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1. سیاست صنعتی و تجاری

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

گروه مترجمانایجاد تحول در اقتصاد سیاست صنعتی در خدمت رشد، اشتغال و توسعه11

غالمرضا آزادارمکیسیاست استراتژیک تجاری و اقتصاد بین الملل جدید21

سیاست های صنعتی و تجاری_ خالصه سخنرانی ها و میزگردهای اولین همایش سیاست های 31
یوش مبصرصنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال دار

گروه مؤلفانمجموعه مقاالت اولین همایش سیاست های بازرگانی و تجارت بین الملل41

نهاوندیانافقها و عبرت ها در سیاست های بازرگانی51

سیاست صنعتی نوین61
 )نگاهی به تحوالت نظری پس از بحران مالی 2008(

یان حامد حجاز

وحید بزرگیآسیب شناسی نظام حقوق مالکیت فکری ایران: پیشنهادات سیاستی71

بردی در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک81 یکصدوبیست نکته کار

امیرهوشنگ فتحی زاده،
وحید بزرگی، وحید کریمی، 
، فاطمه خارکش، فرزاد مرادپور

فروغ مصطفی منتقمی

الهه فابریکی اورنگنقش سیاست در تحوالت اقتصادی کشورها91

موسی موسوی زنوزانقالب در سیاست صنعتی: نقش دولت در فراسوی ایدئولوژی101

2. حقوق تجارت

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

حمیدرضا نیک بختداوری تجاری بین المللی »آیین داوری«12

حمیدرضا نیک بختشناسایی و اجرای آرای داوری ها در ایران22

حق تعویض و استرداد کاال در حقوق ایران32
کید بر حقوق مصرف کننده( محسن صادقی، زهرا آقاجانی)با تأ

محمدابراهیم گوهریان،تنظیم قرارداد فروش بین المللی42
نادره شعبانی

محمدابراهیم گوهریاننمونه التین قراردادهای تجاری خارجی )جلد 1(52

محمدابراهیم گوهریاننمونه التین قراردادهای تجاری خارجی )جلد 2(62

مسعود طارم سریحقوق بازرگانی بین المللی72

گروه مؤلفانساختار فناورانه صادرات کشور در افق چشم انداز82



4

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

علیرضا راشدی اشرفیحقوق تجارت)کاربردی(92

جام جهان نمای مالکیت فکری102
ی کاربردی برای یادگیری انواع دارایی های فکری( )ابزار

جابر هوشمند کوچی،
 منصوره نیکبخت نصرآبادی، 

الهام هوشمند کوچی

ل علیرضاپورمسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه ای در حقوق ایران112 جال

کدامننظام حقوقی مناقصات و معامالت دولتی و عمومی122 رضا پا

کم بر طرح دعوی132 اصول حا
ی(  )فرآیند رسیدگی در شعب دیوان عدالت ادار

محمدرضا دالوری

مهرداد گلیائیموافقت نامه های داوری و انتخاب دادگاه در حقوق بازرگانی بین المللی142

مجموعه قوانین و مقررات اجرایی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 152
)به همراه اسناد باالدستی(

داود خانی، مهدی فالح دوست

محسن صادقی،روش های حقوقی مقابله با دامپینگ162
محمدنبی شهیکی تاش

فروغ منتقمیمسئولیت سازندگان و فروشندگان کاال در حقوق ایران172

محسن صادقی،آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر یارانه های صادراتی بخش صنعت182
فریده شعبانی جهرمی

مسعود طارم سری، علل نقص قراردادها در اقتصاد ایران و تعیین هزینه های اجتماعی آن192
حسین صادقی

کدامنرویکردهای اجرایی و مبانی قانونی خصوصی سازی202 رضا پا

212)JV( کدامنحقوق مشارکت های تجاری بین المللی رضا پا

222
امور گمرکی در حقوق بین الملل و حقوق ایران

)بررسی و تحلیل کنوانسیون ها، موافقت نامه ها و سایر منابع و نهادهای مرتبط با امور گمرکی و 
ی کاال( کنترل های مرز

ناصر محمدحسینی

علی شهابی، محمود شهابیکسب وکار سبز232

قراردادهای تجاری خارجی242
)به همراه نمونه قراردادهای وارداتی، صادراتی ، SWAP و نمایندگی(

ینال زاده ایرج ز

رضا بناییکتاب مرجع تفسیر تعرفه های گمرکی 5جلدی نسخه 2522017

بردی262 محشای قوانین حمایتی: مشتمل بر قوانین کار
)قانون حمایت از کودکان و نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست(

یکانی، امیررضا سادات بار
محمدعلی شریفات محمدی

حل و فصل اختالفات ناشی از سرمایه گذاری خارجی272
)مطالعه تطبیقی(

مرتضی شهبازی نیا
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

یم تجاری ایران282 واژه نامه رژ
)اصطالحات، قوانین و مقررات، وزارتخانه ها و سازمان ها(

وحید بزرگی

کره در قراردادهای تجاری بین المللی292 محمدابراهیم گوهریان،فنون مذا
اردوان پورجاماسب

موافقت نامه های عملیات مشترک نفتی302
)با نگاهی به قراردادهای باالدستی نفتی در ایران(

جابر هوشمندکوچی

مهدی فالح دوستکلیات مقررات اصل 44 قانون اساسی و کسب وکار312

حسین عبداهلل زادهمجموعه کامل قوانین و آیین نامه های اجرایی معادن ایران322

مهرداد گلیائیداوری تجاری بین المللی و قراداد داور332

ناصر انزلی چیبایسته های شرکت در مناقصات بین المللی342

حمیده زرعیحقوق شرکت ها352

میثم عسگریقرارداد فرانچایز در پرتو حقوق مالکیت فکری362

کره و پیگیری توافقات372 کدامنمدیریت مذاکرات و معامالت بین المللی: پیش نیازها، مذا رضا پا

اداره کل دفتر مقررات صادرات مقررات صادرات و واردات سال 3821400
و واردات

رضا بنائیراهنمای جامع کتاب مقررات صادرات و واردات392

فرهاد ویرنشانمجموعه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار402

3. صنایع کوچک

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

13SMEs راهنمای مدیریت مؤسسات کوچک و متوسط
)توصیه شده توسط سازمان بین المللی کار I.L.O برای دوره های کارآفرینی(

یان تهرانی محمد بلور

مدیریت پروژه های بزرگ و کوچک23
)مهارت های اساسی برای اجرای پروژه ها طبق بودجه و برنامه ریزی(

محمد سردارنیا

عبداهلل رحیم لوی بنیسجایگاه بنگاه های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی ایران33

43)SMEs( بر صنایع کوچک و متوسط )WTO( محمد راستیآثار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

چشم انداز رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط53
ی به تجارت جهانی( )در

مرتضی شأنی

یزی راهبردی برای بنگاه های کوچک63 ، محمدرضا برنامه ر وحید ناصحی فر
سعادت، ابوالقاسم ابراهیمی
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

آسیب شناسی رقابت پذیری73
)ویژه بنگاه های کوچک و متوسط(

، ژاله  وحید ناصحی فر
فرزانه حسن زاده

علی اکبریراه اندازی کسب وکارهای کوچک با سرمایه اندک83

93
استراتژی کالن بنگاه

گذار کنیم؟/چگونه سازمان چندبخشی را توسعه  ی کنیم؟/چه سرمایه ای را وا )کجا سرمایه گذار
دهیم؟(

رضا طحان لتیباری، جاویدان 
محسنی، محمدجواد مجلسی

بردی مقررات صادرات و واردات 1031398 ینال زادهراهنمای کار ایرج ز

محمدعلی ضیغمی،نمایشگاه های بین المللی تخصصی و تأثیر آن ها بر عملکرد صادراتی113
علی اصغر اسدی داوودآبادی

4. راهنمای بازرگانی و گمرکی

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

علی نویدیفهرست الفبایی قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن14

دانشنامه ترخیص کاال - جلد اول24
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی )قوانین و مقررات(

علی نویدی 

راهنمای ورود و خروج کاال34
ینال زاده)از طریق پست بین المللی و مسافری( ایرج ز

مدیریت واردات کاال44
)بازرسی بیمه باربری، حمل ونقل و اینکوترمز 2010(

ینال زاده ایرج ز

مدیریت واردات نقدی54
، واردات در مقابل صادرات( )بدون انتقال ارز

ینال زاده ایرج ز

راهنمای آزمون حق العمل  کاری گمرک64
خودآموز مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی

ینال زاده ایرج ز

بردی ثبت سفارش در واردات کاال74 ینال زادهراهنمای کار ایرج ز

راهنمای واردات خودرو و لوازم یدکی 84
)... ،  وانت یک کابین و ی کار ی، سوار ی سوار )شامل خودرو

ینال زاده ایرج ز

94
فرم های بازرگانی و راهنمای تکمیل آن

)نکات کاربردی قانون تجارت، گمرکی، مقررات صادرات و واردات، طرز تکمیل اظهارنامه وارداتی، 
)... ی و صادراتی و قراردادهای تجار

ینال زاده ایرج ز

104
مجموعه اطالعات حقوقی و تجاری

ی، طرح های صنعتی، نمایندگی  )در مورد مالکیت فکری، معنوی، برند، حق اختراع، خالقیت، نوآور
فروش کاالی خارجی، تاسیس شعب شرکت های خارجی، سرقفلی و حق لیسانس(

ینال زاده ایرج ز

ینال زادهمدیریت خرید و سفارشات خارجی114 ایرج ز
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

ینال زادهمدیریت خرید و مناقصه عملیاتی 124 ایرج ز

مدیریت واردات134
)اعتبار اسنادی - براتی(

ینال زاده ایرج ز

ینال زادهمجموعه آخرین اطالعات و مقررات ارزی در مبادالت تجاری144 ایرج ز

بردی  در مورد کارت بازرگانی154 مجموعه  اطالعات  کار
)ابزار ورود به فعالیت های تجارت خارجی، تولیدی، صادراتی، کارآفرینی(

ینال زاده ایرج ز

یابی و تجارت بین الملل و صادرات164 بردی در بازار ینال زادهمطالب کلیدی و کار ایرج ز

یابی در صادرات با نگرش عملیاتی174 بازار
ی را صادراتی کنیم( )چگونه واحدهای تولیدی و تجار

ینال زاده ایرج ز

مدیریت خرید کاال184
)راهنمای خرید خارجی و سیستم های خرید/ عملیاتی و پیشرفته(

ینال زاده ایرج ز

رضا بنایی، مصطفی سرمدیاصطالحات بین المللی گمرک 194

رضا بنایی، عبدالحسین وهاجیراهنمای صادرکنندگان و مراحل اسنادی204

رضا بناییحل المسائل گمرکی )جلد اول (214

رضا بناییحل المسائل گمرکی )جلد دوم(224

رضا بناییحل المسائل گمرکی )جلد سوم(234

رضا بناییگمرک + نکته های مفید244

رضا بنایینحوه تنظیم فرم های گمرکی بر اساس سیستم آسیکودا254

نمونه سؤاالت آمادگی آزمون کارگزاری در گمرک264
)براساس آخرین تغییرات قانون و آیین نامه گمرک و مقررات صادرات و واردات(

رضا بنایی

رضا بناییهزار پرسش و پاسخ گمرکی و بازرگانی 274

رضا بناییدانستنی های گمرکی صادرات284

رضا بناییآشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کاال294

ینه در زمینه های بازرگانی، گمرکی، بانکی، حمل ونقل304 رضا بناییچهار هزار گز

رضا بناییفهرست الفبایی تعرفه های گمرکی و کدگذاری کاال تعرفه های 8 رقمی314

بردی در تجارت و صنعت دوره هفت جلدی324 رضا بناییسری اول کتاب های کار

قانون امور گمرکی334
)به همراه آیین نامه اجرایی آن(

رضا بنایی

بردی در تجارت و صنعت دوره هفت جلدی344 رضا بناییسری دوم کتاب های کار
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

محمدابراهیم گوهریاناصول نامه نگاری تجارت جهانی354

اسناد گمرکی364
)اسناد حمل، خرید، بیمه و پستی(

ابراهیم زارعی، ابراهیم قهرودی

فروزان مثنویان مطلقراهنمای نگارش نامه های بازرگانی374

علی معقولیمجموعه مقررات بخشنامه ها و گمرک ایران از سال 72 الی 38484

نیما و مانی شهالیی فرهنگ دانسته های تجاری 394

سیدمحمد میالنی،اصول اعتبارات اسنادی )LC( و راهنمای تکمیل فرم ها404
حبیب اهلل محمدی

سیف اهلل صادق یاوندی،ترجیحات تجاری و رفتار متفاوت برای کشورهای درحال توسعه414
مسعود طارم سری

علیرضا مقدسی، ابراهیم زارعیراهبردهای تسهیل و امنیت تجارت فرامرزی و نوسازی گمرکات جهان424

434)SAFE( چارچوب استانداردهای امنیت و تسهیل تجارت جهانی
، مریم محبی،  یوسف شریف پور

وحید محمدتقوایی، کریم 
رسولی، عبدالرضا سلیمانی

444
سازمان گمرک در یک نگاه

ی اسالمی ایران/سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی/نظام  )سازمان و وظایف گمرک جمهور
تعیین ارزش کاال(

فاطمه ابراهیمی حیدرلو

مکس پدیا454
)آشنایی با مراحل خرید، تشریفات گمرکی و ترخیص کاال از گمرک(

مهرداد جمال ارونقی

مکس تست464
)مجموعه نکات کلیدی و نمونه سؤاالت آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه در زمینه امور گمرکی(

مهرداد جمال ارونقی

مکس ویندوز474
)مسائل حقوقی مرتبط با پنجره ی واحد الکترونیکی(

مهرداد جمال ارونقی

مکث در مکس484
ی کاال( )آشنایی با سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذار

مهرداد جمال ارونقی

مهرداد جمال ارونقیمکس ال494

ظرفیت سازی در گمرک504
مریم محبی، وحید محمدتقوایی، 

، سیمین  یوسف شریف پور
نوربخش

امیر عطاردیاناستاندارد بین المللی ایزو 51456002

بردی قانون مالیات بر ارزش افزوده524 بخشنامه ها، دستورالعمل ها و اطالعیه های کار
مسعود زاهدی اول، علیرضا 
نجف پورکردی، لطف علی 

همایون
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

نحوه ی حسابداری، گزارشگری مالی و حسابرسی مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده534
)به انضمام پرسش ها و و پاسخ های مربوط به قانون مالیات...(

مسعود زاهدی اول، علیرضا 
نجف پورکردی، لطف علی 

همایون

محمد خانی چهریواردات و ترخیص خودرو 544

محمد خانی چهریداشبورد مدیریت واردات و ترانزیت کاال554

مجموعه اطالعات بازرگانی خارجی564
ی، بانکی( )تجار

حمید گواشیریانی

ناصر محمدحسینی، احمد پردازش اظهارنامه و ترخیص کاال در سیستم آسیکودای جهانی574
صالحی، حسین اصالنی

برد کسب وکار584 غالمرضا نصیریواژه ها و اصطالحات پرکار

سیما صیامی نمینیدرآمدی بر مالیات  بر ارزش  افزوده، نگاهی تازه594

 علیرضا مقدسیسازمان و وظایف گمرک جمهوری اسالمی ایران604

کدامنمجموعه  قوانین  و مقررات  ناظر بر فعالیت  اقتصادی  خارجیان در ایران614 رضا پا

میرعلی سیدنقویارتباطات  بازرگانی  پیشرفته 624

علیرضا مقدسی، گمرک الکترونیک و کارآفرینی634
سجاد اعتمادیان

شیده مساح فردآموزش عملی ثبت سفارش الکترونیکی به زبان ساده644

علیرضا راشدی اشرفیخودآموز امور گمرکی654

علی رضا راشدی اشرفیمجموعه اطالعات موردنیاز در بازرگانی خارجی664

علیرضا راشدی اشرفی1000 سؤال + 120 سؤال آزمون های کارگزاری حق العمل کاری گمرک674

علی رضا صدری خواهرسیدگی پس از ترخیص در گمرک684

علی رضا صدری خواهتسهیل تجارت و گمرک 694

5.  کسب وکار

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

حسین وظیفه دوست، امین 5 سوال مهم که شما باید درباره کسب وکار تان پاسخ دهید15
یا قاسمی موجودی، پر

نیاز سنجی آموزشی25
)کاربردها و روش ها مطالعه موردی سازمان بازرگانی استان تهران(

، ابراهیم  وحید ناصحی فر
ده آفرین، محمدرضا سعادت،

سعید شهبازمرادی
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

روش شناسی طراحی و نیاز سنجی دوره های آموزشی حرفه ای: یک تجربه ملی35
سعید فتحی، روح اهلل نوری، 

محمدرحیم اسفیدانی،
محمد ابویی اردکانی

قی در شرکت های بزرگ جهان45 نمونه هایی از تقلب و رفتارهای غیر اخال
)مطالعه موردی در اخالق، تقلب و راهبردی شرکت(

بیتا مشایخی، عالمه یزدانیان،
 الهام جمالی 

هوش تجاری و مدیریت کسب وکار55
یس حسنی، میثم  صدیقه تدر

بشیری، علی گلستانی، صالحه 
یس حسنی تدر

امین و امید هاشمیحکمرانی نوآوری در سطح بنگاه65

مدل کسب وکار 75
) )طراحی، ایجاد و تطبیق مدل های کسب وکار ماندگار

احمد روستا، دکتربیت اهلل 
اکبری مقدم، نیما شجاعی

، عاطفه زبان تخصصی مدیریت کسب وکار 85 مهدی کلهر
سمیعی زفرقندی

فریده حق شناس کاشانی، کسب وکار بین المللی95
رویا صدیقی

موک105
)راهبردی مؤثر در آموزش و یادگیری بر خط(

سکینه طالبی، خدیجه 
علی آبادی، بهارک اعظمی

بابک حاجیانطراحی کسب وکار115

کاوه عقداییاصول اساسی کسب وکار125

بردهای تجارت سیار135 روح اهلل نوری،کار
محمدرحیم اسفیدانی

تأمین مالی145
)واردات، صادرات، پروژه ها(

ینال زاده ایرج ز

165)BPM CBOK( مهدی فتح اله، بهرام ناجدیپیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب وکار

عارضه یابی کسب وکار175
)راهنمای کاربردی مدیران و مشاوران بنگاه های کوچک و متوسط(

مسعود ایمانی پناه،
فرید اسماعیلیان

وحید ناصحی فر ،مهارت های هوش کسب وکار185
الهه محمدخانی، حسین بابایی

حمیدرضا علمشاهیسیمای حقوقی هیأت مدیره در راهبری شرکتی195

متن نویسی تجاری205
) )راهنمای کاربردی تولید محتوای تبلیغاتی در کسب وکار

سپهر  رحیمیان

: تسلط بر هنر استراتژی کسب و کار215 مریم خسروخانی، امیرمحّمد پنج حرکت جلوتر
قنبری، شمس اله قنبری
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

مدل های کسب و کار225
، ژاله فرزانه  وحید ناصحی فر

حسن زاده، بهمن صفایی، زهرا 
خالقی پور

نصیر شفیع پورمقدممدیریت کسب و کار بین المللی235

6. راهنمای صادرات به کشورها

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

مهدی نجات نیا سایه روشن های بازار عراق 16

ابراهیم زارعیمجموعه اطالعات تجاری، اقتصادی و گمرکی امارات متحده عربی26

ابراهیم زارعیمجموعه اطالعات تجاری، اقتصادی و گمرکی جمهوری خلق چین36

اسداهلل کردنائیجشناخت بازار سنگاپور و راه های دستیابی به آن46

حبیبه فتحیتوسعه تجارت ایران با روسیه56

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با ارمنستان66

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با ازبکستان76

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با الجزایر86

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با امارات متحده عربی96

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با اندونزی106

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با اوکراین116

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با آذربایجان126

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با آفریقای جنوبی136

یل146 سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با برز

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با بالروس156

کستان166 سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با پا

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با تاجیکستان176

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با ترکمنستان186

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با ترکیه196

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با تونس206
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با روسیه216

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با ژاپن226

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با سنگال236

یه246 سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با سور

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با عراق256

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با عربستان سعودی266

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با عمان276

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با غنا286

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با قرقیزستان296

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با قطر306

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با کره جنوبی316

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با کویت326

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با گرجستان336

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با لبنان346

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با مالزی356

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با مکزیک366

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با ونزوئال376

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با هند386

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با هنگ کنگ396

علی صادقی راهنمای تجارت با عمان406

سازمان توسعه تجارتراهنمای تجارت با کنیا416

مسعود کمالی اردکانیراهنمای عملی تجارت با چین426

مسعود کمالی اردکانییکصد نکته درباره فعالیت در بازار چین436

سیدمهرداد سیادت نسبراهنمای ورود به بازار آفریقای جنوبی446

مهدی نجات نیانکات کلیدی ورود به بازار عراق456

سازمان توسعه تجارتشناخت بازار قزاقستان و راه های دستیابی به آن466
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

سازمان توسعه تجارتشناخت بازار هند و راه های دستیابی به آن476

سازمان توسعه تجارتشناخت بازار فرانسه و راه های دستیابی به آن486

سازمان توسعه تجارتشناخت بازار آلمان و راه های دستیابی به آن496

سازمان توسعه تجارتشناخت بازار ایتالیا506

، فونگ وو صادرات وسرمایه گذاری در ویتنام516 محسن رضایی پور
تی تانه

فرزانه شفیعی، آندره ایوانوف، راهنمای تجارت با روسیه526
حامد حسین متاجی کجوری

536

ابراهیم گرجیشناخت  بازار سنگاپور و راه های  دستیابی  به  آن 546

ابراهیم گرجیشناخت  بازار اتریش و راه های  دستیابی  به  آن 556

بیژن صفویبررسی  راه  کارهای  تولید آب  معدنی  به  کشورهای  همسایه 576

محمدمهدی جوانمردقصاب،راهنمای تجارت صنعت مس586
عبداله ناظرفصیحی

ی(596 زهرا شعاریسفری به ایتالیا )حقیقی یا مجاز

حبیبه فتحیتوسعه تجارت ایران با روسیه606

بردی ترین اطالعات جامع ورود، حفظ، توسعه و بهره برداری از 616 سایه روشن های بازار عراق: کار
مهدی نجات نیافرصتهای بازار عراق

فرشته آب نیکیراهنمای صادرات به روسیه )مبتنی بر ظرفیت های حقوقی و قانونی(626

نگاهی به تجارت خدمات ایران و افغانستان636
محمد مهدی جوانمرد قصاب، 

سمیرا متقی، آناهیتا سیفی ، 
فرزانه صادقی

آزاده کاظمی نیاطرح های آزمایشی و شبه آزمایشی643

ی دمکراتیک خلق الجزایر653 مجید قربانی فرازبررسی اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهور

سید مهرداد سیادت نسبراهنمای ورود به بازار ارمنستان663

علی صالح نیا، رضا موسائیاقتصاد در روسیه673

ی تونس686 مجید قربانی فرازبررسی اوضاع اقتصادی،سیاسی و اجتماعی جمهور

ی اتحادیه اقتصادی اوراسیا696 راهنمای مقررات تجار
دنا کوچری، حمیده یزدانی، 

مستوره اشراقی، فاطمه صائب، 
الهام حاجی کریمی
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

محسن رضایی پورراهکارهای صادرات و سرمایه گذاری در اتحادیه اقتصادی آسه آن706

محمدرضا فقیهیداستان شیرین ایرانی ها در زنگبار و روابط اقتصادی با آفریقا716

یان - ایمان مقررات تجاری کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا726 محمدعلی امیرفخر
اسماعیل زاده

حسن ولی بیگیراهنمای ورود به بازار قزاقستان736

7. تاریخ بازرگانی 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

خسرو کیان رادبازرگانی در روزگار اشکانیان17

خسرو کیان رادخلیج فارس در دوران باستان27

مکس فایننس37
یخچه مالیه در ایران( )تار

مهرداد جمال ارونقی

رحیم عربیانفراز و فرود خاندان خسروشاهی در دنیای کسب وکار47

باختن با مهره سفید57
)چرا کسب وکارها شکست میخورند؟(

مهرداد مظفری

8. فناوری

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

گروه مؤلفانتدوین برنامه توسعه تجارت نانو18

مرتضی شانیانقالب صنعتی چهارم 28

توسعه صادرات کاالهای با فناوری باال سیاست ها و اقدامات38
یوسف حسن پور کارساالری، 

بایزید مردوخی، نقی حسن زاده، 
بهزاد دولتی، حسن ولی بیگی

نظم نوین جهانی با اقتصاد خورشیدی48
) ، آینده جهان پایدار ی تجدیدپذیر )انرژ

یار آیرملوتبریزی شهر

راضیه اکبری، علی پورجلیلی، آیا برای ورود به صنعت 0 . 4 آماده اید؟58
معصومه رضازاده

پریسا یعقوبی منظریشناسایی بازارهای هدف صادراتی صنایع با فناوری باال68

، تجاری سازی فناوری های نوآوری78 مجید عمیدپور
غالمرضاصالحی،  بهرام قربانی
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

88API581 یسک اصول پیشنهادی سعید رمضانی، محمود شهرابی، فناوری بازرسی مبتنی بر ر
سعید هاشم پور

بردهای آن98 منصوره رام، غالمعلی رحیمینگاهی به تکنولوژی کوچک مقیاس LNG و کار

حسن ولی بیگیسیاست های توسعه تولید و صادرات بخش های پویا در کشورهای منتخب و مقایسه با ایران118

سیدمحمدهادی رضویمدیریت نوآوری فناورانه128

سیدمحمدهادی رضویموتورهای نوآوری پایدار138

، مالکیت فکری و استراتژی های تأمین مالی استارتاپ های فناوری148 حسین صادقی، مهدی ناصر
فاطمه گرجی

158

کره 9. فنون مذا

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

ینال زادهمذاکرات در معامالت تجاری19 ایرج ز

کراه در قراردادهای تجاری بین المللی29 محمدابراهیم گوهریان،فنون مذا
اردوان پورجاماسب

کره و تحقق معامالت بین المللی39 فرآیند مذا
کره و پیگیری توافقات( )پیش نیازها، هدایت مذا

کدامن رضا پا

یان بانکداری شرکت49 کره در جذب مشتر حسین وظیفه دوست، اصول و فنون مذا
مهدی بنی اسدی، علیرضا صادقی

گنجینه فروش59
)شامل 10/5 فرمان موفقیت در فروش (

احمد روستا

فهیمه نظریشیوه های گفت و گوی مؤثر69

محمدابراهیم گوهریانمهارت های مذاکره79

رضا حسین زاده ناصراصول مذاکرات تجاری و ترفندهای آن89

، امید علیزاده مهارت های مذا کرات تجاری، مکاتبات و قراردادها99 وحید ناصحی فر
خالدی، مریم کاویانی نیک

99 راهبرد )استراتژی( مذاکره109
گران برتر وال استریتی( )پند و اندرزها، شیوه ها و روش های مورد استفاده سودا

سیداحمدطباطبایی،
 مهدی باغبان، میثم نصیری

کره و حضور در جلسات سازمانی119 آتوسا گودرزیاصول مذا
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

سیدجمال حسینی، مهارت های اداره کردن129
سعید مصدق، نوشین بزرگی نام

محمدرضا سعادت، افسانه شفیعیراهنمای سخنرانی مؤثر139

کره و بازی ها149 ، مجید آداب تجاری، مذا وحید ناصحی فر
، نوید ناصحی فر نیک مهر

محمد مقدسرازهای مصاحبه159

دکتر رسول ثانوی فرد ، محبوبه اصول و فنون مذاکرات تجاری و قراردادهای بین المللی169
مرشدیا نراد

10. راهبری شرکتی 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

راهبری شرکتی و اخالق کسب وکار110
)نقش و وظایف هیئت مدیره،  مدیران اجرایی و حسابرسان قانونی در شرکت ها(

بیتا مشایخ، ذبیح اله رضایی

درآمدی بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها210
)شکل گیری ایده مسئولیت های اجتماعی از شرکت تا سطح بین المللی(

محمد سردارنیا

محمدعلی فالحاستراتژی بنگاه310

11. تجربه های توسعه

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

یل111 امیرحسین کالهچیشکوفایی اقتصاد برز

یانیگذار بزرگ اقتصادی چین211 جواد عابدینی، بهاره عر

محمدابراهیم محجوبعوامل پیشرفت اروپای مدرن 311

محمدابراهیم محجوبرنسانس اقتصادی آلمان 411

محمد سردارنیاموفقیت اقتصادی کره جنوبی 511

محمد سردارنیاتحول اقتصادی در کره جنوبی611

سلطه اژدها711
)گسترش جهانی شرکت های چینی چگونه تجارت را برای همیشه تغییر خواهد داد(

محمد سردارنیا

کمونیستی811 محمدابراهیم محجوبتوسعه صنعتی بلوک شرق در دوره پسا
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

محمد سردارنیاالگوی کره جنوبی در صنعت خودروسازی911

غالمرضا آزادارمکی،اقتصاد کشاورزی و فرآیند توسعه اقتصادی1011
احمد یزدان پناه

یقا1111 یانی، حضور چین در آفر حسن ولی بیگی، بهاره عر
علیرضا گرشاسبی 

ابراهیم زارعیمجموعه اطالعات تجاری، اقتصادی و گمرکی جمهوری خلق چین1211

میترا رحمانیشناخت راهبردهای تجاری چین و هند1311

محسن کرمیقوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در چین1411

رویکردهای خلق استراتژی1511
)معرفی تجربه خلق استراتژی در شرکت های منتخب(

هوشنگ نظامی وندچگینی

حسین حیدری رمیالگوها و مسائل توسعه اقتصادی در کشورهای رانتیه- مورد ایران1611

احسان رسولی نژاد، زهرا خدابینژئوا کونومی و توسعه اقتصادی در فدراسیون روسیه: رهیافت مناطق ویژه اقتصادی1711

دکتر سیدعطاءاهلل سینائیدولت، جامعه و توسعه اقتصادی در کره جنوبی 1811

12. سازمان و توسعه منابع انسانی

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

، حسین منتی، مدیریت کاربردی منابع انسانی112 وحید ناصحی فر
مهنوش سهیلی نیک

حسن رنگریزمدیریت استراتژیک منابع انسانی212

حسن رنگریزتحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت312

راهبرد منابع انسانی412
ی تغییرات( )معمار

عباسعلی حاجی کریمی،
حسن رنگریز

وحید خاشعی، حامد دهقانان، مدیریت استراتژیک منابع انسانی512
کریم  رحمتی

ردیابی استراتژی612
ی( )الگویی برای نظریه پرداز

وحید خاشعی، عطااله هرندی، 
ینب چاوشی ز

وحید خاشعی، عطااله هرندی، مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی712
ینب چاوشی ز

اصول سرپرستی و مدیریت812
)با نگرش به مدیریت غرفه و سالن نمایشگاهی(

سیدحسین میرظفرجویان
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

، حسین مّنتیمدیریت چریکی912 وحید ناصحی فر

جوهرناب مدیریت استراتژیک 1012
)آنچه برای باقی ماندن در عرضه رقابت واقعًا باید بدانید(

مهدی فتح اله، محمدرضا سعادت

1112)BPM CBOK( مهدی فتح اله، بهرام ناجدیپیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب وکار

چگونگی تفکر استراتژیک1212
ی و رسیدن به مقصد( )راهنمای شما برای نوآور

احمد روستا، نیما شجاعی

عطاءاله هرندیسازمان و مدیریت کوآنتومی1312

محسن اکبری، امید کربالیی،فراست برای مدیران جوان 1412
بیجانی  افشین علی پور

جعفر ممی زادهمدیریت سازمان های آینده1512

مدیریت زمان1612
)مفاهیم، اصول و کاربردها(

ناصر جواهری زاده،
جمشید ابوالفتحی

رویکردهایی در مدیریت تولید و عملیات پیشرفته1712
)شامل مباحث: تولید ناب، مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت ارتباط با مشتری(

اکبر عالم تبریزی،
علیرضا محمدرحیمی

یابی و بهبود فرآیندهای کسب وکار 1812 رویکردهای مدیریت تولید و عملیات در ارز
)... )شامل مباحث: شش سیگما و

اکبر عالم تبریزی، علیرضا 
محمدرحیمی

فرهاد احمدی نائینیشیوه های ایجاد انگیزه در افراد1912

یادگیری از شکست2012
)چگونه سازمان ها از شکست ها و اشتباهات خود یاد می گیرند(

منوچهر سلطانی

احمد روستا، علی صالحیمدیریت خود2112

تئوری سازمانی2212
)چالش  و دورنمای پنداره ها( 2 جلدی

داود سلمانی، احسان نامدارجوینی

شایستگی ها در محیط کار2312
)ارائه ادبیاتی مشترک برای مدیریت استعداد(

کی،  امیررضا خا
محمدمهدی محمودی، 

محمدصابر مرشد

یزی استراتژیک منابع انسانی2412 مفاهیم بنیادین در برنامه ر
 محمود فخیم ابوالفتحی،
جهانشاه چرختاب مقدم،

 نیما شجاعی، سعید دهقان

مربیگری عملکرد2512
)راهنمای کامل رهبران و مدیران سازمانی و متخصصان منابع انسانی(

 ، محمدرضا بابایی، سمانه پویان فر
محمد نبی پور

نظام اداری ابر چالش توسعه2612
ی در ایران دائمًا با خود در جنگ است؟( )چرا دیوان ساالر

سید احمد طباطبایی،
حسین فرمهین فراهانی
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

موبینگ و سازندگان جنگ روانی2712
ی و ارتباطی سازمان های ایرانی( 2جلدی )موبینگ و کیش های شخصیتی، ابرچالش رفتار

سید احمد طباطبایی

،  کارآفرینی سازمانی2912 علی داوری، آرش رادمهر
محمدرضا توالیی

عصر چابکی3012
)چگونه شرکت های هوشمند، روش انجام کار را تغییر می دهند.(

مرتضی شأنی

محمدعلی حقیقی،سازماندهی و اصالح تشکیالت و روش ها3112
زهرا مؤمن مایانی، زهرا وظیفه

نظریه سازمان3212
)مدرن، نمادین_ تفسیری و پست مدرن(

حسن دانایی فرد

روابط کار در سازمان3312
)برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی(

محمد شکیبامقدم

ارتباطات سازمانی3412
)مفاهیم، الگوها، ابزارها(

امید مهدیه

زهره خوش نشیننیاز سنجی آموزشی حرفه ای کارکنان3512

سیدعلی اکبر افجهمدیریت و توسعه سازمانی3612

کری، روش های تجزیه وتحلیل محیط سازمان3712 محمدرضا بوستانی، احمد شا
حسین رضایی دولت آبادی

سیدمحمد اعرابی،هم افزایی در سازمان های مادر3812
افشین فتح الهی

مدیریت سرمایه های فکری3912
)مزیت راهبردی - ارزش آفرینی سازمانی( مفاهیم و کاربردها

عطیه بطحایی،
عباسعلی حاج کریمی

یزی استراتژیک  فرآیند محوری4012 یزبرنامه  ر حسن رنگر

اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی4112
محمدرضابابایی، 

سیداحمدطباطبایی،
 طاهره خانی پور

روح اله نوری، کوثر کاردانمدیریت منابع انسانی هوشمند مبتنی بر داده ها4212

مجموعه مقاالت هاروارد4312
)انگیزش کارکنان(

داود سلمانی،  آرزو سلمانی،
یان کیمیا نور

طراحی سازمان4412
یکرد گام به گام( )رو

محمداعرابی، رضا آرمان پور

مربیگری عملکرد4512
)راهنمای کامل رهبران و مدیران سازمانی و متخصصان منابع انسانی(

 ، محمدرضا بابایی، سمانه پویان فر
محمد نبی پور
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

حسن رنگریزتجزیه وتحلیل و طراحی سیستم اطالعات مدیریت4612

افسانه شفیعی،راهنمای نگارش مکاتبات اداری4712
محمدرضا سعادت

،جمع سپاری4812 حسین ممتاز
غالمرضا هاشم زاده خوراسگانی

اجرای استراتژی4912
)تبدیل استراتژی به اقدام در سازمان های پیچیده(

مهدی حقیقی کفاش،
وحیده نورایی

سیستم های مدیریت مقابله با رشوه خواری5012
)ISO الزامات همراه با راهنمای استفاده/سازمان بین المللی استاندارد( 

مهدی فتح اهلل، نوید خبیری، 
مصطفی بغدادی، 

بهاره قاسمی توچائی

یوسف محمدی مقدم،روش های تحقیق در مدیریت منابع انسانی5112
مرضیه سجادی نژاد

مدیریت استعداد5212
یکردها و کارکردها( )مفاهیم، رو

یوسف محمدی مقدم،
میثم دهناد، زهرا علی پوردرویشی

محمدمهدی فراحی، سیده نرگس برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی )جلد اول(5312
ک راهنما، مجید دامن پا

مدیریت استعداد  5412
یکرد انتقادی به واقعیت های استعداد   ( )یک رو

امیر احسانی، مصطفی عربی

نیازسنجی آموزشی5512
)کاربردها و روش های مطالعه موردی سازمان بازرگانی استان تهران(

، ابراهیم ده آفرین،  وحید ناصحی فر
محمدرضا سعادت،
سعید شهبازمرادی

13. مدیریت 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

احمد روستا، معصومه محمدی پور555 روش برای موفقیت یک مدیر113

سعید نجم روشنرازهای مدیریت213

مدیر ایده آل313
)پارادایم جدید مدیریت/چرا نیستید و چه باید کرد؟(

مصطفی ثقفی،
محمدعلی جلیل پور

چگونگی مدیریت مراحل بحران413
)و چگونه در ابتدا از بحران اجتناب کنیم(

ک، مصطفی ثقفی،  مصطفی ستا
، محمدعلی جلیل پور
محمد رحیمی مقدم

گان ضروری مدیریتی513 محمدرضا طبیبیواژ



21

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

مدیریت پروژه چابک613
)رویکردی برای رسیدن به موفقیت(

محمد محمدپورعمران، 
محمدحسین بابایی، 

سعید رمضانی

ینانه713 حسین نوروزی، شهناز اکبریمدیریت استراتژیک کارآفر

پارادوکس انتخاب813
)چرا گزینه های بیش تر جذابیت کمتری ایجاد می کند(

نوید مالیی، نازنین حکیمی فر

100 نکته مدیریتی913
کر به همراه سخنان بزرگان اهل ادب( )از دیدگاه موشکافانه پیتر درا

داود سلمانی، سیما حاتمی

سیدعلیرضا شجاعیکپسول مدیریت1013

مصطفی ثقفی، محمدعلی جلیل پورکسب های مدیریت و سوءمدیریت1113

خلیل مشحونافکار مدیریتی1213

حسن رنگریزتجزیه وتحلیل و طراحی سیستم اطالعات مدیریت1313

مدیریت سرمایه های فکری1413
)مزیت راهبردی، ارزش کارآفرینی سازمانی/ مفاهیم و کاربردها(

 عباسعلی حاج کریمی،
عطیه بطحایی

غزال رضاییرازهای مدیریت تیم1513

سیداحمد طباطبایی،چگونه شخصیت مدیر حرفه ای داشته باشیم1613
 محمدرضا بابایی، طاهره خانی پور

سیداحمد طباطبایی، چگونه مدیری اثربخش باشیم1713
محمدرضا بابایی، طاهره خانی پور

سیداحمد طباطبایی، چگونه مدیری استراتژیست باشیم1813
محمدرضا بابایی، طاهره خانی پور

سیداحمد طباطبایی، چگونه مدیری با ارتباط موفق باشیم1913
محمدرضا بابایی، طاهره خانی پور

سیداحمد طباطبایی، چگونه مدیری توانمند و حرفه ای باشیم2013
محمدرضا بابایی، طاهره خانی پور

163 فرمان در خویشتن شناسی مدیران2113
)DBA و MBA ویژه دانشجویان و دانش آموختگان(

 ، ، مجید نیک مهر وحید ناصحی فر
فاطمه رستمی 

مدیریت جامع بحران2213
) یکردی جامعه محور و آینده نگر )با رو

فریداهلل ویسی، کیومرث احمدی

سبک های مدیریت و سوء مدیریت2313
)چگونه سبک ها را شناسایی کرده و با آن ها چه کار کنیم؟(

مصطفی ثقفی، محمدعلی جلیل پور

مرتضی شأنی، محسن استراتژی برای هر کس2413
الیاسی آغ چشمه
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

  ناب و ناب اندیشی2513
، فاطمه ابراهیمی حیدرلو
 الهام شفایی، مونا فروغی

مهارت های پایه کوچینگ2613
)ARNA بر مبنای(

غالمحسین رادمردقدیری، مصطفی 
ک ، فاطمه پا جهانگیر

مدیریت تحول2713
)استراتژی ها، کاربرد و الگوهای نوین(

اصغر زمردیان

تئوری های مدیریت2813
یکرد اجرایی( )اصول، مبانی، فرآیند/قابل استفاده برای مدیران و دانش پژوهان با رو

محمدعلی حقیقی، جلیل کاوه، 
محمد حبیبی

نسیم محمدیان، سعید بهزادی سهیلمدیریت پروژه ارزش گرا2913

تفکر سیستمی3013
)کل گرایی خالق برای مدیران(

تقی ناصرشریعتی

، راهبری رهبران3113 محمدعلی جلیل پور
مصطفی ثقفی

حمیدرضا رضوانیروش تحقیق در مدیریت 3213

علی حاتمی فیروزآبادی،تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت3313
ستاره حمزه جونقانی

احمد بدریدانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی3413

مدیریت دیداری3513
ی تا اجرا( )از تئور

حسن سادین، محمود مهرگان فر

مدیریت پورتفولیو پروژه3613
)نگاهی از دید سنگرهای مدیریتی(

مهدی مظفرنیا، سارا قضایی

عباسعلی حاجی کریمی،قابلیت های پویا و مدیریت استراتژیک3713
الهه شهابی

دستنامه مدیریت دانش3813
ی موفق مدیریت دانش در سازمان/2جلدی( )راهنمای گام به گام پیاده ساز

روح اله نوری، غالمرضا صفاری

چگونگی تفکر استراتژیک3913
ی و رسیدن به مفاهیم( )راهنمای شما برای نوآور

احمد روستا، نیما شجاعی

مسعود میرزایی، مهدی بشیریبهینه سازی کلونی مورچگان4013

مدیریت  مشارکتی4113
)راهبردهای مؤثر در اداره امور سازمان(

 حمید واالیی شریف

آرش شاهینمدیریت کیفیت فراگیر )راهنمای مصور مدیران(4213

احمد روستا، بیان اله رمضانیاستراتژی اقیانوس پر از ماهی4313
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

وحید خاشعی، حامد دهقانان، مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی4413
عطاءاله هرندی

قدرت نوآوری مدیریت4513
ی( )24 راهکار برای تسریع رشد و سودآور

احمدروستا، مجتبی علی مالیی

ردیابی استراتژی4613
ی( )الگویی برای نظریه پرداز

وحید خاشعی، عطاءاله هرندی، 
ینب چاوشی ز

داود سلمانی، سپهر صفادارمربیگری خانواده ها و رهبری آن4713

پرهام شجاع،مقدمه ای بر اصول مدیریت دانش در اداره شرکت های تولید انیمیشن4813
امیرعبدالرضا سپنچی

بهره وری دانش4913
یوسف محمدی مقدم،

 سید مهدی الوانی،
محبوبه حبیبی بدرآبادی

مبانی مدیریت دولتی5013
)نظریه های دولت و اداره امور عمومی در ایران(

روح اهلل نوری

حسن صراف جوشقانیکتاب جامع مدیریت پاداش5113

فردین شورج  آموزه های مدیریت    5213

محمد آزادی احمدآبادی،جعبه ابزار مدیریت تعارض منافع در بخش دولتی5313
مهدی یخچالی

از رهبری ناب در صنعت به رهبری ناب در سازمان های دولتی 5413 ، مرجان اعتمادی  مهدی حمزه پور

گهانی5513 مدیریت خریدهای نا
، ابراهیم ساالری  وحید ناصحی فر

نهند، عبدالرسول کریمی یزدی، 
غالمعلی رحیمی

اکبر صمدی، اکبر غریب نوازرهبری قدرتمند از طریق کوچینگ5613

کارآفرینی 14. بازاریابی و 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

رایابی کاالها و خدمات به زبان ساده114 یان تهرانی اصول باز محمد بلور

یابی214 4A آمیخته نوین بازار
)خلق ارزش برای مشتریان، شرکت ها و جامعه(

 سیدعلیرضا سیدصالحی،
عباس اسدی

یابی بین الملل و صادرات314 علیرضا مقدسی، سجاد اعتمادیانبازار

یابی صادرات414 محمدابراهیم گوهریانمدیریت بازار
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یابی آشیانه ای514 راهنمای بازار
)مبانی و روش ها(

یان، محمدابراهیم گوهر
قی منش محمدرضا اخال

محمدابراهیم گوهریان،مدیریت فروش614
فاطمه نورانی

محمدابراهیم گوهریان،اصول مشارکت در فروش714
فاطمه نورانی

یابی خدمات به زبان ساده814 یان تهرانیبازار محمد بلور

یان تهرانیتبلیغات به زبان ساده914 محمد بلور

یع به زبان ساده1014 یان تهرانیتوز محمد بلور

یزی و مهارت های فروش و فروشندگی حرفه ای1114 یان تهرانیطراحی استراتژی، برنامه ر محمد بلور

یان تهرانیطراحی و توسعه محصول به زبان ساده1214 محمد بلور

یان تهرانیقیمت گذاری به زبان ساده1314 محمد بلور

کمپین تبلیغاتی بازرگانی1414
)از ایده تا اجرا(

یان تهرانی محمد بلور

یابی1514 بردی تدوین برنامه بازار زاده، نیما شجاعیراهنمای کار کامبیز حیدر

یابی1614 زاده، نیما شجاعیمدیریت استراتژیک بازار کامبیز حیدر

یابی1714 پورتحقیقات بازار زاده، بهار تیمور کامبیز حیدر

یابی و روابط عمومی1814 حمیدرضا سعیدنیا، خاطره قواعد جدید بازار
پوراسدالهی

استراتژی های فروش بسیار موفق 1914
ی جدید( )راه های قدرتمند برای برنده  شدن در  کسب وکار

احمد روستا، علی صالحی

افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار2014
)20 راهبرد فروشندگان برتر جهت ترغیب مشتریان محتاط به خرید(

احمد روستا، امیررضا روحانی

یابی از طریق تلفن همراه2114 بازار
یابی،  ارتباطات و تبلیغات را دگرگون می کند( ی تلفن همراه بازار )چگونه تکنولوژ

احمد روستا، بیان اله رمضانی

بردی )دو کتاب در یک جلد(2214 احمد روستا، مه سا حریری، برندسازی کار
امیرعزمی شبستری

یابی صنعتی2314 زاده، بازار احمد روستا، کامبیز حیدر
نیما شجاعی

فروش در دنیای معاصر2414
، ارزش آفرینی( )ارتباط پایدار

زاده، احمد روستا، کامبیز حیدر
 نیما شجاعی
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نایافته های رفتار مصرف کننده2514
)ناشناخته های تحقیق بازار حقایقی در مورد مصرف کنندگان و روان شناسی خرید(

احمد روستا، نیما شجاعی

یابی حسی2614 ، بازار احمد روستا، مجتبی صفی پور
منصوره واثق

یابی اثربخش و نتیجه گرا2714 احمد روستا، مصطفی صفیاریبازار

یابی عصر چهارم2814 بازار
یابی سنتی به دیجیتال( )گذار از بازار

احمد روستا، سجاد عبداهلل پور

یابی اسالمی2914 برندسازی و بازار
)ساختن  کسب وکار اسالمی و جهانی(

احمد روستا، علی صالحی

یابی3014 احمد روستا، پرویز علیلو20 عنصر بازار

احمد روستا، فرانک صالحیبرندآفرینی مقصد3114

یابی پایداری3214 بازار
)یک دیدگاه جهانی(

احمد روستا،
سعید عسگری ماسوله،

سید ایمان موسویان

یابی کنید3314 احمد روستا، عطااله هرندیچگونه خودتان را بازار

احمد روستا، بیان اله رمضانیهنر تأثیرگذاری و فروش3414

یابی رابطه مند3514 بازار
ی( یکرد بازارهای تجار )با رو

عباسعلی حاج کریمی،
وحید مکی زاده

یابی3614 یزی بازار برنامه ر
)مفاهیم، الگوها، ساختارها، استراتژی ها، تجربیات و مستندات(

علی اکبر اسالم

یابی الکترونیکی3714 بازار
)راهنمایی برای مدیران در کشورهای در حال توسعه(

محمدعلی فنایی  نجف آبادی

یابی هوشمند با رویکرد مدیریت دانش مشتریان3814 محمدرحیم اسفیدانیبازار

یابی3914 محمد علمیدانستنی های بازار

ک و مستغالت(4014 یابی و فروش در صنعت ساختمان )امال مریم بنی هاشمیاستراتژی های مؤثر  بازار

یابی4114 منیژه قره چه، محمدرضا کریمیرهنمودهای پیشگامان در بازار

یابان4214 ، محمدرضا جعبه ابزار بازار وحید ناصحی فر
سعادت، ابوالقاسم ابراهیمی

خلق برند قدرتمند4314

یس حسنی، صدیقه تدر
 میثم بشیری،

محسن الیاسی آغ چشمه،
 عباس خالقی تبار
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برند جهانی4414
)چگونگی خلق و توسعه ارزش های برند پایدار در بازار جهانی(

ابوالفضل معصوم زاده زواره، 
جعفر شمسی

، احمد روستاکارآفرینی و دانش کسب وکار 4514 پرویز علیلو

ک عبدیکارآفرینی برای دانشمندان و مهندسین4614 کیا پارسا، رونا

فروش حرفه ای4714
)علم فروشندگی و فرآیند کامل فروش(

یان،  شهال  محمدابراهیم گوهر
یوسفی

151 ایده سریع تبلیغات4814
یادی خرج کنید( )بدون اینکه پول ز

بابک حاجیان

احمد روستا، نیما شجاعی، فروش ارزش  افزا4914
محمود فخیم ابوالفتحی

روش های ورود به بازارهای بین المللی5014
محمدرضا کریمی علویجه،

ابوالقاسم ابراهیمی،
سیدمسلم علوی

فردین شورج، مهدی اصفهانیرابطه حسابرسی داخلی و کارآفرینی5114

محمدابراهیم گوهریان،روش ترغیب مشتریان5214
مهدی پورعلی

فرشته خلیلی پالندیرازهای فروش5314

ابوالفضل معصوم زاده زواره، هویت رقابتی: مدیریت نوین برند برای ملت ها، شهرها و سرزمین ها5414
شهاب الدین شمس

یابی5514 محمدرحیم اسفیدانیمروری بر الگوهای رتبه بندی شرکت های خدمات بازار

محمدابراهیم گوهریان،همه چیز درباره فروش5614
مریم خیردست

یابی5714 جعبه ابزار بازار
یابی( )10 استراتژی اصلی برای موفقیت در بازار

زاده، امین اسداللهی کامبیز حیدر

حس برند5814
حسن بنانج)اسراری که برند شما را به اوج می رسانند(

یابی5914 بهرام صنعتی طراحمبانی تحقیقات بازار

کمپین تبلیغاتی6014
)از برنامه ریزی تا اجرا(

محمود دهقان طرزجانی

محمدابراهیم گوهریانهنر موفقیت در ارائه محصول6114

محمدابراهیم گوهریانمهارت های فروش موفق6214

یابی ایران6314 یانبا بزرگان بازار امیرحسین نور
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مدیریت شکایت مشتریان6414
ی از طریق بهبود خدمات( ی ساز )وفادار

احمد روستا، سیدحمزه خرم نسب 

سینا قربانلومدیریت راهبردی نام تجاری6514

محمدابراهیم گوهریانمدیریت خدمات مشتری6614

میثم بشیری، علی گلستانیبرندتینک6714

یابی بین المللی6814 احمد روستابازار

احمد روستا، هادی شعبانی22 قانون اجتناب ناپذیر تبلیغات6914

تبلیغات تجاری7014
)اصول و شیوه های عمل(

سینا قربانلو

یابی داخلی در خدمات دانشگاه7114 بازار
محسن اکبری، سیدحسن آل طه، 

میالد هوشمندچایجانی،
عاطفه خوش فطرت

احسان قاسمی، فاطمه صیادی1000 پرسش 10 آزمون کارآفرینی7214

یابی7314 ، ابراهیم ساالری مدیریت رابطه تجاری و بازار وحید ناصحی فر
نهند، غالمعلی رحیمی

وحید خاشعی، حامد دهقانان، مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی7414
عطاءاله هرندی

یابی پیشرفته7514 ، علی نیک استراتژی بازار بهمن حاجی پور
سرشت، محمدحسین رئیسی

احمد روستا، علی خویهمدیریت استراتژیک تبلیغات7614

تبلیغات تریزی7714
یابی و تبلیغات( )شیوه حل خالقانه مسائل بازار

احمد روستا، علی خویه

یان،برهم زدن معامله ی فروش7814 محمدابراهیم گوهر
مریم میرجمالی

7914CRM علیرضا مؤتمنی، ابراهیم جعفری، مدیریت ارتباط با مشتری
فایق مجرد

یابی دیجیتال8014 نگین سنگری، مژ گان کمپانی، استراتژی بازار
ینب گودرزی ز

یابی8114 ابوالفضل معصوم زاده زواره،60 داستان موفقیت آمیز برای رسیدن به جایگاه ویژه در بازار
وحید ناصحی فر

یابی خدمات8214 یانبازار محمدابراهیم گوهر
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یابی جهانی8314 یان،بازار محمدابراهیم گوهر
هاشم نیکومرام

یان کردانتخاب آژانس تبلیغاتی8414 پیام بلور

مهدی حقیقی کفاش، الهام مدیریت استراتژیک )توسعه پایدار سازمان ها(8514
موسوی

محمدابراهیم گوهریانمهندسی مجدد فروش8614

بابک حاجیانکار آفرینی در یک دقیقه8714

پشت پرده خرید8814
)کشف محرک های احساسی خرید(

احمد روستا، میترا مهاجری،
میترا رازقی

یابی8914 حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خدمات بازار
ابوالفضل معصوم زاده زواره، فرشاد 

بشیری، محمدرضا سعادت، 
محمد احمدی

استعداد فروش9014
احمد روستا، حمیدرضا اکبرجانی)40 نگرش علمی در مورد فروش(

زادهاستراتژی دفاعی برند9114 نیماشجاعی، کامبیزحیدر

یابی9214 نیماشجاعی، کامبیز حیدرزادهمدیریت استراتژیک بازار

عادل فیضچارچوبی برای ارتباطات بهتر با ذی نفعان منشور عملکرد9314

برندسازی در کسب وکار9414
ید( )کسب وکار خود را ارتقاء دهید و مشتریان را جذب کنید، برند خود را از طریق قدرت احساسات بساز

، احمد روستا، اصغر باباپور
یا فتح اللهی  ثر

مرکز توسعه ی کسب وکار بیمهگنجینه تجارب برتر فروشندگان حرفه ای بیمه9514

علی داوری، آرش رادمهرکارآفرینی سازمانی9614

وحید ناصحی فرکنترل و مهار مشتری9714

یابی حسی9814 ، بازار احمد روستا، مجتبی صفی پور
منصوره واثق

احمد روستا، مجید عبیاتتبلیغات پویا )قوانین جدید برای عصر دیجیتال(9914

احمد روستا، پرویز علیلوکارآفرینی و دانش کسب وکار10014

برند سازی محصول زعفران10114
)راهی برای ورود به بازارهای جدید(

ابوالفضل معصوم زاده زواره

یابی10214 رازهای موفقیت در بازار
یابی خود را ارتقا بخشیم( )چگونه عملکرد بازار

احمد روستا، مرجان عباسی، 
فرانک صالحی
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یابی  10314   ارتباطات یکپارچه بازار
ابوالفضل معصوم زاده زواره،

 احسانه نژادمحمدنامقی، سمانه 
، جعفر شمسی قلی پور

یابی صادرات10414 محمدابراهیم گوهریانمدیریت بازار

یابی10514 لیانبازدار امیرعباس کایینی، سعید جال

یابی صنعتی10614 یان،بازار محمدابراهیم گوهر
نوید گوهریان

یانبرند در آسیا10714 محمدابراهیم گوهر

، محمد هنر همپایی اقتصادی10814 مصطفی صفدری رنجبر
نثاری

یان، مهران مدیریت راهبردی تبلیغات10914 محمدابراهیم گوهر
زرعکانی

یابی و کارآفرینی11014 حسین علی سلطانی، علی صادقیفتح آینده، هماهنگی بازار

یابی اچ تو اچ11114 حسین علی سلطانی، علی بازار
صادقی، احمد متقی راد

یابی انسان به انسان11214 یابی 5 و بازار علی صنایعی، احمد سلیمی، بازار
مهدی امامی

یزی استراتژیک )رویکرد عملیاتی(11314 سجاد اعتمادیان، محمد مهدی فرایند برنامه ر
پرهیزگار

هادی اکرمی، سّیدابراهیم بهرامی، فروش خدمات و محصوالت11414
ناهید عطار

هادی اکرمی، سّیدابراهیم بهرامی، فروش خدمات و محصوالت11514
ناهید عطار

یابی استراتژیک11614 علی پورنگ، امید بهبودی، امیر بازار
گردی یان شا غفور

یابی11714 هادی اکرمی، ابراهیم بهرامی، امین بازار
کاظمی

یابی11814 فریده حق شناس کاشانی، رویا تحقیقات بازار
صدیقی
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حمل ونقل بین المللی و ترانزیت خارجی115
)راهنمایی برای توسعه اقتصادی، اشتغال )ایجاد فرصت های شغلی(

ینال زاده ایرج ز

 مجتبی سلیمانی سدهی،لجستیک تجاری215
 الناز میاندوآبچی

اینکوترمز 3152000
ی داخلی و بین المللی( )قواعد اتاق بازرگانی بین المللی برای استفاده از اصطالحات تجار

مسعود طارم سری

اینکوترمز 4152010
ی داخلی و بین المللی( )قواعد اتاق بازرگانی بین المللی برای استفاده از اصطالحات تجار

مسعود طارم سری

اینکوترمز 5152020
ی داخلی و بین المللی( )قواعد اتاق بازرگانی بین المللی برای استفاده از اصطالحات تجار

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

خدمات گمرکی و بندری615
ی پیشرفته و اتوماسیون )نشروکیل(( ی انباردار )تکنولوژ

محمد خانی چهری

محمد یوسفیمدیریت زنجیره تأمین جهانی715

علی محمودیاقتصاد حمل ونقل815

یابی وسایل نقلیه915 مسیر
ی ها و کاربردها( )تئور

علی اصغر رحمانی حسین آبادی، 
محمد نادعلی زاده چادری

شاخص لجستیک تجاری1015
ی ها و جایگاه کشورها( )معمار

ابوالحسن حسینی

، رضا زنجیرانی فراهانیزنجیره تأمین و لجستیک در سطح ملی و بین المللی1115 الله کاردر

رضا علیخانی کوشکک،حمل ونقل با رویکرد اقتصادی و بازرگانی1215
 محمد حجارزاده

لجستیک هوشمند1315
)از ایده تا واقعیت(

ک، محمد احمدی صالح آچا

رحیم محترم، مهرداد موثقحمل و نقل بین الملل1415

علی محمودی دیزجی، بابک نقش حمل ونقل و ترانزیت کاال در توسعه اقتصادی کشور1515
چراغی، رضا محسنی

مجتبی سلیمانی سه دهینقشه راه تحول زنجیره تأمین صنعت قند و شکر در ایران1615

مجتبی سلیمانی سه دهیراهبرد توسعه هاب های لجستیکی ایران1715

یایی ایران1815 محمدرضا عابدین مقانکی، شناسایی مزیت ها و ظرفیت های صادراتی حمل ونقل در
محمدرضا رفعتی

یاب، آتنا حشمینقش ایران کد در چابکی زنجیره تأمین2015 سیدحسین پار
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مهدی زند، مهدی بشیریاصول  مدیریت  زنجیره  عرضه2115

یزی تولید در زنجیره تامین2215 محمدحسین بابایی، سعید مقدمه ای بر مدل های بهینه سازی برنامه ر
رمضانی، فهیمه پورمهدی

مقدمه ای بر مدیریت سیستم های لجستیکی2315
ی بر مهم ترین مفاهیم مرتبط با مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک( )مرور

سعید رمضانی، 
محمدحسین بابایی،

علی محمدی

رضا زنجیرانی فراهانی، نسرین لجستیک معکوس2415
عسگری، مریم حافظی

تکنیک های ردیابی در زنجیره تأمین2515
)الزامات مربوط به فرآیندهای انجام کار و سیستم دهی برای ردیابی کامل در زنجیره تأمین(

عباس سحرخوان

جعفر رزمی، میرسامان پیشواییروش های کمی برای مدیریت لجستیک معکوس2615

یزی و کنترل سیستم های لجستیک2715 کمقدمه ای بر برنامه ر علی میرشفعی، مصطفی ستا

علی فرقانی، مسعود نارنجی،مدیریت لجستیک زنجیره تأمین2815
علی پورابراهیم

سازمان لجستیکمجموعه  اولین  کنفرانس  لجستیک  و زنجیره  تأمین  )2جلدی(2915

یور3015 کور
)تبلور عینی لجستیک(

سیدامیرعباس تهامی نژاد

رضا علیخانی کوشکک،مدیریت لجستیک پیشرفته3115
محمد حجارزاده

، آناهیتا صفاجومدیریت زنجیره تأمین الکترونیک3215 سجاد شکوهیار

یایی در ایران با رویکرد توسعه صادرات کشور3315 الناز میاندوآبچیآسیب شناسی حمل و نقل جاده ای و در

16. تئوری اقتصادی و بازرگانی

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

بردها116 بازرگانی بین الملل تئوری ها و کار
یکرد مدیریت صادرات و واردات( )با رو

رحیم محترم،
رضا نصیری سوادکوهی

سیدعبدالمحمد رضاییتئوری اقتصاد خرد216

یوسف فرجیتئوری اقتصاد خرد316

یوسف فرجیکلیات علم اقتصاد416

یه و سیاست جدید تجارت بین الملل516 احمد اخویکندوکاوی در نظر
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محمدرحیم اسفیدانی،هوش تجاری616
روح اهلل نوری

بردهای آن در مسائل اقتصادی و تجاری716 کید بر کار مقدمه ای بر تئوری آشوب با تأ
سیدحسن ایرانمنش، حسن 

صراف جوشقانی، 
حمیدرضا قربان زاده کریمی

زاده، منیژه نخعی آغمیونیواژه های کلیدی اقتصاد خرد و کالن816 رضا نجار

امین فروتنراهنمای تئوری و عملی جبران خدمات916

اقتصاد نیوکالسیک و چالش های پیش رو )2 جلدی(1016
)اقتصاد ارتدکس و چالش های هترودکس به آن(

ابراهیم گرجی، فرزانه انواری

اقتصاد کالن بین الملل )جلد اول(1116
مسعود هاشمیان اصفهانی، 

غالمرضا آزاد،
سیف اهلل صادقی یارندی

اقتصاد کالن1216
)علمی _ کاربردی(

احمد اخوی

حسین حیدری ُرمیاستراتژی توسعه اقتصادی1316

1416GAMS پویای بازگشتی همراه با کدنویسی در CGE  کید بر مدل محمدحسن زارعمدل های تعادل عمومی با تأ

یک سیکل های تجاری و علل پیدایش آن در  اقتصاد ایران1516 ابراهیم گرجی، آرزو میرسپاسیبررسی تئور

غالمرضا آزادارمکی،اقتصاد توسعه  پایدار1616
عبدالرضا رکن الدین افتخاری

احمد یزدان پناهتئوری  اقتصاد خرد و مسائل  آن 1716

مهدی خداپرست مدل  سازی اقتصادی برای اقتصاد مدیریت، همراه  با برنامه های کامپیوتری1816

17. مالیه عمومی و دولت 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

یه تا سیاست117 یزی دولتی در ایران، از نظر حسن باباییبودجه ر

،مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت217 یز حسن رنگر
غالمحسین خورشیدی

داود دانشیاناصول حسابداری دولتی )جلد 1(317

شمسی فراهانیمجموعه مفاهیم، اصطالحات و لغات بودجه417
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یزی توسعه517 برنامه ر
)مبانی، مفاهیم و  مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای منتخب و ایران )جلد اول((

مرجان فقیه نصیری، شمس الدین 
حسینی، افسانه شفیعی،

یانی، احمد تشکینی بهاره عر

بردی و توصیفی بودجه617 مفاهیم کار
کید بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قاعده مندی سیاست های مالی( )با تأ

شمسی فراهانی، 
علی اکبر سوخته سرایی

یزی  نوین  دولتی 717 ، جواد دولت  و بودجه ر یز حسن رنگر
فرشباف ماهریان، حسن حیدری

یزی در ایران817  کریم حمدی،نظام بودجه ر
حسین وظیفه دوست

کدامننظام حقوقی و مناقصات و معامالت دولتی و عمومی917 رضا پا

ینال زادهمدیریت خرید و مناقصه عملیاتی1017 ایرج ز

نظریه های مدیریت دولتی در ایران1117
) مبانی دولت و اداره امور عمومی در ایران(

روح اله نوری

یوسف محمدی مقدم، ندا کاوند، خدمت عمومی1217
الناز دانشور عامری

ی در مالیات ستانی1317 یگانه موسوی جهرمی، سحر دهقاننگاهی به کاربرد اقتصاد رفتار

18. مالکیت فکری

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

میثم موساییآثار اقتصادی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در حوزه مالکیت ادبی و هنری118

رموز مالکیت فکری218
)راهنمایی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط(

سیف اله صادقی یارندی،
مسعود طارم سری

نقش نظام حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصاد دانش محور318

امیرهوشنگ فتحی زاده، شهرام 
وصفی اسفستانی، یحیی فتحی، 

حسین نوروزی،
مریم مجردنشترودی، زهرا مرادی

محمود صادقی، محسن صادقی، حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنتی418
هدی شکیب منش

سازمان جهانی مالکیت فکری518
)کنوانسیون ها، معاهدات و موافقت نامه ها(

وحید بزرگی
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19. اقتصاد و تجارت حالل 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

ل119 بیتا نوروزیپتانسیل تجاری فرآورده های غذایی حال

ل219 بیتا نوروزیتولید غذای حال

ل ایران319 بیتا نوروزیشناسایی زمینه ها و دورنمای توسعه صادرات فرآورده های غذای حال

ل ایران )بازارهای چین، هند و روسیه(419 بیتا نوروزیفرصت ها و چالش های صادرات محصوالت حال

20. اقتصاد ایران 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

یع درآمد120 نابرابری توز
)تحلیلی از علت ها، پیامدها و سیاست ها(

احمد اخوی

ینیسیاست های حمایتی و پیامدهای آن در ایران220 ابراهیم علی راز

علی دینی ترکمانیچشم انداز نظام اقتصاد بین المللی و جایگاه ایران در آن320

مؤسسه مطالعات و پژوهش های مجموعه مقاالت سخنرانی ها و مباحث دومین همایش توسعه فضای رقابتی در کشور420
بازرگانی

رامین صالح خوایران شریک تجاری شما )به زبان انگلیسی(520

علی دینی ترکمانینفت، دولت و توسعه پایدار صادرات گرا620

رقابت پذیری اقتصاد ایران و راهکارهای بهبود آن در جهان720
میرعبداهلل حسینی، وحید بزرگی، 
میرهادی سیدی، فاطمه پناهی، 

حمیدرضا محبی

مرتضی شأنیفضای کسب وکار در ایران 820

احمد تشکینیکتاب سال 1395 صنعت، معدن و تجارت920

احمد تشکینیکتاب سال 1396 صنعت، معدن و تجارت1020

، مهارت و مشاغل در ایران1120 مرتضی شأنیآینده کار

اطلس پیچیدگی اقتصادی1220
)نقشه راه شکوفایی(

بهروز شاهمرادی

مهدی رضاییرتبه بندی صنایع کشور براساس معیار رشد اقتصادی1320

سیدحمیدرضا اشرف زادهامکان پذیری رشد مبتنی بر صادرات ایران1420
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اولویت بندی صنایع ایران براساس رقابت پذیری در بازارهای جهانی با هدف منطقی نمودن 1520
اسداهلل افشارسیاست های حمایتی تجاری

محمدرضا عابدین مقانکیگسترش بازارهای ایران در جنوب غرب آسیا1620

ز بر نرخ حمایت مؤثر از صنایع کارخانه ای ایران1720 بررسی اثرات یکسان سازی نرخ ار
)بررسی موردی صنایع کاغذ و مقوا(

یحیی فتحی

1820)WTO( یحیی فتحی، وحید بزرگینقشه راه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

رضا محسنیتبعات آزادسازی تجاری بر رشد صنعتی در ایران1920

علی محمودی، سپیده شاهیاقتصاد منابع طبیعی2020

محمدعلی مرادیالگوی اقتصاد سنجی کالن ایران2120

مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت چهل نگین در چهلمین بهار انقالب اسالمی: ویژه پروژه های صنعتی، معدنی و تجاری افتتاح شده2220
صنعت، معدن و تجارت

ابوالقاسم  مهدویراهبردهای کالن  رشد اقتصادی ایران2320

علیرضا گرشاسبیکتاب سال 1397 صنعت، معدن و تجارت2420

حجت اهلل غنیمی فردنقد و تحلیل  تسلط اقتصادجهانی بر تجارت  ایران2520

مهدی رضاییایران در افق چشم انداز2620

محمد رضایی پورآخرین وضعیت ایران در آیینه شاخص های بین المللی )در شرایط تحریم(2720

 محمد رضایی پورگنجینه شاخص های صنعتی، معدنی و تجاری2820

حسن ثاقبحمایت های تعرفه ای ایران در ترتیبات تجاری دو و چند جانبه2920

عملکرد صنعت، معدن و تجارت طی چهل سالگی انقالب3020

*معاونت طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت

*مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت

*مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی

21. اقتصاد جهانی و ترتیبات منطقه ای

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

ایجاد تجارت و انحراف تجارت در موافقت نامه نظام ترجیحات تجاری سازمان کنفرانس اسالمی 121
حسن ثاقبTPS/OIC  )مطالعه ای در قالب سناریوهای مختلف کاهش تعرفه ای(

جمشید فهیمی فرعلل و عوامل تجارت مابین کشورها221
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سیدحمیدرضا اشرف زادهقدرت های برتر اقتصاد جهانی تا سال 3212020

سیدحمیدرضا اشرف زاده،بررسی چشم انداز اقتصادی آمریکا در اقتصاد جهانی421
مریم مجردنشترودی

رضا محسنیاثرات آزادسازی تجاری بر تقاضای واردات کشورهای در حال توسعه منتخب521

 مهدی رضاییتحوالت آتی اقتصاد جهانی و نقش اقتصادهای برتر در آن621

بحران بزرگ مالی721
)علت ها و درس ها(

علی دینی ترکمانی

سعید راسخیعوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت در کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران821

، زورار پرمه،تحلیلی بر بحران غذایی و بحران مالی جهان در سال 9212008 سمانه قلی پور
 رویا محمدزاده

عوامل مؤثر بر موفقیت نسبی همکاری های منطقه ای منتخب درس هایی برای اکو1021
محمدرضا عابدینی مقانکی،  احمد 

اخوی، مسعود کمالی اردکانی،
میترا رحمانی

کو از طریق کاهش تعرفه ها1121 مریم حسینیبسط مبادالت تجاری در ا

جهانی شدن1221
)فرصت ها و چالش ها(

علی صباغیان، وحید بزرگی

جهانی شدن و جنوب1321
)برخی مباحث انتقادی(

احمد ساعی

تجارت در آینده1421
)درآمدی بر سازمان تجارت جهانی(

محمدجواد ایروانی

یانی، حسن ولی بیگی، حضور چین در آفریقا1521 بهاره عر
علیرضا گرشاسبی

گروه مؤلفانمجموعه مقاالت همایش گسترش همکاری های اقتصادی بازرگانی بین کشورهای اسالمی1621

محمد راستیتجارت خدمات مالی در کشورهای عضو اوپک1721

میترا رحمانیدستاوردهای تجاری تشکیل بلوک منطقه ای در مرکز قاره آسیا1821

میترا رحمانیشناخت راهبردهای تجاری چین و هند1921

2021)OIC( یحیی فتحی قره گونیمزیت نسبی صادراتی و نیازهای وارداتی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی

تعیین پتانسیل تجاری دو جانبه و درون منطقه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی2121
یوسف حسن پور کارساالری، 

حسن ثاقب، احمد اخوی،
شهال آهنگری، پریسا یعقوبی

2221)OIC( یوسف حسن پور کارساالریعوامل مؤثر بر شدت تجارت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی
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کید بر کشورهای اسالمی2321 خالد احمدزاده،تجارت خدمات فنی و مهندسی با تأ
 یوسف حسن پور کارساالری

محمد یوسفیمدیریت زنجیره تأمین جهانی2421

محمد راستیآثار الحاق به سازمان جهانی تجارت بر توسعه مالی در اقتصاد ایران2521

آثار و تبعات اقتصادی الحاق ایران به موافقت نامه بانکوک2621
حسن ولی بیگی، مهرداد ساعدی، 
کوروش سلیمیان، حسن رضایی، 

فاطمه پناهی، سمیه صفری

دیپلماسی تجاری2721
)اصول و مبانی عوامل تعیین کننده و تجربه کشورهای منتخب(

یحیی فتحی

یانات تجاری، درآمدهای 2821 آثار ایستایی موافقت نامه تجارت ترجیحی کشورهای عضو D8  بر جر
حسن ثاقبدولت و رفاه در ایران

پیامدهای بازرگانی ایجاد منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه گمرکی شورای همکاری خلیج فارسی و 2921
حسن ثاقباتحادیه اروپا بر تجارت ایران

پیشگامان نوآوران دانااصول سرمایه گذاری خطر پذیر و الگوهای حمایتی3021

یربنای اقتصاد قرن بیست ویکم و ظرفیت بالقوه تجارت پیوسته3121 محمدرضا صادقی فروشانی،مزایای شبکه، بازار تضمین شده ز
ناصر کوه گیالنی

کو بر توسعه تجارت ایران3221 سیدعبداهلل حسینیآثار ترتیبات تجاری ترجیحی در بین کشورهای عضو ا

دکتر فاخریوضعیت بازار خدمات در کشورهای عضو گروه جی 33218

یقا به سوی یک قرارداد اجتماعی 3421 چالش ها و فرصت های اشتغال در منطقه خاورمیانه و شمال آفر
جدید

علی حبیبی،
یجانی میرسعید نیکزاد الر

مذاکرات تعرفه ای و مذاکرات مجدد تحت نظام گات و سازمان جهانی تجارت3521
)آئین کارها و رویه ها(

علی زاهدطلبان،
سیف اهلل صادقی یارندی

3624

تقویت رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط در عصر جهانی شدن3721
محمد راستی، احمد اخوی، 

یانی،  ، بهاره عر سیامک استوار
حبیبه فتحی، حسن ولی بیگی

3821WTO محمد راستی،آزادسازی تجارت خدمات و رشد اقتصادی: تجربه کشورهای عضو
مسعود کمالی اردکانی

گروه مؤلفانراهکار های توسعه روابط تجاری بین ایران و کشورهای مستقل مشترک المنافع3921

زورار پرمه، رویا محمدزادهتحلیلی بر بحران غذایی و بحران مالی جهان در سال 40212008

سیف اهلل صادقی یارندی،ترجیحات تجاری و رفتار متفاوت برای کشورهای در حال توسعه4121
مسعود طارم سری
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

تیشناخت  و درک  جهانی  شدن 4221 صالح الدین محال

مهاجرت  بین المللی 4321
یارویی  با چالش  ها( )رو

ابوالقاسم ناظمی اردکانی،
محمد عاملی خراسگانی

سیدحمیدرضا اشرف زادهچرا در کشورهای در حال توسعه به تعرفه نیاز دارند؟4421

علی دینی ترکمانیبحران بزرگ مالی: علت ها و درس ها4521

4621Covid-19 فرونشاندن بحران اقتصادی ناشی از
سید حمید رضا اشرف زاده، سیده 
یاسمن اشرف زاده، سیده یاسمن 

اشرف زاده، میثم

مجموعه  قوانین  و مقررات  بنیادین  نظام  بین المللی4721
: میثاق جامعه ملل _ منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری( )مشتمل بر

فتاح احمدپور

حسن رنگریزجهانی شدن نیروی کار4821

محمدابراهیم گوهریان، شهاب ارتباطات بین المللی و توسعه )از دیدگاه قرن بیست ویکم(4921
شالچیان

علی یعقوبی چوبریکروناویروس5021

22. بورس 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

الینده شهر 122 الیندگی جهت ساماندهی صنوف آ امکان به کارگیری طرح بورس خرید و فروش مجوز آ
بیتا نوروزیتهران

رموز کسب سود در بازار سرمایه222
)کامل ترین و جامع ترین مرجع آموزشی در حوزه بورس سهام(

علی  علی قنبری

یسک پذیر : الگوبرداری ازنمونه های برتر بین المللی322 پیشگامان نوآوران داناسرمایه گذاری ر

سیستم مدیریت سرمایه معامله گر422
)چگونه سود خود را تضمین کرده و خود را از خطر نابودی حفظ کنیم(

محمدکریم طهماسبی

23. خدمات 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

تجارت خدمات123
)واردات و صادرات خدمات فنی(

ینال زاده ایرج ز

صادرات کاال و خدمات فنی مهندسی223
)با نگرش عملیاتی/ قدم به قدم/کارآفرینی در صادرات(

ینال زاده ایرج ز
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صادرات موفقیت آمیز خدمات323
)کتاب راهنما برای شرکت ها، اتحادیه ها و دولت ها(

محمد لطفی

یابی423 حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خدمات بازار
محمدرضا سعادت، ابوالفضل 

معصوم زاده زواره، محمد احمدی، 
فرشاد بشیری

مرکز توسعه کسب وکار گنجینه تجارت برتر فروشندگان حرفه ای بیمه523

محمدرضا صادقی فروشانیشناسایی عوامل مؤثر در مزیت رقابتی صادرات خدمات فنی _  مهندسی کشور623

723WTO محمد راستیسیاست ها و اقدامات موثر بر تجارت خدمات در ایران از منظر

محمدرضا ابراهیمی مهربهره وری در بخش خدمات کشور آمریکا823

مریم مالکیمستندسازی فرآیندها و بهبود کیفیت خدمات923

راهنمای مدیران هتل1023
)18۹ تکنیک برای دستیابی کامل به رضایت مهمانان(

حسین وظیفه دوست، احسانه 
نژادمحمد، اعظم قاسمی

احمد روستا، نیما شجاعیآموزش خدمات مشتری1123

امین فروتنراهنمای تئوری و عملی جبران خدمات1223

منصور عسگریآزادسازی مالی و رشد اقتصادی روند جهانی و تجربه ایران1323

محمد راستیتجارت خدمات مالی در کشورهای عضو اوپک1423

کید بر کشورهای اسالمی1523 خالد احمدزاده،تجارت خدمات فنی و مهندسی با تأ
 یوسف حسن پور کارساالری

یابی خدمات تجاری1623 بازار
، غالمعلی  وحید ناصحی فر

رحیمی، ابراهیم ساالری نهند، 
عبدالرسول کریمی

24. صنعت 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

مهدی رضایی، محمدرضا رفعتیعوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع ایران124

منصور عسگریبازار داخلی و خارجی صنعت فوالد و آثار سیاست های ایجاد بورس فلزات و طرح جامع فوالد بر آن224

ادغام بنگاه های صنعتی برای ارتقای توان رقابتی324
فرزاد مرادپور)سیاست ها و ضوابط رقابتی(

424WTO اصالح ساختار حمایت از صنعت فوالد در راستای الحاق به
سعید شفیعی، مریم 

مجردنشترودی،  زهرا عباسی، 
خدیجه رضایی حقیقت
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برد هوش محاسباتی در پیش بینی )مطالعه موردی قیمت فوالد(524 محمد محجوب، مسعود موحدیمقدمه ای بر کار

ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه های توسعه ای624
) ی بر رشته فعالیت های صنعتی کشور ی و فناور )آثار سیاست های صنعتی، تجار

، افسانه شفیعی،  یوش مبصر دار
الهام اسمعیلی پورماسوله

مرتضی شأنیصنایع آینده724

میرعبداله حسینیاستراتژی توسعه صنعت آلومینیوم ایران824

ساختار و عملکرد بازار924
)نظریه و کاربرد آن در بخش  صنعت ایران(

فرهاد خدادادکاشی

ناصر خیابانیتبیین آثار جریان های تجاری بهره وری صنعتی ایران1024

تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی1124
)جهت تقویت مزیت های نسبی صادرات صنعتی(

مسعود هاشمیان

ی1224 حسین وظیفه دوست، امین اردالنمدیریت فرایند کسب و کار در صنایع شیمیایی و داروساز

مسعود کمالی اردکانی، محمد الگوهای توسعه کسب و کار در صنایع خانگی و شیمیایی ایران1324
، فخرالسادات فاطمی رضائی پور

25. معدن 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

یوسف حسن پور کارساالریراهکارهای ارتقای صادرات مواد و صنایع معدنی125

توان رقابتی صنایع معدنی ایران در بازارهای جهانی225
سمیه صفری، حسن ولی بیگی، 
کوروش سلیمیان، صمد کریمی، 

فاطمه پناهی

سیاست های تعرفه ای و رقابت پذیری صنایع معدنی ایران325

عبداهلل کاشانی موحد، 
سیدحمیدرضا اشرف زاده، منصور 
عسگری ارجنگی، جعفر مهدیزاده، 

فاطمه پناهی

تورج دهقانیمبانی راهبردی تولید از منابع نفت و گاز425

26. اصناف 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت های صنفی126
)آنچه یک فرد صنفی باید بداند(

حمداهلل پیشرو

ک226 پژمان محمدیدانستنی های مشاوران امال
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ابولقاسم شیرازی، چراغیقانون نظام صنفی مصوب 1392 و آیین نامه های اجرایی مجلس شورای اسالمی326

، مدیریت شعب و نمایندگی ها426 ، مهدی بشیرپور وحید ناصحی فر
امید سیدی

خدیجه رضایی حقیقتساماندهی خرده فروشی و اثر آن بر فروش سامان نیافته526

60 سال زندگی با هنر و صنعت چوب / چالش ها و تجربیات626 مژده پورزکی 

سیدعلیرضا شکوهیان، صادق آشنایی با احکام تجارت و کسب وکار726
سازگاری

27. کشا ورزی 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

غالمرضا حیدری،مطالعه ای در باب تعرفه های فصلی واردات محصوالت کشاورزی ایران127
میرعبداهلل حسینی، فاطمه پناهی

یارانه های کشاورزی227
)جنبه های اقتصادی و سیاسی(

سمانه قلی پور

میرعبداهلل حسینی اقتصاد گندم و سیاست های حمایتی از آن در ایران327

نگرشی نو بر صادرات غیر نفتی427
)بررسی موردی محصوالت دامی ایران(

بهنام ملکی، نادر مهرگان

فهرست محصوالت خاص و مکانیزم حفاظتی ویژه محصوالت کشاورزی ایران در چارچوب مذاکرات 527
، ماندانا فاضلکشاورزی در دوحه بیتا رحیمی بدر

کید بر خرید تضمینی محصوالت627 گروه مؤلفانآسیب شناسی سیاست های کشاورزی در کشور با تأ

ماندانا فاضلسیاست های تجاری کشاورزی ایران سازمان جهانی تجارت727

28. سیاست ارزی، اعتباری و سرمایه گذاری

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

احمد تشکینیتحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن128

ز و تشویق خرید کاال و خدمات از داخل228 حمید ابریشمی،  محسن مهرآراءروش های تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ار

یابی طرح های تولیدی328 ارز
ی و تأمین مالی پروژه ( )سرمایه گذار

سیدمهدی سیدمطهری

ز بر نرخ حمایت مؤثر از صنایع کارخانه ای ایران428 بررسی اثرات یکسان سازی نرخ ار
)بررسی موردی صنایع کاغذ و مقوا(

یحیی فتحی
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منصور عسگری ارجنگی تأثیر سیاست های تجاری و ارزی بر بخش صنعت ایران528

ز بر عملکرد صادرات صنایع منتخب ایران628 منصور عسگری ارجنگی،اثر نوسانات نرخ واقعی ار
حمید ابریشمی

بهزاد شیریمقدمه ای بر بررسی طرح ها728

حجت بهادری، علی سلیمان  پورروانشناسی سرمایه گذاری828

یسک928 سیدامیر صفویمدیریت سرمایه گذاری و ر

علی محمدیآشنایی با بازار مبادالت ارز1028

مسعود هاشمیانتعیین  اولویت های  سرمایه گذاری  صنعتی جهت تقویت مزیت های نسبی صادرات صنعتی1128

گروه مؤلفانالویت بندی سرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای ایران1228

29. برنامه ریزی، سیستم ها و تکنیک ها 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

مدیریت پرتفولیوی پروژه ها129
ی( )راهنمای جامع  پیاده ساز

سیدحسین ایرانمنش، سیدمحمد 
قریشی، علیرضا شامخی

سیستم های مدیریت هزینه229
ی مدیریت( )حسابدار

سیدمهدی سید مطهری

احمد نبی زادهتجزیه وتحلیل سری های زمانی مالی _ مقدماتی329

ینه و افزایش ارزش429 مجتبی سلیمانی سه دهی،64 روش برای کاهش هز
یاضی ارسی  محمد ر

529)New-MADM( محمود محمدی، کیامرث تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه
فتحی هفشجانی،  حسین ممتاز

مهندسی سیستم های پرداخت629
)حقوق دستمزد و مزایا(

حسن صراف جوشقانی، حمیدرضا 
قربان زاده کریمی

مرتضی بهمن تکنیک های فنی، محاسباتی و آماری در مهندسی مالی729

829EN13306:2010 گان تخصصی نگهداری و تعمیرات بر اساس استاندارد اصطالحات و واژ
ی و تعمیرات( )مجموعه کتاب های نگهدار

سعید رمضانی و همکاران

929API581 یسک اصول پیشنهادی محمود شهرابی، سعید رمضانی، فناوری بازرسی مبتنی بر ر
سعید هاشم پور

بردی مدیریت نگهداری و تعمیرات )نگهداشت(1029 سعید رمضانی، مهدیه صدقیمرجع علمی و کار
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مهندسی مجدد و مدیریت تغییر1129
یکرد نظری( )رو

جعفر رزمی، محمدصادق 
سنگری، نیما عظیم زاده

یزی تولید و عملیات در 1229 مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تولید و عملیات در سازمان های برنامه ر
صنعت و خدمات

سیدمحمد سیدحسینی، سعید 
کیش صفا

حسن رنگریزتجزیه وتحلیل و طراحی سیستم اطالعات مدیریت1329

محمد مساحتحلیل تکنیکی به زبان ساده1429

راهنمای جامع پیاده سازی مدیریت پروژه بر مبنای زنجیره بحرانی1529
سیدحسین ایرانمنش، علی وکیلی، 

یان، عبدالحسین  فاطمه منصور
توحیدی

توسعه شاخص های عملکردی برای مدیریت نگهداشت1629
)راهنمای محاسبه، تحلیل و به کارگیری اثربخش شاخص های کلیدی عملکرد نگهداشت صنعت(

سعید رمضانی، محمد معتمدی،
میالد مالزاده

امیرعباس شجاعی، برنامه ریزی و کنترل پروژه1729
سیدعلیرضا بطحایی

زهره دهدشتی شاهرخروش ها و تکنیک های تحقیق در علوم انسانی1829

راهنمای استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در کسب وکار1929
)با معرفی تکنیک های کالسیک و نوین تصمیم گیری چند شاخصه(

محمود محمدی، کیامرث 
فتحی هفشجانی،  حسین ممتاز

راهنمای استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه در کسب و کار2029
، کیامرث فتحی  حسین ممتاز
هفشجانی، محمود احمدی 

شریف

یع بر رویکردها و روش ها در پویایی های سیستم2129 ک، امیر مسلمیمروری سر مصطفی ستا

بردی در مهندسی صنایع  و مدیریت2229 روش تحقیق کار
یکرد پایان نامه نویسی و نگارش مقاالت علمی به انضمام آموزش نرم افزارهای کاربردی( )با رو

کیاپارسا، هادی پوربابایی

سعید رمضانی، عباس شریفی، مدیریت انبار و موجودی انبار قطعات یدکی2329
هانی شاهمرادی مقدم

مدیریت کیفیت و بهره وری2429
)در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی/به همراه راهکارهای اجرایی(

بهرام جلوداری ممقانی

بردها2529 یوسف ربانیسیستم ها، مفاهیم، متدولوژی ها و کار

، محمدرضا یکصد تجربه موفق در کاهش قیمت تمام شده2629 عباس خالقی تبار
نجمی، غالم رضا مقیمی

رویکردهایی در مدیریت تولید و عملیات پیشرفته2729
یکرد خلق ارزش: مدیریت زنجیره تأمین، تولید ناب و مدیریت ارتباط با مشتری( )با رو

، علیرضا  یز اکبر عالم تبر
محمدرحیمی

یزی خطی )جلد اول(2829 پژوهش  عملیاتی برنامه  ر
)به انضمام 100 مسئله حل شده(

رضا شیوا
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ک، فاطمه شاپوریتئوری محدودیت ها2929 مصطفی ستا

30. یارانه 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

علی اکبر خسروی نژادپیش بینی آثار هدفمندی یارانه انرژی در بخش ها و کاالهای صنعتی منتخب ایران130

مطالعه موردی در حوزه اصالح یارانه230
ی، درس ها و پیامدها( )انرژ

بهاره عریانی

هدفمند کردن پرداخت های انتقالی در کشورهای در حال توسعه330
ی بر تجارب و شواهد( )مرور

یانی، امیررضا سوری بهاره عر

رضوان آقامیرزایی، مهدی فتح اله،  هدفمندی یارانه ها: آسیب شناسی مرحله اول و پیش بینی آثار مرحله دوم430
علیرضا گرشاسبی

امکان سنجی شناسایی خانوارهای نیازمند از خانواده های بی نیاز در ایران در راستای هدفمند نمودن 530
زورار پرمهیارانه ها

یع درآمد630 نابرابری توز
)تحلیلی از علت ها، پیامدها و سیاست ها(

احمد اخوی

یارانه های کشاورزی730
سمانه قلی پور)جنبه های اقتصادی و سیاسی(

محمد علمیجوایز و کمک های صادراتی دولت830

31. سازمان تجارت جهانی 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

احمد اخویمسائل و تحوالت تجارت بین الملل از گات تا سازمان تجارت جهانی131

محمدحسن زارع، جمشید مردانیکتاب شناسی سازمان تجارت جهانی231

مذاکرات تعرفه ای و مذاکرات مجدد تحت نظام گات و سازمان جهانی تجارت331
یه ها( )آیین کارها و رو

علی زاهدطلبان،
سیف اهلل صادقی یارندی

امیرهوشنگ فتحی زاده،بایسته های الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت فکری431
وحید بزرگی

آینده سازمان جهانی تجارت531
)نگرش انتقادی(

گروه مترجمان
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اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت631
ی چندجانبه دور اروگوئه( کرات تجار )نتایج مذا

گروه مترجمان

ابوالفضل افخم،تعرفه های ترجیحی در نظام جهانی ترجیحات تجاری )GSTP( )جلد 2(731
یجانی حسن نجفی الر

831)WTO( یست در جهان با توجه به نگرش سازمان جهانی تجارت تعامل تجارت و محیط ز
)مطالعه موردی ایران(

لطفعلی عاقلی کهنه شهری، 
رامین ذوالجناحی، محمدمهدی 

برقی اسکویی،
امیرهوشنگ فتحی زاده

سازمان جهانی تجارت931
، قواعد و موافقت نامه ها( )ساختار

نمایندگی تام االختیار

نمایندگی تام االختیارچگونگی الحاق به سازمان جهانی تجارت1031

1131)WTO( یحیی فتحی، وحید بزرگینقشه راه الحاق به سازمان جهانی تجارت جهانی

1231)WTO( محمدرضا غالمیان،موافقت نامه های مرتبط با فناوری اطالعات در
علیرضا  تمیزی

1331)WTO( یربخش خدمات تحقیق و توسعه در الحاق محمد راستیپیش نویس تعهدات ایران در ز

یم تجارت ایران1431 واژه نامه رژ
)قوانین و مقررات، وزارتخانه ها و سازمان ها(

وحید بزرگی

دسترسی به بازار در سازمان جهانی تجارت وظیفه ای ناتمام1531
محمدحسن زارع، میرهادی 

سیدی، مسعود کمالی اردکانی، 
، میترا نصیری فرزاد مرادپور

1631)OIC( گروه مؤلفانبررسی عوامل بر تجارت درون صنعت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی

اثرات پذیرش موافقت نامه ضوابط تجاری سرمایه گذاری سازمان جهانی تجارت )TRIMS( بر 1831
یحیی فتحیحساب جاری ایران )با توجه به تجربه سایر کشورها(

شناسایی موانع غیرتعرفه ای متناقض با الزامات )WTO( در سیاست تجاری ایران و پیشنهاد تبدیل 2031
آن ها به تعرفه معادل

زهرا عباسی، مریم مجردنشترودی، 
میرهادی سیدی

 محمدحسن زارعدرآمدی بر موافقت نامه عمومی تجارت خدمات در سازمان جهانی تجارت2131

سرمایه گذاری  خارجی  و سازمان  جهانی  تجارت با نگاهی به وضعیت ایران2231
 محمدحسن زارع،

مریم مجردنشترودی، خدیجه 
رضایی حقیقت، سعید شفیعی

2331)WTO( اصالح ساختار حمایت از صنعت فوالد در راستای الحاق به
سعید شفیعی، مریم 

مجردنشترودی،  زهرا عباسی، 
خدیجه رضایی حقیقت

 وحید بزرگی،محصوالت فرهنگی و سازمان جهانی تجارت2431
امیرهوشنگ فتحی زاده
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مجوزها و محدودیت های وارداتی و صادراتی کشوری2531
)WTO با نگاهی به الزامات و مقررات سازمان جهانی تجارت(

زهرا عباسی

2631 )WTO( سیاست ها و اقدامات مؤثر بر تجارت خدمات در ایران از نظر
محمد راستی، محسن صادقی، 

محمدحسن زارع، فاطمه سادات 
میرشریفی، زهرا فریور

32. بازرگانی خارجی 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد 

یابی در صادرات با نگرش عملیاتی 132 بازار
ی را صادراتی کنیم( )چگونه واحدهای تولیدی و تجار

ینال زاده  ایرج ز

علیرضا راشدی اشرفیمجموعه اطالعات موردنیاز در بازرگانی خارجی232

ابراهیم زارعی، حسن بقاییمدیریت واردات کاال332

حسن ولی بیگی، یحیی فتحیبررسی مزیت نسبی و اولویت بندی بازارهای هدف صادرات قطعات خودرو432

حسن ولی بیگیفرصت ها، موانع و الزامات حضور ایران در بخش های پویای صادرات جهانی532

علی غالمیمطالعه و تخمین اثرات تسهیل تجاری بر بازرگانی خارجی ایران632

ینی، یحیی فتحیموانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای صادرات ایران در بازارهای هدف732 ابراهیم علی راز

حسن ولی بیگیسیاست های توسعه تولید و صادرات بخش های پویا در کشورهای منتخب و مقایسه ایران832

یابی مناسب جهت توسعه صادرات صنعت قطعه سازی خودرو932 امیر صادقیاستراتژی های بازار

گروه مؤلفانمزیت رقابتی و رقابت پذیری صنعت قطعات خودرو ایران1032

سعید راسخیبررسی تجارت درون صنعت میان ایران و شرکای عمده تجاری1132

یوسف حسن پور کارساالریشیوه های تعیین کاالهای پیشنهادی و درخواستی در مذاکرات تعرفه ای1232

فهرست مقدماتی کاالهای پیشنهادی ایران براساس پیش نویس پروتکل کاهش  تعرفه ها در قالب 1332
)TPS/OIC(یوسف حسن پور کارساالری

یابی عملکرد ترتیبات تجاری ترجیحی دوجانبه1432 ارز
کستان( )مطالعه موردی ایران و پا

حسن ثاقب

امکان سنجی انعقاد موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و شرکای تجاری1532
)مطالعه موردی اندونزی(

حسن ثاقب

محمود متوسلیتعیین و اولویت بندی بازارهای هدف محصوالت صادراتی پتروشیمی ایران1632
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یه، ترکیه، عراق و لبنان1732 ظرفیت های صادراتی در برقراری ترتیبات ترجیحی با کشورهای سور
 فاطمه پناهی، حسن ثاقب، میترا 
رحمانی، افسر عازم، محمدرضا 

عابدین، حسن ولی بیگی

توسعه تجارت ایران با منطقه آمریکای التین1832
جعفر مهدیزاده، سپیده 

اکبرپورتجریشی، منصور عسگری، 
فرح اثنی عشری، فاطمه پناهی

میر عبداهلل حسینیتوسعه تجارت ایران با سازمان همکاری شانگهای1932

گروه مؤلفانراهکارهای توسعه روابط تجاری بین ایران و کشورهای مستقل مشترک المنافع2032

علی زاهدطلبانمعافیت های گمرکی و سیاست های تجارت مرزی در ایران2132

رضا محسنیتبعات آزادسازی تجاری بر رشد صنعتی در ایران2232

تخمین و تحلیل تجارت مکملی ایران با کشورهای واقع در آسیای جنوب غربی2332
یوسف حسن پور کارساالری، 

بیتا نوروزی، حمیدرضا محبی، 
عبدالمحمد رضایی

محمد خانی چهریداشبورد مدیریت صادرات 2432

ک ایران2532 رضا فهیمی فرد، ابراهیم گرجی، تعیین و اولویت بندی بازارهای هدف صادرات پوشا
مرتضی اسدی

محمد زاغیانچارچوب کلی برای منطقی کردن تعرفه های کشور2632

مجتبی شیشه چی هاتعیین ارزش گمرکی کاالهای وارداتی )نشر قانون(2732

بررسی مزیت ها، موانع و پتانسیل بالقوه صادرات کاشی های سرامیکی ایران به بازارهای هدف حوزه 2832
حسن ولی بیگیخلیج فارس

ساختار بازار و توسعه صادرات محصوالت باغی منتخب ایران2932
)مطالعه موردی: پسته، خرما و کشمش(

مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی

اولویت بندی صنایع ایران بر اساس رقابت پذیری در بازارهای جهانی با هدف منطقی نمودن 3032
اسداهلل افشارسیاست های حمایتی تجاری

یابی شیوه های پرداخت یارانه صادراتی در ایران و اثرات لغو آن3132 مهرداد پارسامنشارز

محسن ولی بیگیشناسایی بخش های پویا در تجارت جهانی و موقعیت ایران در آن بخش ها3232

یابی مناسب جهت توسعه صادرات صنعت قطعه سازی خودرو3332 امیر صادقیاستراتژی های بازار

مؤسسه مطالعات و پژوهش های چگونگی رقابتی کردن بنگاه های کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات3432
بازرگانی

ینیموانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای صادرات ایران در بازارهای هدف3532  ابراهیم علی راز
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مزیت رقابتی و رقابت پذیری صنعت قطعات خودرو  ایران3632

محمدرضا عابدین، حسن 
 ، ولی بیگی، جمشید فهیمی فر

کوروش سلیمیان، یحیی فتحی، 
مهرداد ساعدی

مریم مجرد نشترودی، امکان پذیری رشد مبتنی بر صادرات ایران3732
سیدحمیدرضا اشرف زاده

عبدالحمید ابراهیمی، جعفر راهبردهای برندسازی ملی در توسعه صادرات3832
شمسی، ابوالفضل معصوم زاده زواره

امکانات و موانع صادرات گل و گیاه: مطالعه موردی3932
)مازندران در مقایسه با کشورهای پیشرو »هلند«(

 علیرضا زمانیان

آثار و تبعات اقتصادی الحاق ایران به موافقت نامه بانکوک4032
 حسن ولی بیگی، مهرداد ساعدی، 
کوروش سلیمیان، حسن رضایی، 

فاطمه پناهی، سمیه صفری

راهبردهای رقابتی ایران در بازارهای هدف4132
)صنعت کاشی و سرامیک(

محمود حسینی، منیره پناهی، 
معصومه حسینی

یابی عملکرد ترتیبات تجاری ترجیحی دوجانبه4232 ارز
کستان( )مطالعه موردی ایران و پا

حسن ثاقب

توان رقابتی صنایع معدنی ایران در بازارهای جهانی4332
حسن سمیه صفری، حسن 

ولی بیگی، کوروش سلیمیان، 
فاطمه پناهی، صمد کریمی

برد روش QFD در تشویق و حمایت از صادرات4432 محمدعلی ضیغمی،کار
سعیده رضایی وصال

توسعه تجارت ایران با منطقه آمریکای التین4532
منصور عسگری، جعفر مهدیزاده، 

فرح اثنی عشری، سپیده 
اکبرپورتجریشی، فاطمه پناهی

مؤسسه مطالعات و پژوهش های مجموعه مقاالت سخنرانی ها و مباحث دومین همایش توسعه فضای رقابتی در کشور4632
بازرگانی

پریسا یعقوبی منظریشناسایی بازارهای هدف صادراتی صنایع با فناوری باال4732

حبیبه فتحیاستاندارد و صادرات4832

ابراهیم زارعی، حسن بقاییمدیریت واردات کاال4932

جمشید فهیمی فرعلل و عوامل تجارت مابین کشورها5032

سازمان همکاری شانگهای: ماهیت، وضع موجود و پتانسیل های همکاری 5132
)SFTS _ طرح نظام جامع تبادالت مالی شانگهای(

حامد فرهمندمعین، 
محمدابراهیم سماوی،

کوچکی مسعود آقا



49

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد 

5232
برد تئوری فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی در متنوع سازی صادرات کار

حسن ثاقب، امید رنجبر )مطالعه موردی صنایع پایین دست پتروشیمی(

مریم مالکینقش بازارچه های مرزی جنوب شرق کشور در توسعه اقتصادی 5332

محمدابراهیم گوهریاناقالم عمده صادراتی ایران5433

یه، فرایند و مراحل(5533 محمدابراهیم گوهریان، طهمورث صادرات - واردات )نظر
حسنقلی پور

بردی در تجارت خارجی5633 یان، علیرضا اصول و ضوابط کار محمدعلی امیرفخر
فرامرزی

منصور عسگریعوامل تأثیرگذار بر صادرات صنایع کشور5733

محمد خانی چهریتجارت ترجیهی صادرات و واردات مواد خورا کی و آشامیدنی )اصالح شده 1399(5833

33. فناوری اطالعات 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

خدمات پس از فروش الکترونیکی در صنعت لوازم خانگی انرژی بر133
یکردی تطبیقی( )رو

محمدرحیم اسفیدانی

اسفندیار جهانگردی،فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( و رشد اقتصاد ایران233
سعید مشیری

بردهای تجارت الکترونیکی 333 کار
روح اهلل نوری، سعید فتحی، محمد 

ابوبی اردکانی، حمید اسفیدانی، 
محمدرحیم اسفیدانی

استانداردهای تجارت الکترونیکی433
محمدرحیم اسفیدانی،

روح اله نوری،
هادی دارمی، محمد ابوی یاردکانی

بردهای تجارت سیار533 روح اله نوری،کار
محمدرحیم اسفیدانی

یار عزیزی، روح اله نوری،مدیریت راهبردی تجارت الکترونیکی633 شهر
سعید فتحی

لیراهکارهای گسترش خدمات نقطه تجاری مجازی733 علی اکبر جال

علیرضا تمیزیشناسایی و طبقه بندی تجربیات ملی و بین المللی در توسعه تجارت الکترونیکی833

محمدرضا صادقی فروشانی،مزایای شبکه933
 ناصر کوه گیالنی
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مرجان مظفریآشنایی با امضای الکترونیکی1033

مسعود موحدیتحلیل عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر پذیرش تجارت الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط ایران1133

پریسا یعقوبی منظری، روح اله نوریاقتصاد تجارت الکترونیکی1233

یز کسب وکار الکترونیکی )مدیریت و استراتژی(1333 حسن رنگر

علیرضا مقدسی، سجاد اعتمادیانگمرک الکترونیکی  کارآفرینی1433

سعید فتحیشناسایی و طبقه بندی تجربیات شرکت ها در توسعه کسب و کار الکترونیکی1533

یع کاال1633 یابی استفاده از خط نماد در بهبود کارایی شبکه های توز محمدرضا صادقی فروشانیبررسی ارز

سامانه جامع تجارت1733
)آشنایی با گام های کلیدی تجارت/ ثبت سفارش و فعالیت در سامانه نیما(

امین تقی زاده

1833Alibaba.com رحیم محترم، محسن براری،صادرات و واردات از طریق وب سایت
 حسین براری

1933 ICT کمال محامدپورفناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی - اجتماعی و شرح اصطالحات و لغات حوزه

34. استانی و منطقه ای 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

پریسا یعقوبی منظریشناسایی بازارهای هدف صادراتی صنایع با فناوری باال134

234)MADM( یابی سازمان های بازرگانی استان ها با رویکرد ،ارز امیرحسین عبدالعلی پور
بیژن صفوی

مهدی کیانیمزیت نسبی تولید گل و گیاه در استان اصفهان334

الینده شهر بوشهر و انتقال آن به خارج از شهرها434 حمداهلل پیشروساماندهی صنوف آ

یرساختی بخش بازرگانی استان ها برای تقویت صادرات کاالها و 534 شناسایی موانع و تنگناهای ز
خدمات قابل صدور آن ها فاز اول: منطقه آذربایجان، استان های آذربایجان

محمدمهدی برقی اسکویی، رامین 
، ذوالجناحی، علی همت جو

مریم شاهمرد

محسن رحیمی، مهران افراسیابیظرفیت بالفعل و بالقوه صادرات کاالهای غیرنفتی استان هرمزگان و مشکالت توسعه آن634

برد آن در سطح بندی استان های کشور734 سعیده پردازی مقدمروش های تحلیل چندمتغیره و کار

سیدمهدی سیدمطهریتأثیر تمرکززدایی بودجه ای نظام درآمد - هزینه استانی بر بخش بازرگانی استان آذربایجان شرقی834

سیمای تولید و تجارت در استان ها ویژه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی مشتمل بر وضعیت آمایش 934
صنعت، معدن و تجارت در استان ها

مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت

جمشید فهیمی فرنیاز سنجی و مکان یابی ذخیره سازی استانی کاال به تفکیک 28 استان )فاز اول:گندم(1034
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

غالم رضا چابکروشناسایی توانمندی ها،تنگناها و بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت زراعی استان فارس1134

یرساخت های بخش بازرگانی استان ها فاز اول: سردخانه ها1234 ین اربابیجذب سرمایه گذاری خارجی در ز فرز

یابی عملکرد سازمان های بازرگانی استان های کرمانشاه و کردستان با روش تحلیل پوششی داده ها 1334 ارز
)DEA(فرهاد وفایی

محسن رحیمی، مهران افراسیابیظرفیت بالفعل و بالقوه صادرات کاالهای غیرنفتی استان هرمزگان و مشکالت توسعه آن1434

بری الیه های اقتصادی GIS در افزایش بهره وری اطالعات 1534 امکان سنجی و بررسی ضرورت تهیه و کار
و توسعه نظام بازرگانی 28 استان

مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی

35. مقررات صادرات و واردات 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

مصوبه هیئت دولتقانون مقررات صادرات و واردات سال 1397 با )سی دی( 135

مصوبه هیئت دولتقانون مقررات صادرات و واردات سال 1396 با )سی دی( 235

مصوبه هیئت دولتقانون مقررات صادرات و واردات سال 1395 با )سی دی( 335

مصوبه هیئت دولتقانون مقررات صادرات و واردات سال 1394 با )سی دی( 435

توسعه تجارت ایران دفتر مقررات مقررات صادرات و واردات سال 1396 535
صادرات و واردات

بردی مقررات صادرات و واردات635 ینال زادهراهنمای کار ایرج ز

ینال زادهقراردادهای تجاری به نمونه قراردادها735 ایرج ز

اداره مقرراتقانون مقررات صادرات و واردات سال 1388 با )سی دی(835

قی مدیری،مجموعه  آموزشی مباحث امور گمرکی مقررات  صادرات  و واردات  )نشر وکیل(935 سیدوحید اخال
عبدالرضا سلیمانی

36. سرمایه گذاری خارجی

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

محسن کرمیقوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در چین136

حل و فصل اختالفات ناشی از سرمایه گذاری خارجی236
»مطالعه تطبیقی«

مرتضی شهبازی نیا

سرمایه گذاری و قراردادهای سرمایه گذاری خارجی: با نگرش تأمین سرمایه خارجی برای واحدهای 336
ینال زادهصنعتی و تولیدی در شرایط پساتحریم ایرج ز
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

تضمین سرمایه گذاری خارجی در ایران436
)مطالعه تطبیقی(

محمدعیسی تفرشی

ضوابط عمومی ورود و فعالیت سرمایه خارجی536
)مطالعه تطبیقی(

بهزاد پورسید، مرتضی نصیری

مهدی رضاییسرمایه گذاری شرکت های فراملی در غرب آسیا و تبعات آن برای ایران636

یحیی فتحی، علیرضا باستانی، فرصت های جذب سرمایه گذاری خارجی در فروشگاه های زنجیره ای ایران736
مسعود طارم سری، زهرا آقاجانی

836 )TRIMS( کتاب اثرات پذیرش موافقت نامه ضوابط تجاری سرمایه گذاری سازمان جهانی تجارت
یحیی فتحیبر حساب جاری ایران

سرمایه گذاری خارجی و سازمان جهانی تجارت با نگاهی به وضعیت ایران936
 محمدحسن زارع،

مریم مجردنشترودی، خدیجه 
رضایی حقیقت، سعید شفیعی

سعیده هوشمندگهررابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت 1036

سروش قراییراهنمای تجارت و سرمایه گذاری در جمهوری قزاقستان1136

مهدی رضایی، محمدرضا رفعتیعوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع  ایران1236

روش های تأمین منابع مالی پروژه ها از طریق سرمایه گذاری خارجی1336
ی در جهان( ی و جریان ها و تحوالت سرمایه گذار  )با نگاهی به نظریه های سرمایه گذار

یادلو فروزان ز

غالم نبی فیضی چکاب،درآمدی بر تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی در ایران1436
خداداد خدادادی دشتکی

محمدرضا رضوی، علی سلیم، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران: از دیروز تا برجام جلد )2(
مسعود افشاری مفرد

محمدرضا رضوی، علی سلیم، سرمایه گذاری مستقیم خارجی: مفاهیم، نظریه ها و روندها )جلد1(
مهیار خادم

37. قاچاق 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

ز به حکایت دو قانون137 رضا بناییمصادیق و احکام قاچاق کاال و ار

، طال و نقره237 قاچاق کاال، ارز
)واردات غیررسمی(

ینال زاده ایرج ز

ز »قاچاق گمرکی - غیرگمرکی«337 بردی قاچاق کاال و ار ینال زادهمجموعه اطالعات کار ایرج ز

،آشنایی با شگردهای جاسازی و نحوه کشف کاالهای قاچاق437 فاطمه ابراهیمی حیدرلو
سعید باقرزاده
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38. رفتار و حقوق مصرف کننده

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

مصرف کننده و حقوق بنیادین او 138
)نگاهی به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان(

بهنام غفاری فارسانی

حسین نوروزیرفتار مصرف کننده بین المللی در قرن بیست ویکم238

احمد روستا، پرویز علیلوذهن مصرف کننده338

منیژه قره چه،احساس و منطق در رفتار مصرف کننده438
الهام بهشتی جزن آبادی

احمد اخویچشم انداز و نقشه راه اصالح الگوی مصرف538

فروغ مصطفی منتقمی،نقش سازمان های غیردولتی در حمایت حقوق مصرف کننده در کشور638
مسعود طارم سری

سیدضیاءالدین قاضی زاده فرداصالح الگوی مصرف: چرا؟ و چگونه؟738

الگوی دخل و خرج838
)مدیریت مالی خانواده(

غالمرضا نظربلند

فروغ مصطفی منتقمی،نقش سازمان های غیردولتی در حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور938
مسعود طارم سری

مصرف کننده و حقوق بنیادین او1038  
)نگاهی به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان(

بهنام غفاری فارسانی

نایافته های رفتار مصرف کننده: ناشناخته های تحقیق بازار حقایقی در مورد مصرف کنندگان و 1138
احمد روستا، نیما شجاعیروان شناسی خرید

زهرا آقاجانی، محسن صادقیتحلیل اقتصادی اعطای حق استرداد یا تعویض کاالی سالم به مصرف کننده در ایران1238

مهرزاد کاری، حسین علی سلطانیرفتار مصرف کننده

39. فرش و صنایع دستی

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

حمایت حقوقی بین المللی از طرح ها و نقش ها و سایر ویژگی های فرش دستباف ایرانی در مقابل 139
مسعود طارم سریتقلید خارجیان

شادی اویارحسین،توسعه صادرات فرش دستباف ایرانی در بستر الکترونیکی239
پریسا یعقوبی منظری

، مراقبت و نگهداری فرش دستباف339 زهرا احمدیشستشو
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40. تأمین مالی 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

بردی در صادرات و واردات و پروژه ها واحدهای تولیدی و تجاری(140 ینال زادهتأمین مالی )از سری کتاب های کار ایرج ز

احمد مدرس، فرهاد عبداله زادهمدیریت مالی 2جلدی240

نوآور ی های تخریبی در صنعت خدمات مالی340
محمدرضا فقیری، مهدی فراهانی، 

امین فراهانی، غالمرضا خو ش 
سیما

مالی شرکتی پیشرفته440

سعید فتحی ، دکتر محمدرضا 
پورابراهیمی ، دکتر باقر 

عسگرنژادنوری، شریف 
شکرچی زاده اصفهانی ،

کاوه شهرکی

مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها540
ی( 2جلدی )بررسی تطبیقی حوزه های اساسی حسابدار

جعفر باباجانی

درباره اعتماد سرمایه فراموش شده640
)مطالعه موردی اعتماد میان بخش خصوصی و دولت(

محسن گودرزی

دانشنامه ابزارها و نهادهای مالی740
کید بر مدل های عملیاتی( )با تأ

امیررضا سوری،طیبه رهنمون پیروج،
مهدی محرمی، دکتر باقر ادبی

محمدرضا نیکبختحسابداری پیشرفته 8402

بردی کمیته حسابرسی940 راهنمای کار
) )مبتنی بر دستورالعمل ها و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

عابد عظیمی، مصطفی سعیدی، 
موسی جوانی، ابراهیم ابراهیمی

سیدمهدی سیدمطهریسیستم های مدیریت هزینه )حسابداری مدیریت(1040

کتایون تفرشی رادمدیریت مالی )جلد اول( 1140

هادی اکرمی، سّیدابراهیم بهرامی، مدیریت مالی1240
میالد شاهواروقی فراهانی

حسابداری مدیریت 1340
ی پویا( )ارزش آفرینی در محیط تجار

کیهان مهام ، احمد مدرس،
هاشم افتخاری

چهار هزار گزینه1440
)در زمینه های بازرگانی، گمرکی، بانکی، حمل و نقل(

رضا بنایی

، محبوبه نادری فرتغییر نقش و مسئولیت های کمیته حسابرسی ایاالت متحده آمریکا1540 ابوطالب مهرفر

، محبوبه نادری فرکارکرد اخالق و حسابداری1640 ابوطالب مهرفر

نظریه های مالی پیشرفته1740
)بنیان های نظریه مالی/جلد اول(

سعید فتحی، علیرضا عجم، 
ابراهیم صدرالّدین
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

رویکردهای نوین تأمین مالی صادرات1840
)قابل استفاده برای سیاستگذاران، مدیران و برنامه ریزان صادراتی(

علیرضا گرشاسبی

بیتا نوروزیبانک توسعه اسالمی و راهنمای تأمین مالی بخش های صادراتی1940

2040
Encyclopediaoffinancialinstitutionssourvey400financialinstruments:   
withanemphasisonoperationalmodels[Book]/AmirrezaSoury...[etal.] ;   

   editorJohnJamesUbele        
امیررضا سوری

2140 FATF -گروه ویژه اقدام مالی
، اهداف و پیامدهای حقوقی و اقتصادی آن در ایران( )ساختار

غالم نبی فیضی چکاب،
سوده آهنگری

41. توزیع 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

یع کاال141 زهرا آقاجانینقش الگوی تجاری فرانشیز در توسعه شبکه توز

محسن میرزاییمدیریت فروشگاه و خرده فروشی ها با رویکرد استراتژیک241

خدیجه رضایی حقیقتسازماندهی خرده فروشی و اثر آن بر فروش سازمان نیافته341

محمود آسیاچیاصول مدیریت فروشگاه ها )مدیریت فروش فروشگاه ها و شرکت ها(441

منوچهر خوفیبازار حبوبات541

بازار تخم مرغ641
زورار پرمه، علیرضا جیران،

، کوهسار خالدی، الهام پیروز
امید گیالن پور

،بازار گوشت مرغ741 زورار پرمه، امید گیالن پور
علیرضا جیران، کوهسار خالدی

بازار برنج841
زورار پرمه، علیرضا جیران،

، کوهسار خالدی، الهام پیروز
امید گیالن پور

بازار شکر941
، محمود نادری، الهام پیروز

فریده احمدی، حسین آیتی،
محمدرضا صادقی فروشانی

بازار پیاز1041
بهروز ناظم، حبیب بافنده،

جعفر مهدی زاده، مهدی یوسفی،
فریبرز انصاری، الهام پیروز

،بازار چای1141 داود چراغی، سمانه قلی پور
رویا محمدزاده، الهام پیروز
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

بازار گوشت قرمز1241
، داود چراغی، سمانه قلی پور
، رویا محمدزاده، الهام پیروز

امین مالکی

داود چراغیبازار سیب درختی1341

خلیل حیدری، محمدرضا کاوند،بازار روغن نباتی1441
مهدی عطفوان، الهام پیروز

بازار فوالد1541

پناه، زورار پرمه، امید داور
، هدیه صوفی، ندا سپانلو

بهار رهبر ،
احمد اخوی، سمیرا گلکاران مقدم

کتاب مدیریت زنجیره ی تأمین مواد غذایی1641
یست محیطی( )از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ز

غالمحسین حسینی نیا،   
احمد یعقوبی فرانی

یع در ایران1741 فاطمه خارکشحقوق توز

زهرا آقاجانیفروشگاههای تخفیفی و گسترش آ نها در ایران1841

تحلیل اثرات تقویمی در نوسانات قیمت برخی از کاالهای اساسی مطالعه موردی1941
)داده های ماهیانه قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ(

قهرمان عبدلی

مریم پیرایهبررسی آثار جهانی شدن اقتصاد بر وضعیت بازار داخلی شکر ایران2041

ینه یابی بر مبنای هدف راهکاری برای کاهش قیمت تمام شده محصول2141 الهام اسمعیلی پورهز

محمدرضا فقیری، مهدی فراهانی،فراگیری راهکارهای عملی فین تک از شرکت های موفق2241
غالمرضا خوش سیما، امین فراهانی

یع در تجربیات جهانی2341 ، افسانه شفیعیمدیریت نظام توز یوش مبصر دار

، سعید عسکری مدیریت زنجیره تأمین بین الملل و واردات2441 وحید ناصحی فر
ماسوله، مهناز الری

42. سازمان و نهادهای بین المللی

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

فهرست محصوالت خاص و مکانیزم حفاظتی ویژه محصوالت کشاورزی ایران در چارچوب 142
 ماندانا فاضل، بیتا رحیمی بدرمذاکرات کشاورزی در دوحه

راهنمای جامع کنسرسیوم های صادراتی242
(، فدراسیون کنسرسیوم های ایتالیا )فدرا کسپورت(  ی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو باهمکار

میرابوطالب بدری

 سیدمحمد اعرابی،هم افزایی در سازمان های مادر342
افشین  فتح الهی
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

بیتا رحیمی بدرفرآیند الحاق WTO تجربیات کشورهای منتخب442

یست542 حسین رضایی دولت آبادی، روش های تجزیه وتحلیل محیط ز
کری حمیدرضا بوستانی، احمد شا

آشنایی با مدیریت و توسعه سازمانی642
)بهبود سازمان(

سیدعلی اکبر افجه ای

یابی عملکرد تفویض اختیارات انجام شده جهت واگذاری وظایف ستاد به سازمان های بازرگانی 742 ارز
استان ها

میرفیض فالح شمس، حسن 
عباس زاده، میرعلی نقوی

842)E-TIR( ناصر محمدحسینیراهنمای کنوانسیون تیر و تیر الکترونیکی

بیژن صفوینقش نهادهای دولتی در حمایت از تشکیل و توسعه فعالیت های...942

43. نمایشگاه 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

سیدحسین میرظفرجویانمدیریت جامع نمایشگاهی143

نمایشگاه های تجاری243
)اصول و شیوه های مدیریت(

یان تهرانی محمد بلور

سیدحسین میرظفرجویاناکسپو )نمایشگاه جهانی(243

کارایی و بهره وری   .44

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

محمدرضا ابراهیمی مهرمقدمه ای بر تجزیه وتحلیل کارایی و بهره وری144

بری الیه های اقتصادی GIS در افزایش بهره وری اطالعات 244 امکان سنجی و بررسی ضرورت تهیه و کار
جمشید عینالیو توسعه نظام بازرگانی 28 استان )مورد: تهیه الیه های GIS برای استان خراسان(

محمدرضا صدوقیان،بهره وری یک الزام344
مصطفی ثقفی

هوشنگ نظامی وند چگینیاصول بهره وری444

حمید علیخانیبهبود و توسعه سازمانی با رویکرد اجتماعی و بهره وری544
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45. آمار اقتصادی 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

راهنمای تهیه طرح توجیهی اقتصادی145
) )طرح کسب وکار

محمدعلی فنایی نجف آبادی

گروه مؤلفاناولویت بندی سرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای ایران245

تعیین الویت های سرمایه گذاری صنعتی345
)جهت تقویت مزیت های نسبی صادرات صنعتی(

مسعود هاشمیان

بردی ویژه دانشجویان و محققان علوم انسانی445 زاده، زهرا شوشتری، آمار کار محّمدرضا یاور
Miles Jeremy

46. پول و بانکداری

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

ک چین+ توضیح بیت کوین )دو کتاب در یک جلد (           146 مرتضی شأنیتوضیح بال

بانکداری ناب246
ی و روحیات کارکنان در بانک ها و مؤسسات مالی( ی برای افزایش کیفیت، بهره ور )راهکار

رضا شافعی، محمدحسین ذنوبی

بانکداری شرکتی346
)از طراحی تا اجرا(

تینا باقری

سیدعبدالمحمد رضاییمقدمه ای پول و سرمایه446

ز  و بانکداری546 یوسف فرجیپول، ار

یخ646 حمیدرضا علمشاهیپول در پویه تار

صابر معتقد، مهدی فراهانی، علی جهانی شدن شبکه بانکی ایران746
جمالی، امیرمهدی خسروانی

فین تک، بیگ تک و بانک ها846
کورش پرویزیان، محمدرضا فقیری، 

مهدی فراهانی، غالمرضا خوش 
سیما

آناهیتا حسنیپول شادی بخش946

47. عمومی 

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

چگونه زندگی بهتری داشته باشیم147
ید، سود بیش تری برداشت کنید( )کمی بیش تر مایه بگذار

احمد روستا، فرانک صالحی
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

م ح م دک اظم  ذوال ف ق اری،ستارگان سپهر دانش247
رضا حریری

علیرضا مرتضایی اعتقادات و سالمت روان347

یشه ای447 تجزیه وتحلیل  علل ر
)بهبود عملکرد نتایج نهایی(

سعید رمضانی، مسعود 
یوسفی منش، حسن صادقی

سیدعلی گرامیانراه توسعه و ترقی ایران547

مترجم عشق647
)جوهره شناسی روح بشری(

جهانگیر معین دیوانی

سیدعلی گرامیاناخالق و تربیت اسالمی747

سیدعلی گرامیانانسان، جامعه و سازندگی847

سیدعلی گرامیانمحورهای توسعه947

بهبود و توسعه سازمان های پژوهشی1047
حسن صراف جوشقانی، 

حمیدرضا قربان زاده کریمی،
پریسا ابوالحسینی

سیدعلی گرامیانمقاالت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 1147

اینک اولویت در چیست؟1247
ی های بی توقف برنده شویم( )چگونه در دنیایی مملو از تغییرات بی امان، رقابت های بی رحمانه و نوآور

مهدی شفقتی

مدیریت تغییر1347
)با اندیشیدن قبل از انجام دادن(

بهرام خان مختاری

رازهای موفقیت در کار1447
) ی برای زندگی و کار )152 اصل بهره ور

میترا نصیری

زبان صورت1547
)با نگرش کاربردی(

محسن عبداللهیان،
 حسین وظیفه دوست

احمد روستا، هانیه لشکریچگونه خود را سازماندهی کنیم1647

مدیریت خویشتن1747
ید( )هوش عاطفی خود را بهینه ساز

احمد روستا،  مهرناز اخوت

نگار قدیمیآینده را رنگی نو بزن1847

یادگیری از شکست1947
)چگونه سازمان ها از شکست ها و اشتباه های خود یاد می گیرند(

منوچهر سلطانی

احمد روستا، پرویز علیلوبرندآفرینی شخصی خالق2047

مدیریت زمان2147
)مفاهیم، اصول و کاربردها(

ناصر جواهری زاده،
جمشید ابوالفتحی
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

26 گام تا بهشت2247
) )مسیری ساده برای زندگی بهتر

احمد روستا، نگار معتمدی

2347
شیوه های گفت وگوی مؤثر 

ی زبان و استفاده از مزاج/جلب مشارکت شنونده/انعکاس وجهه ای  )پرورش کیفیت صدا/بارورساز
مثبت(

فرهاد احمدی نائینی

یابی کنید2447 احمد روستا، عطاءاله هرندیچگونه خودتان را بازار

محمدابراهیم محجوبتجربه های توسعه عوامل پیشرفت اروپای مدرن2547

شیوه  های ایجاد انگیزه  در افراد2647
ی، بهبود خدمات، ایجاد مسئولیت( )راهنمای مدیران و کارکنان برای: کسب موفقیت، افزایش بهره ور

فرهاد احمدی نائینی

سیدعلی گرامیانزن در گذر زمان2747

ع(2847 سیدعلی گرامیانچگونگی و چرایی نهضت امام حسین )

سیدعلی گرامیانوطنم ایران2947

سیدجواد حسینی کیامعاد از دیدگاه شهید مطهری و مهندس بازرگان3047

روح اهلل احمدیان بختیاریاندیشه اسالمی3147

علی اکبریاسرار قدرت ذهن3247

محمدابراهیم گوهریانقوانین زندگی3347

علی اکبریرازهای مواجهه با افراد بدقلق3447

فداحسین مالکیاستراتژی امنیتی ایاالت متحده آمریکا در خلیج فارس 3547

امید گوهریان، عبداهلل دهنادفر پاالیش فکر 3647

 فرشته خلیلی پالندیرازهای قدرت ذهن3747

یان، بهجت موفقیت کوانتومی3847 محمدابراهیم گوهر
عباسی

فرآیند ارسال مقاالت علمی به مجالت بین المللی3947
وحید محمدتقوایی، عباس 

عصاری ارانی، جلیل خداپرست 
شیرازی، مریم محبی، یوس

محمدابراهیم گوهریانشبکه ِخرد4047

ناعمه بریمانیاوپرا وینفری4147

یانراهنمای تنظیم درخواست و نگارش پروپوزال فروش )به همراه نمونه(4247 محمدابراهیم گوهر

محمدابراهیم گوهریان، شهاب تیپ های شخصیتی4347
شالچیان
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

مسعود جوادیکارمند ثروتمند4447

محمدابراهیم گوهریاننگرش صحیح، کلید موفقیت در زندگی4547

سعید نجم روشنآیین نیکنامی؛ دفتر اول4647

الهه فابریکی اورنگرازهای موفقیت در به انجام رساندن کارها4747

48. تحریم بین المللی

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

علیرضا گرشاسبیمدیریت واردات در شرایط تشدید، تخفیف و رفع تحریم ها: سیاست ها و راهکارها148

اثر تحریم بر اقتصاد کالن ایران248

 ، مجتبی یوسفی دیندارلو
سیدحمیدرضا اشرف زاده، 

علیرضا گرشاسبی، جواد رضایی، 
محمدرضا رفعتی

داود سلمانی، سپهر صفادارمربیگری خانواده ها و رهبری آن348

448 Targeted Subsidies ACT: A Diagnosis of the First Phase and an Overview of
Requirements for Implementing Subsequent Phases

رضوان آقامیرزایی، مهدی فتح اله،  
علیرضا گرشاسبی

49. اقتصاد و دیجیتال

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

طراحی مراحل الزم برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی به منظور توسعه صادرات کاال و خدمات149
هاشم آقازاده، سلیمان فرخزاد،

محمدرحیم اسفیدانی،
، آرمین طاهری رضا عیوضلو

شعبان الهی، سعید فتحیطراحی مدلی جهت اندازه گیری آمادگی شرکت ها برای استقرار تجارت الکترونیکی249

لیراهکارهای گسترش خدمات نقطه تجاری مجازی349 علی اکبر جال

دولت الکترونیکی449
)مفاهیم و مراحل طراحی(

عبداهلل تقی پور

محمدرحیم اسفیدانیپنجره واحد تجاری549

امیرمنصور طهرانچیان، احمد طراحی الگوی مفهومی طبقه بندی و اولویت بندی تحقیقات تجارت الکترونیکی649
جعفری صمیمی 

سعید فتحیشناسایی و طبقه بندی تجربیات شرکت ها در توسعه کسب وکار الکترونیکی749

یابی در بازارهای اینترنتی949  محمدرحیم اسفیدانیاستراتژی های بازار
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

علیرضا تمیزی، محسن اکبریتجارت الکترونیکی و توسعه صادرات1049

اخالق در تجارت الکترونیکی1149
یکرد حمایت از حقوق مصرف کننده( )رو

محسن صادقی

محمدرضا صادقی فروشانیضربه  الکترونیکی هزاره  سوم1249

مهرداد کارگری، مصطفی اسدی تجارت الکترونیک در مدلهای کسب وکار هوشمند1349
بکلویی، امیرحسین ممتازی

رضا سمیع زاده، شهال زندیپیشران های تحول دیجیتال1449

، مصطفی اله مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی1549 وحید ناصحی فر
وردی، علیرضا سالک مقدم

کسب وکار الکترونیکی1649

یار عزیزی، سعید فتحی، شهر
روح اله نوری، محمود طهماسبی،

محمدرحیم اسفیدانی،
محمد ابویی اردکان

پریسا یعقوبی منظری، روح اهلل نوری، اقتصاد تجارت الکترونیکی1749
محمود محمودزاده

مسعود موحدیتحلیل عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر  پذیرش تجارت الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط ایران1849

ایرج بهنام مجتهدیاز مبادله  الکترونیکی  اطالعات )EDI(  تا تجارت الکترونیکی1949

کسب وکار الکترونیکی2049
)مدیریت و استراتژی(

یز حسن رنگر

یار عزیزی، مدیریت راهبردی تجارت الکترونیکی2149 سعید فتحی،  شهر
روح اهلل نوری

یابی الکترونیک 2249 بازار
)راهنمایی برای مدیران در کشورهای در حال توسعه(

محمدعلی فنایی نجف آبادی

مرجان مظفریآشنایی با امضای الکترونیکی2349

علیرضا ملکی، علی عباسی رائیآشنایی با سازمان جهانی GS1  و استانداردهای آن2449

یابی آن در یک هفته2549 ( و بازار سپهر رحیمیانسئو )بهینه سازی موتور جستجو

حسین صادقی، فاطمه نوری، رسانه های اجتماعی و حقوق تجارت الکترونیک2649
مهدی ناصر

محمد خانی چهریاقتصاد عصر دیجیتال و کسب وکار اینترنتی2749

یابی دیجیتال2849 هنر و علم بازار
 ، ، نوید ناصحی فر وحید ناصحی فر

حسن قلیچ خانی، مریم کاویانی 
نیک
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

سجاد نعیم وفا، سیده مریم اعتمادانواع مجوزهای الزم برای راه اندازی کسب وکارهای اینترنتی2949

یان دیجیتال3049 رضا سمیع زاده، شهال زندیمدیریت وفاداری مشتر

50. گردشگری

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

یناقتصاد گردشگری150 محمدرضا فرز

یابی گردشگری250 یانبازار محمدابراهیم گوهر

فاطمه محمودیشبکه های اجتماعی، رفتار مشتری و برند )گردشگری(350

محمدابراهیم گوهریان،تجارت مهمان نوازی بین المللی450
مهشید باطنی دزفولی

محمدابراهیم گوهریان،گردشگری فرهنگی550
مینا خدابخشی

امید گوهریانصنعت گردشگری650

محمدابراهیم گوهریان،گردشگری و توسعه750
شیما طاهایی

یان، مهین خالصیتوسعه خدمات گردشگری و مهمان نوازی850 امید گوهر

51. آموزش و پرورش

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

یوسف محمدی مقدم،روشهای تحقیق در مدیریت منابع انسانی151
 مرضیه سجادی نژاد

251PowerPoint  برد نرم افزار محمدشیخ علیشاهی، اینفوگرافی و کار
افسانه شفیعی

سیستم های آموزشی_سیستم های مدیریت351
)ISO( سازمان بین المللی استاندارد )سازمان های آموزشی-الزامات همراه با راهنمای استفاده( 

مهدی فتح اهلل، نوید خبیری، 
مصطفی بغدادی، 

بهاره قاسمی توچائی

یان کاسگری26 دوره آزمون کارگزاری رسمی و نمایندگی بیمه شرکت بیمه جمهوری اسالمی ایران451 باقر باقر

52. پول مجازی
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

میردامادی،  قربانی، رحمانی راهنمای بیت کوین152

ک چین252 حقوق بال
)         ... ،عرضه های اولیه سکه و توکن های رمزدار )ارزهای رمزنگار

امیرهوشنگ فتحی زاده،
عقیل اسماعیلی عطاآبادی      

53. ایمنی و بهداشت

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

حامد میرزاییراهنمای ایمنی بهداشت و شرایط محیط  کار153

بررسی و تحلیل حوادث شغلی و صنعتی253
یابی عملکرد ایمنی( )با بهره مندی از شاخص ها و معیارهای سنجش و ارز

منوچهر امیدواری، ساجد نوروزی

منوچهر عسگریاقتصاد بهداشت 353

شناسایی اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی )SPS( ایران در راستای مدیریت واردات و الحاق به 453
)WTO(

میرهادی سیدی، محمد راستی، 
زهرا عباسی، بیتا رحیمی بدر

کن و تأسیسات553 محمد اصغری،ایمنی و حفاظت فیزیکی اما
 محسن الیاسی آغ چشمه

54. آینده نگری

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

محمدجواد ایروانیتجارت  در آینده154

مرتضی شأنیعصر چهارم ربات های هوشمند، کامپیوترهای هوشیار و آینده بشریت254

مهدی رضاییتحوالت آتی اقتصاد جهانی و نقش اقتصادهای برتر در آن354

مرتضی بهمنپیش بینی بحران مالی جهانی454

55. دیپلماسی تجاری

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

مدیریت جامع بحران155
) یکردی جامعه محور و آینده نگر )با رو

فریداهلل ویسی، کیومرث احمدی

دیپلماسی انرژی جمهوری اسالمی ایران255
)چالش ها و فرصت ها( 

اکبر صادقی
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

رامین مهمان پرستخاطرات یک سخنگو355

ی455 مهرداد سیادت نسبراهنمای دیپلماسی تجار

فرشته خلیلی پالندیخاطرات یک سفیر555

56. مدیریت بحران

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

156"WTO"  سیف اله صادقی یارندی،فرهنگ  توصیفی اصطالحات  تجارت  بین  الملل سازمان  تجارت
مسعود طارم سری

چگونگی مدیریت مراحل بحران256
)و چگونه در ابتدا از بحران اجتناب کنیم(

ک، مصطفی ثقفی، مصطفی ستا
محمد رحیمی مقدم،
محمدعلی جلیل پور

57. کشورهای اسالمی

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

کید بر ایران157 جواد عابدینیظرفیت های تجاری کشورهای اسالمی آسیای جنوب غربی در بخش Hightech با تأ

یه، ترکیه،  عراق و لبنان257 ظرفیت های صادراتی در بر قراری ترتیبات ترجیحی با کشورهای سور

میترا رحمانی، افسر عازم، 
محمدرضا عابدین، حسن 

ولی بیگی، فاطمه پناهی،
حسن ثاقب

58. اقتصاد و محیط زیست

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

یست 158 امیرهوشنگ فتحی زادهتجارت  و محیط ز

59. کسب وکار خانگی

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

حسین صادقیمقدمه ای بر حقوق کسب و کارهای خانگی159

علی اکبریراهنمای تولید محتوا برای فریلنسرها259
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کارآفرینان زن  .60

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

من یک زنم و مصممم در کسب وکار خود موفق شوم160
)رازهای موفقیت در تأسیس شرکت خود، توسعه و رونق آن                   (

ناعمه بریمانی

بروتوپیا ورود زنان    260
ی های پیشرفته        ( )درهم شکستن انحصار مردانه ی دنیای فناور

محب محجوبی اسکویی، 
آسیه حمزه ای      

سید مهرداد سیادت نسبکارآفرینی زنان، نقشه راهی برای »جبران گذشته«360

61. تحقیق، توسعه و نوآوری

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

امیر علی رمدانی، امیر محمد تحقیق و توسعه در راستای توسعه پایدار161
رمدانی

ی261 محمدابراهیم گوهریان، شهاب مبحثی پیرامون نوآور
شالچیان

یابی361 ی و ارز سید سروش قاضی نوری، نیلوفر مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه: طراحی، پیاده ساز
ردائی، مطهره بهبودی

62.حکمرانی

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

هرداد مظفری، علی دماوندی قلم سفید، قدم سیاه162
کناری

موسسه تحقیقات و آموزش حکایت تالش، تغییر و توسعه گنجینه تجارب مدیران عالی وزارت نیرو262
مدیریت وزارت نیرو

کمیت الکترونیک362 علی صنایعیحا

علی مروی سماورچیحکمرانی اقتصادی بین المللی462

ی در ایران562 علی اکبر نیکواقبالچالش های ورود به مقامات ادار

ی662 محسن الیاسی آغ چشمهفساد ادار

63.برند
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نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

مدیریت برند163
، میثم  سیدعلی عادل رستخیز

گردی،  یان شا عمرانی، امیر غفور
امید بهبودی

یابی263 ی از طریق ارتباطات هم پیوند بازار گردیبرندساز یان شا امیر غفور

احمد روستا، پرویز علیلوبرندآفرینی شخصی خالق363

چگونگی برند کشورها، شهرها و مقصدها 463
ی مکان( )کتابی برای برنامه ریزی برندساز

احمد روستا، مرضیه ظهیری

64. ریسک

نویسنده / مترجمعنوان کتابکد

ینه در تجارت خارجی و راه های کاهش آن164 یسک و هز ینال زادهمدیریت ر ایرج ز


