اسالمي )کليات، مباني، روش... نظارت .۳7

1۳۸۳تهران: توليد دانش،  -احمدي، حسين علي احمدي.

تهران:  يمحمد گودرزترجمه علي ،/ تاليف جين برتين لسليمدیران جهاني: اثربخشي مدیریتي در گستره جهاني .۳۸

1۳۸7. 

.1۳۸1تهران: فرا،  -اله اميني./ نويسنده وارن بنيس؛ مترجم فضلای نومدیران کهنه کار، زمانه .۳۹

تهران: توليد  -تاليف عليرضا علي احمدي، حسين علي احمدي.های اسالميمدیریت ارزشي با تکيه بر ارزش .4۰

1۳۸۳دانش، 

-.الدين طبيبي(/ دنيس ليندسي ولز؛ ترجمه جمالمدیریت استراتژیک برای مدیران ارشد )راهنمایي اجرایي .41

 .1۳۸۳تهران:

 .1۳۸2اسکي  ترجمه محمد خراساني آملي،، تاليف مايکل اي هيت، آر. سازی/مدیریت استراتژیک، رقابت و جهاني .42

اليف و گردآوري حسين ت ...کاربردها( -مفاهيم -هامدیریت انگيزش: چگونه در افراد انگيزه ایجاد کنيم؟ )مدل .4۳

.1۳۹6تهران: موسسه کتاب مهربان نشر،  -پژوه.مهربانمنصوري، امير ممتاز، اشرف شاه

 -هاي داخلي عليرضا کريمي مقدم./ گردآوري و ترجمه رضا ناصراني؛ طرحدیریت آسان: راهنمای مدیران موفقم .44

  .1۳۸۰تهران: نوربخش، 

تهران: دانشگاه  -/ کتي شوالب؛ ]مترجم[ محمود گالبچي.های فناوری اطالعاتمدیریت پروژه: با رویکرد پروژه .45

 .1۳۸۸تهران، موسسه انتشارات، 

 . 1۳74تهران: نشر ني،  -.2ويراست  -/ مهدي الواني.مدیریت عمومي .46

 .1۳۸۳)سمت(،  تهران: -(/ علي رضائيان.مدیریت فشار رواني )مدیریت رفتار سازماني پيشرفته .47

هران: واژگان، ت -زاده مالباشي./ ناصر پورصادق، تورج مهديبا رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انساني پيشرفته .4۸

1۳۹4. 

سه کتاب تهران: موس -مترجم الهام ابراهيمي./ مباني/ تاليف ريموند نوئه دیریت منابع انساني: کسب مزیت رقابتيم .4۹

.1۳۹6مهربان نشر، 

 .1۳۸1.تهران: مديران،  -نژاد پاريزي.شرمرهورن؛ ترجمه مهدي ايران ./ جان آرمدیریت و رفتار سازماني .5۰

 ها، استعدادها وشناخت و پرورش قابليت مروارید پنهان: الگوی علمي و تجربي پرورش مدیران آینده سایپا .51

: انتهر -پژوهش، تدوين و نگارش ناصر فتحي، عليرضا شعباني راوري، باهمکاري محمدعلي حقيقي./ هاتوانایي

 .1۳۸4نوربخش، ، موسسه فرهنگي ورزشي سايپا
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/ نويسنده کيومرث اشتريان؛ زير نظر علي اصغر محکي؛ به سفارش اداره گذاری فرهنگيای بر روش سياستمقدمه .52

 .1۳۹1، جامعه شناسان: کل مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

 -. (/ تاليف غالمرضا خاکيکاویعلمي از تجربه هایموردپژوهي سازماني: )روشي پژوهشي برای تبيين آموزه .5۳

  .1۳۸۸کرج: 

: کرج -زاده، سعيد خرقاني، عليرضا شاهرخي.هاي موفقيت براي مديران/ ساموئل مالون؛ ترجمه محمود رضاييمهارت .54

 .1۳۸7موسسه تحقيقات و آموزش مديريت، 

رد، فدبرلي و فيل جانسون؛ مترجمان حسن دانايي / نويسندگان جان مکولي، ژوآنيهاها و چالشنظریه سازمان: نگاه .55

  .1۳۸۹تهران: دانشگاه امام صادق )ع(،  -حسين کاظمي.

.1۳۸۳مشهد: شرکت به نشر،  -فروش.غالمرضا چينينگرشي تحليلي بر مباني مدیریت اسالمي/  .56

معاونت پژوهشي / کارفرما های کل کشوردانشگاه 1۳95 -96آموختگان سال تحصيلي وضعيت اشتغال دانش .57

 .14۰۰، تهراني؛ ريزي آموزش عالموسسه پژوهش و برنامه .وزارت علوم،
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 اقتصاد
 

اله ابراهيمي، محمد بازرگاني، جليل صفري؛ ويرايش علمي محمد / تأليف آيتآوریآینده بانکداری در بستر فن .1

 .1۳۹7حسين )ع(، موسسه چاپ و انتشارات، تهران: دانشگاه جامع امام -ويرايش ادبي سبحان جويبار.، شوقي

تهران: دانشگاه جامع امام حسين )ع(،  -.اله ابراهيميتأليف جليل صفري، آيتی/ نگاری در صنعت بانکدارآینده .2

.1۳۹7موسسه چاپ و انتشارات، 

 خيرخواهان؛ جعفر ترجمه رينالدي؛ گوستاوو/ هاغيراقتصادی برای جامع راهنمای: گذارانسياست برای اقتصاد .۳

 راه: تهران -.شافعي غالمحسين مقدمه ها؛پژوهش مرکز ايران، کشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق از کاري

 .14۰۰ طاليي،

 .14۰۰ علم، نور: همدان -.زادهقلي اکبرعلي تاليف/ کاربردها و هانظریه: مسکن اقتصاد .4

 -تدوين فرشاد حيدري.ت/ ها و مقاالبانکداری اسالمي با نگاهي به بيانيه گام دوم انقالب: مجموعه سخنراني .5

14۰۰تهران: موسسه عالي آموزش بانکداري ايران، 

1۳۹6دان، تهران: انتشارات راه -محمد مقيمي.ل/ ها، اصول و کاربردها از تنظيم تا کنترریزی دولتي: نظریهبودجه .6

دو[؛ مترجم ، حميده مکورميک کيت، خئسوس سالسهمولفانر/یا: مهندس 24های آماری با تحليل داده .7

.1۳۹5تهران: انتشارات دانشگاهي کيان،  -محمدعليها.

138۹تهران: مرکز نشر دانشگاهي، ۳ويراست -سعيد عابدين درکوش.ی/رآمدی به اقتصاد شهرد .8

هاي آماري، بيمه مرکزي ريزي و امور فني، اداره تحليل/ پديدآوران دفتر برنامهصنعت بيمه 1۳99سالنامه آماری  .۹

 .14۰۰تهران: بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران،  -جمهوري اسالمي ايران.

ا ب ريزيبرنامهگزيني اقتصاد موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و / کارگروه واژهفرهنگ واژگان اقتصادی .1۰

تهران: موسسه عالي آموزش  -همکاري فرهنگستان زبان و ادب فارسي؛ تدوين غالمعلي فرجادي، مهرداد عليمرادي.

 .14۰۰و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، 

 . 14۰۰تهران: مدرسان شريف،  -داود نوروري.ماليه عمومي و بودجه کارشناسي ارشد .11

 نتفاعيا غير موسسهن: تهرا-.اقتصادي: اصالحات و ضد اصالحات در دوران پس از انقالبمبارزه ایران برای استقالل  .12

   .14۰۰نهادگرا  اقتصاد، و دين مطالعات

 [.1۳۸7تهران: دانشگاه پيام نور، ] -/ علي اکبر احمدي، حسن درويش؛ ويراستار علمي رضا نجاري.مباني کارآفریني .1۳

معاونت امور اقتصادي و هماهنگي دفتر / 1۳75 اقتصادی، اجتماعي تاسالزماني آمارهای مجموعه آماری سری .14

 .1۳76اجتماعي و انتشارات،  -تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادي -اقتصاد کالن.
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 حقوق
 

تهران: مجد،  -نيک../ تدوين عباس حسيني: شامل قوانين مهم حقوقي و کيفری..1401سال حقوق ایران  کتاب .1

14۰۰. 

تهران:  -/ آندره تنک؛ ترجمه حسين صفايي، احسان حسيني.مباني و اصول مسئوليت مدني از دیدگاه حقوق تطبيقي .2

 .1۳۹۸شرکت سهامي انتشار، 
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 شناسيجامعه
 

 .1۳۸6تهران: آگه،  -/ تاليف محمدسعيد ذکائي.شناسي جوانان ایرانجامعه .1

13۹5مرکز آمار ايران،  :تهران -/ رونالد پرسا؛ ترجمه ]پژوهشکده آمار ايران[.شناسيی جمعيتدانشنامه .2

(/ تاليف آبراهام پي. بونک، مارک ون وگت؛ ترجمه مجيد هاحلشناسي اجتماعي کاربردی )از مشکالت تا راهروان .۳

 .1۳۸۹تهران: ويرايش،  -صفاري نيا، پرستو حسن زاده.

اله صديق / تاليف ارل رابينگتن، مارتين واينبرگ؛ ترجمه رحمتبررسي مسائل اجتماعيرویکردهای نظری هفتگانه در  .4

 .1۳۸2تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات،  -سروستاني.

تهران: موسسه عالي  -پاتريک فرانکوئيس؛ مترجمان محسن رناني، رزيتا مويدفر.ی/ سرمایه اجتماعي و توسعه اقتصاد .5

. 1۳۹۹ت و برنامه ريزي، آموزش و پژوهش مديري

 . 14۰۰تهران: نشر ني،  -.ويليام کورنهاوزر؛ ترجمه وحيد بزرگي/ ایسياست در جامعه توده .6

يم، آس ،تهران: فرهنگ نشر نو -ره؛ ترجمه عليرضا حسني.ري مالهکالوس شواپ، تيه/ : بازتنظيم بزرگ19 -کووید  .7

1۳۹7. 

  



 1401 بهار کتابخانه هایتازه

 

۹ 
 

 آموزش

 

تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب  -ها و فنون تدريس(/ حسن شعباني.)روش های آموزشي و پرورشيمهارت .1

 .1۳۸۰نساني دانشگاهها )سمت(، ام وعل

/ مولف مقداد ميرابي؛ همکاران زينب اميني...]و ديگران[ ؛ ناظر 1۳98 -99آمار آموزش عالي ایران سال تحصيلي   .2

 .14۰۰ريزي آموزش عالي،تهران: موسسه پژوهش و برنامه  -علمي رضا منيعي.
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 .1۳۸۳تهران: پرسمان،  -/ سيمين شيردل.آرام .1

 .1۳۹7تهران: نشر قطره،  -/ مارک فيشر؛ مترجم گيتي خوشدل.حکایت دولت و فرزانگي .2

. 1۳6۹ مرکز، نشر -.سحابي مهدي ترجمه پروست؛ مارسل/ رفته دست از زمان جستجوی در .۳

هران: نگاه ت -بابايي.به کوشش محمدرضا حاجي/ اشعار و نثرهای شاعرانه دکتر علي شریعتهای سبز: مجموعه ردفت  .4

1۳۸2امروز، 

.1۳۹6تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،  -مت هيگ؛ مترجم گيتا گرکاني.ن/ دالیلي برای زنده ماند .5

1۳۹۸تهران: فرهنگ معاصر،  -جوواني گوارسکي؛ مترجم غالمعلي لطيفي.و/ رفيق دن کاميل  .6

يار / ترجمه مازپاول سالن و دو مقاله دیگر “بلور تنفس”من کيستم و تو کيستي؟: شرحي بر مجموعه شعر   .7

. 14۰۰ مولي،  -چابک.

 .1۳۸6 پرسمان،: تهران -(.زهرا) رياحي مريم/ همخونه .۸

  

 ادبيات
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 سایر
 

1۳۸2تهران: احد فرامرز قراملکي،  -/ احد فرامرز قراملکي.ایاخالق حرفه .1

 . 1۳76تهران: روشنگران و مطالعات زنان،  -/ کاترين پاندر؛ مترجم گيتي خوشدل.از دولت عشق .2
تهران: موسسه عالي آموزش و  -ريزي./ موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه1۳98نامه سال پژوهش .۳

 .14۰۰ريزي، پژوهش مديريت و برنامه
.1۳۹7تهران: بينش نو،  -پونه مقيمي؛ ويراستار حميدرضا يوسفي.م/ هایي از یک کل منسجتکه  .4

   های دکتر مصطفي چمرانهای دکتر علي شریعتي به انضمام نيایشها: فرازهایي از سخنان و نيایشدل نوشته .5

.1۳۸۸تهران: وزراء،  -نرگس علي مرداني.

گشا برای پایان بخشيدن به رفتارهای منفي و بازیابي رضایت در ای راهزندگي خود را دوباره بيافرینيد: برنامه  .6

. 14۰۰تهران: انتشارات ميلکان،  -ي رضا اکبري.جفري يانگ و جنت کلوسکو؛ ترجمهي/ زندگ

1۳7۹تهران: دريا،  -مصطفي دلشاد تهراني.ه/ در نهج البالغپي: کماالت انساني  طاير فرخ .7

های بد، تغييرات های خوب و شکستن عادتهای اتمي: یک راه ساده و اثبات شده برای ایجاد عادتعادت   .۸

.1۳۹7تهران: نوين توسعه،  -جيمز کلير؛ ترجمه هادي بهمني؛ک/ کوچ

 . 1۳۹۹قم: حرم،  -/ حسن ملک محمدي.مکتب سليماني .۹

  .1۳۸۰تهران: سينه سرخ،  -/ نيما قرباني.شخصيشخصي و درونمهندسي رفتار ارتباطي: بين .1۰

تهران: نشر چشمه،  -پور، بهزاد توکلي، علي شهروز.ي عادل فردوسيرولف دوبلي؛ ترجمهن/ نر شفاف اندیشيده .11

1۳۹4. 


