ردی
پدیدآور
عنوان
 1آسیبشناسی رویکردهای اقتصاد ایران :راهکارها =  Pathology of Iran’sحیدر مستخدمینحسینی
عباس بهرامی
 2آنچه یک گردشگر باید بداند
 3اثرات بلندمدت و کوتاهمدت بودن درجه باز بودن مالی ،کیفیت نهادی
 4ارائهی پروتکل احراز هویت در عملیات بانکی
 5ارزیابی و توسعه صنعت گردشگری روستای سنگان
 6ارزیابی کارائی شعب بانکها با استفاده از روش پوششی دادههای شبکهای
 7از تفننگرایی سیاسی تا سیاستورزی؛ تحلیلی بر رابطه سیاست و قدرت
 8استراتژی اقیانوس آبی در صنعت لبنیات
 9اصالحات ارضی در فارس ،زمینهها ،پیامدها و نتایج ()1341 - 1343
 10اصول سرمایهگذاریهای نوین = Principes of new investments
 11اصول طراحی کارخانجات مواد غذایی
 12اصول مذاکرات آبی
 13اصول کاربردی طراحی و توسعه محصوالت و خدمات بانکی
 14اقتصاد برای مدیران اجرایی ()MBA
 15اقتصاد فرهنگ و رسانه فاضله فارابی
 16اقتصاد کارآفرینی
 17اقتصاد کالن
 18اقتصادسنجی کاربردی دادههای سری زمانی
 19اقدامات فعال :تاریخچه مخفی دروغ پراکنی و جنگ سیاسی
 20الزامات استراتژیک
 21امید به زندگی
 22اندازهگیری نادرست زندگی :چرا تولید داخلی معقول به نظر نمیرسد
 23اهمیت نقش انرژی در واگرایی قطر از شورای همکاری خلیج فارس از سال
 24ایران آینده و تحلیل اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته
 25بازار داراییها در دهه  90شمسی :بازار اوراق بهادار

ناشر
راز نهان

شابك
تعدادصفحه بهاء
978-600-448-951-5700000
594

راز نهان

110

978-600-258-308-650000

حامد شعبانیقادیالیی

سنجش و دانش

74

978-622-05-2477-9250000

فاطمه شهبازیچولو

آریا دانش

100

978-622-6524-75-9260000

مهدی مالکیراد

سنجش و دانش

104

978-622-05-2403-8250000

نسرین شکوهی

دانش پژوهان شریف یار

154

978-622-7623-73-4600000

آیتن هرش

طرح نو

344

978-964-489-146-51250000

مریم قدمی

سنجش و دانش

68

978-622-05-2620-9250000

سیدصاحب برزین

نیمروز

376

978-600-6317-07-6550000

علی بیکی

امین نگار

230

978-622-7709-13-1850000

گردآورنده:آرزو سیدی

وزین مهر

62

978-622-7127-08-9400000

سوریچای وونگائو

دادگستر

240

978-600-282-179-9500000

فهیمه مرادیساکی

موسسه آموزشی تالیفی

172

978-622-08-0682-0750000

سیدفرامرز قرآنی

آفتاب گیتی

252

978-622-245-604-7480000

نادیا مفتونی

سروش

210

978-964-12-1768-8900000

مرجان دامنکشیده

دانشگاه کارآفرین

242

978-622-6989-35-0700000

فرامرز قلمباز

راز نهان

142

978-600-258-480-9120000

محمد نوفرستی

دانشگاه شهید بهشتی

366

978-964-457-521-11100000

سیدعلی موسوی

نسل روشن

392

978-622-247-665-61250000

رحمن عابدینزادهنیاسر

مهکامه

144

978-622-7239-64-5575000

فائزه جلیلی

برآیند پویش

220

978-622-7005-26-41000000

ژوزف استیگلیتز

نشر گویا

256

978-622-7291-91-9

علیرضا بیگدلی

سنجش و دانش

148

978-622-05-2013-9250000

محمدتقی آذرشب

تربیت مدیر

274

978-622-98191-1-1500000

حسین عبدهتبریزی

نی

336

978-622-06-0366-5980000

ردی

عنوان

ناشر

شابك
تعدادصفحه بهاء
978-622-7627-39-8350000
96

پدیدآور
امید دانشپرور

سنجش و دانش

90

978-622-05-2418-2250000

سنجش و دانش

100

978-622-05-2654-4250000

صابر درویشی

سنجش و دانش

100

978-622-05-2431-1250000

ابوالفضل گلیجانیمقدم

سنجش و دانش

74

978-622-05-2260-7250000

رضا غفارپور

دانشگاه جامع امام

164

978-964-452-970-2530000

حسن کرمی

سنجش و دانش

144

978-622-05-2639-1250000

ابوالحسن عزیزی

سنجش و دانش

92

978-622-05-2377-2250000

جاناتان مکمیالن

جهاد دانشگاهی ،سازمان

330

978-600-460-395-91100000

کاتیا پرینی

دانشگاه تهران ،موسسه

320

978-964-03-0060-2720000

محمدرضا جبرئیلی

سنجش و دانش

106

978-622-05-2681-0250000

رابرتتی .کیوساکی

سما

240

978-964-6851-85-6590000

محمدباقر نوبخت

سازمان برنامه و بودجه

728

978-622-203-443-61100000

علی هوشمندراد

پیک فرهنگ

120

978-964-6188-91-4350000

حمیده جانقربان

اساتید دانشگاه

96

978-622-7661-83-5450000

لیال کیوانیمهر

سنجش و دانش

176

978-622-05-2648-3250000

علی شولی

سنجش و دانش

66

978-622-05-2349-9250000

ابوذر سلگی

دادآفرید

164

978-622-98076-1-3400000

سمانه غفوریروزبهانی

سنجش و دانش

102

978-622-05-1725-2450000

مریم گراوند

سنجش و دانش

110

978-622-05-2254-6250000

بیورن هتنه

پگاه روزگار نو

218

978-622-6700-16-0540000

مهکامه

104

978-622-7239-55-3255000

پنجره آبی

52

978-600-97728-0-3200000

میثم نجفی

سنجش و دانش

122

978-622-05-2206-5250000

محمود فرخی

آموزشی تالیفی ارشدان

182

978-622-08-1157-2900000

 26بازاریابی کارآفرینی
 27بررسی تنظیم شناختی هیجان و هوش هیجانی در کودکان کار و کودکان عادی نسیم دامغانیان
فاطمه یاوری
 28بررسی توان عملیاتی مبتنی بر تئوری محدودیتها و بازده غیر منتظره
 29بررسی رابطه بین سرمایهگذاری آتی شرکت و نقد شوندگی سهام (در
 30بررسی رابطه بین مدیریت نقدینگی و عملکرد مالی شرکتهای تولیدی
 31بررسی صادرات برق از منظر پدافند غیرعامل
 32بررسی وفاداری مشتریان شعب بانک مسکن سطح شهر شیراز با تکنیک
 33بررسی وقایع منجر به آتشسوزی به روش  Tripod-vetaو آلودگیهای
 34پایان بانکها :چرا دیگر نیازی به بانکها نیست!
 35پایداری شهری و مرمت رودخانه زیرساخت سبز و آبی
 36پایش روند بیابانزایی از طریق پردازش تصاویر ماهوارهای به روش تحلیل
 37پدر پولدار ،پدر بیپول
 38پژوهشی پیرامون الگوهای توسعه (مقدمهای بر الگوی مطلوب توسعه ایرانی -
 39پیشگامان و اولینهای تهران
 40تا کجا خود را نشناختهام؟
 41تاثیر شایستگی بر بهرهوری منابع انسانی سازمان
 42تاثیر عدم تقارن اطالعاتی بر حقوق صاحبان سهام
 43تاثیر موبایل بانک و رضایت مشتری بر عملکرد مالی بانک کشاورزی
 44تاثیر نفت بر رشد اقتصادی ایران
 45تفاوت میزان اثرگذاری عوامل موثر بر ساختار سرمایه در صنایع مختلف (با
 46تفکر در باب توسعه

 47توانمندیهای گردشگری ورزشی شهرستان نهاوند :با تاکید بر فضاهای ورزشی ناصر رضایی
سمیرا خدیوی
 48توسعه آموزش زیستمحیطی با محوریت NGOها
 49توسعه پایدار گردشگری در کالنشهرها (مطالعه موردی منطقه  4شهرداری
 50توسعه منابع درآمدی پایدار در شهرداریها

زالل سبز

ردی
عنوان
 51توقف سیال :نکتهها ،ایدهها و فنون معامله برای معاملهگران در بازار
 52تکنیکهای بازاریابی کسب و کارهای گردشگری (رستورانها ،خطوط هوایی،

پدیدآور
جیم کین

شابك
تعدادصفحه بهاء
ناشر
978-600-407-371-4750000
226
موسسه کتاب مهربان نشر

مصطفی محمودی

مهکامه

240

978-622-7239-49-2530000

 53جایگاه تشبثات کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی افغانستان
 54جایگاه فقهی و حقوقی ارزهای دیجیتال

سیدیحیی اخالقی

سازمان انتشارات جهاد

256

978-600-460-357-7570000

فهیمه ملکزاده

خرسندی

318

978-622-224-116-2650000

 55جداول داده  -ستانده استان زنجان سال 1396
 56جستاری در اراضی خالی شهری جهت توسعه میان افزای شهری

سازمان مدیریت و

370

978-622-97752-8-8800000

جواد جعفری

سنجش و دانش

154

978-622-05-2301-7250000

خرسندی

180

978-622-224-175-9720000

نماد اندیشه

252

978-600-7045-66-4500000

آموزشی تالیفی ارشدان

152

978-622-08-0906-7530000

جف مان

شیرازه کتاب ما

470

978-622-7489-63-71350000

علیاصغر شالبافیان

مهکامه

264

978-622-7239-00-3730000

آنتونیو گرامشی

چرخ

868

978-600-7405-60-42700000

هومن بهمنپور

فرهنگ مهریاد

260

978-622-98405-0-4200000

احمد اخوان

زرنوشت

302

978-622-288-087-3650000

رحمن عابدینزادهنیاسر

مهکامه

232

978-622-7239-66-9895000

مجید خسروی

ویهان

160

978-622-250-140-2700000

کمیل نصیریچمبلی

عطران

76

978-622-7529-02-9650000

کیانا دانیال

نیشا

410

978-622-98008-4-32650000

ریچارداچ .تالر

راز معاصر

352

978-622-98545-3-21680000

عرفان محمدنژاداردشیری

دانشگاه جامع امام

208

978-964-452-884-2700000

دپارتمان علوم اقتصادی مدرسان

مدرسان شریف

104

978-622-07-0699-1100000

دپارتمان مدیریت مدرسان شریف مدرسان شریف

104

978-622-07-0753-0100000

محمدحسین کریم

سازمان مطالعه و تدوین

212

978-600-02-2300-7330000

محمد زارعی

آموزشی تالیفی ارشدان

130

978-622-08-0449-9700000

محمد رحمانی

سنجش و دانش

176

978-622-05-1940-9450000

 57چالشهای ارزهای دیجیتال در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران
 58چگونه راهنمای حرفهای تور باشیم؟ (با نگاهی به کتاب ? ow to be a tourالهه محمدزادهلطفی
اولیویر الزار
 59چهار ستون مدیریت سبد سهام :چابکی سازمانی ،راهبرد ،ریسک و منابع
علی فقیهحبیبی

 60در بلند مدت همه مردهایم :کینزگرایی ،اقتصاد سیاسی و انقالب
 61دستنامه بازاریابی گردشگری موضوعی
 62دفترهای زندان :دفترهای اول و دوم
 63راهنمای ارزشگذاری اقتصادی تاالبها
 64رفتار پسماندهای معدنی سرب و روی در رهاسازی فلزات سنگین با آبشویی
 65رهاورد کارآفرینان موفق
 66روندهای فناوری نوظهور :اقتصاد توجه
 67رویای جهان سومیها!!!
 68سرمایهگذاری در رمزارزهای دیجیتال (کتابی جامع برای آغازگران و
 69سقلمه :بهبود تصمیمات برای تندرستی ،ثروت و شادمانی
 70سواد رسانهای و مدیریت مصرف آب
 71سواالت و پاسخهای تشریحی بخش چهارم رشته علوم اقتصادی (کد )2112
 72سواالت و پاسخهای تشریحی بخش چهارم رشته کارآفرینی ،آیندهپژوهی و
 73سیاستهای توسعه کشاورزی
 74شناسایی موانع استخدام معلولین جسمی  -حرکتی در بخشها ،سازمانها و
 75صفر تا سود در بازار بینکوین

ردی
عنوان
 76صنعت گردشگری و قطبنمای گردشگران
 77طراحی شغل در آموزش و پرورش

پدیدآور
اموسی عبدالطیف

ناشر
مدیران اندیشه

شابك
تعدادصفحه بهاء
978-622-7752-74-8580000
100

حسن دولتپرست

سنجش و دانش

122

978-622-05-2256-0250000

 78طلوع سفر  :1معرفی اهم جاذبههای گردشگری ایرانزمین
 79ظرفیتهای سرمایهگذاری استان تهران

گرافیست:حمیدرضا احمدی

لوح زرین

166

978-600-172-089-5

مهکامه

80

 80علل افزایش هزینه و زمان پروژههای شهری
 81عملکرد بازاریابی در بانک با توجه به استراتژیهای رقابتی مایکل پورتر
 82فرصتهای سرمایهگذاری و سیاست تقسیم سود

منوچهر غفاری

سنجش و دانش

46

978-622-05-2513-4250000

محمود براتی

سنجش و دانش

64

978-622-05-2556-1250000

شهناز صاحبیهمراه

آریا دانش

108

978-622-7662-12-2350000

آزاد تیموری

طالیه

32

978-622-6539-45-6150000

استیون اوهنلون

نیشا

500

978-622-98252-0-42650000

جیسن گینووس

دانشگاه صدا و سیمای

380

978-600-8380-59-7500000

ایمان ژیانپور

جنگل

108

978-622-238-293-3500000

رومان ایگر

جهاد دانشگاهی ،سازمان

400

978-600-460-425-3800000

کوروس ضیایی

دبستانک

70

978-622-6577-55-7930000

تهیه کننده :سازمان مدیریت و

سازمان برنامه و بودجه

528

978-622-203-440-5

مصطفی دانشپژوه

خرسندی

360

978-622-224-172-81300000

نرگسسادات میرهاشم

سنجش و دانش

60

978-622-05-2526-4250000

وحید حاجیحتملو

نورا

108

978-600-6645-73-5400000

دپارتمان علوم اقتصادی مدرسان

مدرسان شریف

104

978-622-07-1259-6100000

دپارتمان علوم اقتصادی مدرسان

مدرسان شریف

104

978-622-07-0970-1100000

دپارتمان علوم اقتصادی مدرسان

مدرسان شریف

104

978-622-07-1033-2100000

دپارتمان علوم اقتصادی مدرسان

مدرسان شریف

104

978-622-07-1121-6100000

مهدی هاشمزاده

تینای طهرانی

60

978-622-98099-2-1500000

علی آریاییپور

خرسندی

152

978-622-224-126-1550000

النا کارلتی

دانشگاه کارآفرین

232

978-622-6989-31-2650000

محمد ایدی

سنجش و دانش

118

978-622-05-2416-8250000

 83فلش کارت مشاغل
 84فینتک (فناوری مالی) :درک نیروهای دخیل در ظهور فناوری مالی بررسی
 85قدرت توییتر :انقالب شبکههای اجتماعی مجازی در عرصه سیاست ایاالت
 86قوانین و مقررات حقوق گردشگری
 87گردشگری باز :نوآوری باز در صنعت گردشگری
 88گردشگری :آموزش مفاهیم زیستبومگردی ،همخوان با همه مباحث درسی
 89گزارش اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان قزوین سال 1398
 90گفتارهایی در فلسفه حقوق و حقوق بشر
 91مالیات چرخه تجاری تولید ناخالص داخلی
 92مبانی عبور نرخ ارز همراه با برآورد الگوی کاربردی
 93مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه علوم اقتصاد کارشناسی ارشد
 94مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
 95مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
 96مجموعه سوال و پاسخهای تشریحی مجموعه علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
 97محاسبه توان اشتغالزایی بخش کشاورزی با استفاده از جدول دادهستانده
 98مختصری بر تامین مالی و تضمینهای بازرگانی بینالمللی
 99مدل کسب و کار بانکها در دنیای پساکرونا = The bank business
 100مدیریت بازاریابی و تبلیغات در گردشگری به انضمام مقاصد گردشگری استان

ردی

عنوان

 101مدیریت پول
 102مدیریت سرمایهگذاری و ریسک
 103مدیریت هوشمند انرژی در نیروگاه مجازی با قابلیت تولید رزرو چرخان
 104مروری بر مفاهیم اقتصاد بینالملل
 105مسئولیت حقوق بشری شرکتهای چندملیتی
 106منافع امنیتی اساسی دولتها در عرصه حقوق سرمایهگذاری مستقیم خارجی
 107موانع تجاریسازی طرحهای پژوهشی (دانشگاه علم و فرهنگ)
 108نظام ثبت شرکتهای تجاری در آینه حق دسترسی به اطالعات
 109نقش سرمایهگذاری نهادی در تاثیر ریسک سقوط قیمت سهام بر قدرت مدیر
 110نقش سیستمهای معامالتی در موفقیت معامالت
 111نمونه سوال و پاسخ تشریحی رشته علوم اقتصادی (کد ( )2112مرحله اول)
 112نمونه سوال و پاسخ رشته اقتصاد بخش هشتم ارشد 98
 113نمونه سوال و پاسخ رشته علوم اقتصادی (کد  )2112بخش سوم دکتری 99
 114نمونه سوال و پاسخ رشته کارآفرینی ،آیندهپژوهی و مدیریت تکنولوژی کد
 115واکاوی چیستی و چگونگی ارتباط میان روان شناسی و سیاست
 116کابلسازی :تولید و کنترل کیفیت
 117کارآفرینهای کوچک با فکرهای بزرگ
 118کارآفرینان خودساخته و خالق
 119کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای نوپا
 120کارآفرینی رسانهای

پدیدآور
جنیفر کلبی

ناشر
مولفین طالیی

شابك
تعدادصفحه بهاء
978-622-261-156-9350000
20

گردآورنده:عبداله تاکی

جهاد دانشگاهی ،سازمان

170

978-600-460-391-1450000

مجتبی کولیوند

سنجش و دانش

120

978-622-05-2372-7250000

ابوذر شهپری

دانش پژوهان شریف یار

154

978-622-7623-97-0610000

امیر زرودی

خرسندی

404

978-622-224-184-11500000

علیرضا مجتهدی

خرسندی

154

978-622-224-167-4550000

میثم صفرخانلو

سنجش و دانش

92

978-622-05-2089-4250000

نسرین طباطباییحصاری

دانشگاه تهران ،موسسه

158

978-964-03-0618-5470000

مرتضی خسرویراستابی

آموزشی تالیفی ارشدان

88

978-622-08-0915-9600000

حسن آهنگربهان

سنجش و دانش

92

978-622-05-2449-6250000

دپارتمان علوم اقتصادی مدرسان

مدرسان شریف

104

978-622-07-1100-1100000

دپارتمان اقتصاد مهرپویا مهراس

مهرپویا مهراس

104

978-600-05-3941-2100000

دپارتمان اقتصاد مدرسان برتر

مدرسان برتر

104

978-600-07-2797-0100000

دپارتمان مدیریت مدرسان برتر

مدرسان برتر

104

978-600-07-2821-2100000

طیبه رشیدیلرستانی

موسسه آموزشی تالیفی

122

978-622-08-0367-6300000

مسعود آسا

کوهسار

266

978-600-8410-44-7850000

آدام تورن

پرتقال

72

978-600-462-923-2390000

محمدصادق ترکمان

میعاد اندیشه

156

978-622-231-525-2300000

محمدرضا فالح

سنجش و دانش

134

978-622-05-1942-3250000

رضا نوایی

مهکامه

358

978-622-7239-02-7765000

الماس علم

80

978-622-97681-7-4960000

سنجش و دانش

102

978-622-05-2402-1250000

 121کارآفرینی کاربردی = Practical entrepreneurship
 122کاربرد دادهکاوی در صنعت آب و فاضالب شناسایی الگوی مصرف مشترکین آب عباس دهقانبهرغانی
علیرضا آقاجانی

