
  

 انتشارات نگاه دانش        
 

 

 دفتر انتشارات :
 4، واحد 2، مجتمع ناشران، طبقه 271فروردین، پلاك  12خیابان انقلاب، خیابان 

 66951920 -66954892 تلفن:
 

 

 مرکز پخش :

 طبقه زیرزمین، 286ساختمان ، 27فروردین، پلاك  12خیابان انقلاب، خیابان 

  66951918تلفکس: 
 

 
 

  بنام نگاه دانشملت بانک  شماره حساب

1212114819  
  ملت بنام نگاه دانشبانک شماره  کارت 

6550 3245 3378 6104 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
www.negahedanesh.com 

 

 هاي نگاه دانشاخبار کتاب
 

Telegram.me/negahedaneshstore 
 

http://www.negahedanesh.ir/
http://www.negahedanesh.ir/


 
 قیمت به تومان چاپ مترجم / نام مؤلف نام کتاب ردیف

 60,000 40 وسف زاده، جهانشاهیی زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد اول  1
 55,000 20 یوسف زاده، جهانشاهی زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد دوم  2
 63,000 11 جهانشاهی ، یوسف زاده زیرذره بین جلد سوم  عمومی ارشد زبان  3
 120,000 8 یوسف زاده، جهانشاهی زبان دکتري زیر ذره بین  4
 120,000 4 ،لطیفیورانی ط آمار و احتمال دکتري زیر ذره بین  5
 95,000 4 طورانی زیر ذره بین ارشدآمار و احتمال   6
 95,000 1 صداقت، طورانی دارش )Gmat( استعداد تحصیلی  7
 42,000 2 ایوزیان کنترل کیفیت آماري  8
 58,000 1 ایوزیان، مهرپور مبانی احتمال و کاربردهاي آن جلد اول  9
 38,000 1 ایوزیان، مهرپور تشریح مسائل مبانی احتمال و کاربرد آن جلد دوم  10
 50,000 40 نظري رشته مدیریت  اقتصاد خرد  11
 50,000 38 نظري اقتصاد کلان رشته مدیریت  12
 40,000 1 نظري ویژه مدیریت اي اقتصاد خردنهیسوال چهارگز بازار  13
 35,000 1 نظري ویژه مدیریت اي اقتصاد کلانسوال چهارگزینه 2000  14
 55,000 14 نظري ویژه علوم اقتصادي اي اقتصاد کلانسوال چهارگزینه 2000  15
 50,000 4 نظري اقتصاد کلان رشته اقتصاد  16
 40,000 12 نظري اقتصاد اصول  17
 50,000 1 نظري، رضایی مزیت قیمتی  18
 50,000 1 نظري، رضایی قیمت گذاري منصفانه  19
 55,000 1 نظري، حصارکی نوآوري در قیمت گذاري  20
 45,000 1 ،شعبانی،طباطبایینظري،پناهنده قیمت گذاري سودآور،گام به گام و بدون مشاور  21
 50,000 1 نظري، رمضانی سفر قیمت گذاري  22
 40,000 1 نظري ، آقابابایی، مهرجو گذاري در عمل  قیمت  23
 50,000 1 نظري، جعفري قیمت گذاري در هاروارد  24
 50,000 1 نظري، مستشار نظامی قیمت گذاري و سرمایه انسانی  25
 55,000 1 ارکینظري، حص قیمت گذاري و نیروي فروش  26
 55,000 1 نظري،حکیمی فر معماهاي قیمت گذاري  27
 40,000 4 آذري محبی زبان تخصصی علوم اقتصادي  28
 60,000 3 قاسمی اقتصاد خرد  29
 55,000 3 قاسمی اقتصاد کلان  30
 15,000 1 نظري، محمودیان، قربانی، سهیلی متمرکز سراسري علوم اقتصاديات کنکوردکتري نیمهمجموعه سوال  31
 30,000 3 آقاسی، ایوزیان، زاهدي سرشت، شایان، قاسمی سیستم هاي اقتصادي و اجتماعی ـ  مجموعه سوالات دانشگاه سراسري صنایع  32
 110,000 9 زادهنیکوفکر، عبدالله ریزي واحدهاي صنعتیطرح  33
 95,000 6 نیکوفکر، عبدالله زاده ریزي کنترل تولید و موجوديبرنامه  34
 33,000 9 امیري، کوشا کنترل کیفیت آماري  35
 50,000 5 زاهدي سرشت 1تحقیق در عملیات   36
 60,000 7 زاهدي سرشت 2تحقیق در عملیات   37
 50,000 7 زاهدي سرشت 1جلد  2و1اي تحقیق در عملیات سوال چهارگزینه 2000  38
 50,000 7 زاهدي سرشت، قمی 2جلد  2و1اي تحقیق در عملیات سوال چهارگزینه 2000  39
 30,000 6 زاهدي سرشت 3جلد  2و1اي تحقیق در عملیات سوال چهارگزینه 2000  40
 45,000 1 زاهدي سرشت و تحقیق در عملیات پیشرفته یکسازي خطی اي بهینهسوال چهارگزینه 2000  41
 40,000 1 زاهدي سرشت، جعفرزاده پژوهش عملیاتی  42
 80,000 4 زاهدي سرشت  2و 1جزوه کار در کلاس تحقیق در عملیات   43
 45,000 3 زاهدي سرشت ـ خسروي مدیریت و کنترل پروژه  44
 45,000 8 یوزیانا اي آمار و احتمالات مهندسیسوال چهارگزینه 2000  45
 85,000 15 آقاسی 1جلد  1ریاضی عمومی   46
 150,000 11 آقاسی 2جلد  1ریاضی عمومی   47



 قیمت به تومان چاپ مترجم / نام مؤلف نام کتاب ردیف

 40,000 10 آقاسی 1جلد  2ریاضی عمومی   48
 65,000 9 آقاسی 2جلد  2ریاضی عمومی   49
 100,000 5 آقاسی جلد سوم 2و  1ریاضی عمومی   50
 55,000 3 آقاسی 2و1ریاضی عمومی  کلاسیجزوه   51
 30,000 7 آقاسی MBAو مهندسی رشته ریاضیات عمومی فنی   52
 60,000 9 آقاسی 1معادلات دیفرانسیل جلد   53
 60,000 8 آقاسی 2معادلات دیفرانسیل جلد   54
 40,000 1 آقاسی، ابراهیمی ریاضیات مهندسی  55
 30,000 3 آقاسی، محمودي ریاضیات و آمار مقدماتی  56
 30,000 3 آقاسی، تقاعدي 1ریاضی عمومی   57
 85,000 13 محمودیان ریاضی عمومی درس و تست  58
 50,000 5 محمودیان، عرفانیان اي ریاضیات عمومیسوال چهارگزینه 2000  59
 30,000 2 محمودیان، ساعتی ریاضیات مقدماتی  60
 120,000 12 عرفانیان مدیریت استعداد آمادگی تحصیلی ویژه رشته  61
 25,000 1 عرفانیان، اصلانی، غفارزادگان ه مدیریتاستعداد آمادگی تحصیلی ویژه رشت  62
 100,000 6 عرفانیان، جمشیدي سوال استعداد تحصیلی 2000  63
 14,000 2 جمشیدي ،عرفانیان هنراستعداد تحصیلی دکتري گروه   64
 80,000 16 صداقت 1استعداد آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت بخش   65
 35,000 9 صداقت 2دیریت بخش استعداد آمادگی تحصیلی ویژه رشته م  66
 75,000 13 فدوي پژوهش عملیاتی درس و تست  67
 35,000 1 فدوي تحقیق در عملیات  68
 40,000 1 فدوي تحقیق در عملیات پیشرفته  69
 35,000 1 سپندارند، سبحانی مقدم مروري جامع بر پژوهش عملیاتی  70
 10,000 8 ونوس سوال چندجوابی زبان تخصصی 1000  71
 22,000 20 ونوس، صفائیان زبان تخصصی مدیریت بازرگانی بازاریابی  72
 44,000 14 اشراقی زبان تخصصی مدیریت  73
 55,000 15 اشراقی زبان عمومی  74
 30,000 9 اشراقی پور،اسماعیل متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی  75
 45,000 4 نوروش، ناصرزاده ابداريزبان تخصصی حس  76
 25,000 8 خواجوي، حسینی زبان تخصصی حسابداري  77
 70,000 5 ناصرزاده، دهدشتی )مدیریت کسب و کار( MBAزبان تخصصی   78
 45,000 3 ناصرزاده، دهدشتی راهنماي جامع آزمون تافل دکتري  79
 50,000 8 اده، دهدشتیناصرز هاي درك مطلبزبان تخصصی مدیریت با تأکید بر استراتژي  80
 40,000 2 ناصرزاده، دهدشتی اي زبان تخصصیسوال چهارگزینه 2000  81
 60,000 2 ناصرزاده، نعمتی زبان عمومی  82
 35,000 6 نعمتی زبان تخصصی مهندسی صنایع و سیستم تست  83
 12,000 2 نعمتی زبان عمومی دکتري  84
 40,000 6 شایان زبان تخصصی صنایع  85
 35,000 1 اسفیدانی معاصر فروش در جهان  86
 45,000 6 سیدجوادین، اسفیدانی بازاریابی صنعتی  87
 60,000 3 سیدجوادین 1هاي مدیریت جلد مروري جامع بر مفاهیم اساسی نظریه  88
 60,000 3 سیدجوادین 2هاي مدیریت جلد مروري جامع بر مفاهیم اساسی نظریه  89
 40,000 11 سیدجوادین مبانی سازمان و مدیریت  90
 40,000 5 سیدجوادین مدیریت رفتار سازمانی  91
 25,000 4 سیدجوادین، کیماسی مدیریت کیفیت خدمات  92
 50,000 9 سیدجوادین مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان  93
 25,000 6 سیدجوادین مدیریت و اصول سرپرستی  94
 50,000 6 سید جوادین برنامه ریزي نیروي انسانی  95



 قیمت به تومان چاپ مترجم / نام مؤلف نام کتاب ردیف

 65,000 5 ، رضاییسیدجوادین، ناصرزاده، جلیلیان هاي مدیریتاي تئوريینهسوال چهارگز 2000  96
 100,000 11 سیدجوادین، جلیلیان هاي مدیریتتئوريمرجع کامل   97
 40,000 1 اسفیدانی ، جلیلیان ویژه دکتري رفتار مصرف کننده  98
 30,000 1 جلیلیان اصول مدیریت و تئوري سازمان (ویژه صنایع)  99
 10,000 1 ابراهیمی، جلیلیان زاریابی درس و تستمدیریت با  100
 45,000 6 ابراهیمی، جلیلیان اي مدیریت بازاریابیسوال چهارگزینه 2000  101
 10,000 2 سید محمد میرمحمدي مفاهیم کلیدي نظام اداري  102
 45,000 4 نرگسیان هاي مدیریت دولتیتئوري  103
 15,000 1 نرگسیان عادلاتراهنماي کاربرد نرم افزار لیزرل در معادلسازي م  104
 50,000 9 اسماعیل پور مبانی مدیریت بازاریابی  105
 50,000 13 اسماعیل پور یالمللمدیریت بازاریابی بین  106
 30,000 6 اسماعیل پور المللیبازرگانی بین  107
 22,000 5 ونوس مدیریت بازاریابی  108
 30,000 5 ونوس، صفائیان هاي کاربردي بازاریابی خدمات بانکیروش  109
 25,000 9 زینلی زبان و ادبیات فارسی رشته اجرایی  110
 20,000 4 علیزاده زبان و ادبیات فارسی رشته اجرایی  111
 22,000 3 سیدجوادین دانش مسائل روز  112
 35,000 11 اشراقی، درگاهی دانش مسائل روز  113
 25,000 3 ناصرزاده، جلیلیان، اصلانی هاي عمومی مدیریتنظریه  114
 90,000 17 ونوس، سیدجوادین، نظري، محمودیان 1ات کارشناسی ارشد رشته مدیریت سراسري جلد مجموعه سوال  115
 100,000 8 ، ظرفیانجلالیجلیلیان، ونوس، فدوي،  2مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت سراسري جلد   116
 60,000 7 ، مناجاتیتهرانی، کرمی، وافی 3مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت سراسري جلد   117
 35,000 5 عباسیان، هاشمی 4مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت سراسري جلد   118
اي حسابداري مالیسوال چهارگزینه 2000  119 ، منصوري، حبیبیکرمی، مرادي   7 ,000125  
اي حسابرسیسوال چهار گزینه 2000  120 00060, 5 کرمی، شهبازي، عبدزاده   
 45,000 3 کرمی، وافی، لطفی بداري صنعتیسوال چهار گزینه اي حسا 2000  121
 33,000 3 کرمی، وافی سوال چهار گزینه اي حسابداري مالی و صنعتی 2000  122
 50,000 9 حسینیسیدکرمی، مهرانی،  تئوري حسابداري جلد اول  123
 44,000 6 کرمی، مهرانی، سیدحسینی، جهرومی تئوري حسابداري جلد دوم  124
 40,000 6 تاجیک کرمی، 1هاي حسابداري تئوري  125
 65,000 6 کرمی ، مهرانی، فرجی، عبدزاده حسابداري مدیریت  126
 100,000 18 نوروش، کرمی، مهرانی، مرادي 1مروري جامع بر حسابداري مالی جلد   127
 90,000 5 نوروش، کرمی، مهرانی، مرادي 2مروري جامع بر حسابداري مالی جلد   128
 75,000 2 وروش، کرمی، مهرانی، وافین 1مروري جامع بر حسابداري صنعتی جلد   129
 90,000 4 نوروش، کرمی، مهرانی، وافی 2مروري جامع بر حسابداري صنعتی جلد   130
 100,000 12 نوروش، کرمی، مهرانی، شهبازي مروري جامع بر حسابرسی  131
 85,000 3 نوروش، کرمی، وافی، مرادي مروري جامع بر حسابداري مالی و صنعتی  132
   95,000 14 ، طورانی نوروش، کرمی، محمودیان کارشناسی ارشد رشته حسابداري سراسريمجموعه سوالات   133
 33,000 7 نوروش، کرمی، مرادي 1ها حسابداري شرکت  134
 30,000 1 کرمی، حسینی نژاد مرجع کامل حسابداري مالی و صنعتی  135
 40,000 11 درگاهی حسابداري صنعتی درس و تست  136
 20,000 5 سعیدي حسابداري دولتی  137
 55,000 16 تهرانی مدیریت مالی درس و تست  138
 55,000 18 تهرانی، نوربخشجونز،  گذاريمدیریت سرمایه  139
 50,000 3 تهرانی، نوربخش )هاي مالیتئوريمدیریت مالی پیشرفته (  140
 40,000 8 تهرانی، رهنما هاي مالیتجزیه و تحلیل صورت  141
 35,000 2 بخشتهرانی، نور گذاريفرهنگ مالی و سرمایه  142
 35,000 4 تهرانی، نوربخش گذاري و ریسکمجموعه سوالات مدیریت سرمایه  143



 قیمت به تومان چاپ مترجم / نام مؤلف نام کتاب ردیف

 5,000 1 تهرانی، شهبازي گذاري براي نوجوانانآموزش مفاهیم سرمایه  144
 25,000 1 تهرانی، مناجاتی، عباسی گري قراردادهاي آتیمجموعه سوالات آزمون معامله  145
 80,000 5 آرا گرجی ،مناجاتی گذاري و ریسکسرمایه اي مدیریتسوال چهارگزینه 2000  146
 95,000 8 مناجاتی آموزش گام به گام مدیریت مالی  147
 85,000 12 گروه مولفین نگاه دانش بازار سرمایه مجموعه سوالات آزمون اصول  148
 100,000 2 ، ضرغامی مناجاتی مدیریت بازاریابی  149
 45,000 2 مناجاتی معامله گري ابزار مشتقه  150
 40,000 2 عینعلی، آسیما، میدانی مین مالیأخودآموز معامله گري و اوراق ت  151
 66,000 8 مناجاتی، مطمئن، توکلیان خودآموز اصول بازار سرمایه (جلد اول)  152
 100,000 9 صادقین،واشقانی فراهانی، گرجی آرا، صدرایی (جلد دوم) خودآموز اصول بازار سرمایه  153
 50,000 3 مطمئن (جلد اول) ازار سرمایهخودآموز آزمون تحلیل گري ب  154
 40,000 3 آسیما خودآموز تحلیل گري بازار سرمایه (جلد دوم)  155
 30,000 2 توکلیان خودآموز تحلیل گري بازار سرمایه (جلد سوم)  156

 گري بازار سرمایهمجموعه سوالات آزمون تحلیل  157
 طیبی ثانی ،توکلیان ،صادقیان، مطمئن، مناجاتی

 اآسیم ،میدانی
2 40,000 

 80,000 6 ، حسنخانیواشقانی فراهانی گري بازار سرمایهخودآموز معامله  158
 40,000 1 آسیما خودآموز آزمون ارزشیابی اوراق بهادار  159
 60,000 2 مناجاتی، طیبی خودآموز آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار  160
 60,000 2 صدرایی، مطمئن خودآموز  آزمون مدیریت نهادهاي بازار سرمایه  161
 30,000 2 شکرریز کارشناس عرضه و پذیرش  162
 25,000 1 روزبهانی، حسنی شفیعی، صادقی راد مجموعه سوالات نظري و عملی ارزشیابی مهارت حسابداري عمومی و مقدماتی  163
 14,000 6 خواجوي، حسینی مباحث جاري در حسابداري  164
 15,000 1 خواجوي حسابداري تورمی  165
 25,000 1 خواجوي هاحسابداري اجاره  166
 18,000 2 خواجوي، کاوسی 1مدیریت مالی   167
 33,000 3 خواجوي، کاوسی 2مدیریت مالی   168
 25,000 3 خواجوي، کاوسی سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار  169
 30,000 6 خواجوي، الهیاري ابهري، نوشادي 1حسابرسی   170
 40,000 4 خواجوي، ابراهیمی 1اصول حسابداري   171
 60,000 2 پورابراهیمی، خسروشاهی هاي مالیدرك و تحلیل صورت  172
 55,000 8 ، فتاحی، واثقمانیان هاي اطلاعات مدیریتمبانی سیستم  173
 30,000 1 مانیان هاي اطلاعات مدیریتهاي کاربردي در سیستمبرنامه  174
 70,000 7 مانیان، زندي منش ترونیکیمبانی تجارت الک  175
 30,000 2 حقیقی مدیریت استراتژیک  176
 27,000 6 سبحانی تئوري و مسائل اقتصاد خرد  177
 20,000 1 سبحانی مفهومی نو از توسعه  178
 20,000 1 رفتارنیک کیو و کاربرد آن در یک مطالعه موردي روش  179
 15,000 1 ورپحسنقلی تقسیم بازار مروري بر الگوهاي کاربردي  180
 20,000 1 راعی هاي عصبی در امور مالیشبکه  181
 25,000 1 راعی، نوربخش مالیمار در علوم آکاربرد   182
 68,000 2 هورنگرن، هریسون، رابینسون Accountingاکانتینگ   183
 40,000 8 عادل آذر، رجب زاده گیري کاربرديتصمیم  184
 35,000 3 رضایی ،عادل آذر  مدیریت عملیات و خدمات  185
 70,000 3 عادل آذر، خدیور کاربرد تحلیل آماري چند متغیره در مدیریت  186
 22,000 1 عادل آذر ، رضائی پندري تحقیق در عملیات پیشرفته   187
 30,000 2 برنارد، عادل آذر، رحمانی، جهان سیر، سپهري  مدیریت استراتژیک عملکرد  188
 30,000 2 غلامزاده ،رذعادل آ  (PLS-SEM)مدلسازي معادلات ساختاري کمترین مربعات جزئی   189
 35,000 3 برنارد مار، عادل آذر، یوسفیان شاخص هاي کلیدي عملکرد  190
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191  
مباحث پیشرفته در مدلسازي معادلات ساختاري کمترین 

 مربعات جزئی
 20,000 1 عادل آذر، غلامزاده

 15,000 1 عادل آذر ، منصوري زنجیره تامین خدمت  192
 30,000 1 عادل آذر ، جوادطلب أمینبلاکچین و زنجیره ت  193
 35,000 7 بهشتی روابط صنعتی و روابط کار  194
 35,000 1 شیخان، مهرآسا مروري جامع بر مدیریت تولید  195
 40,000 7 امیرکبیري ها و اصول مدیریتمروري بر تئوري  196
 44,000 7 امیرکبیري مدیریت استراتژیک  197
 75,000 5 امیرکبیري نیرویکردهاي سازمان مدیریت و رفتار سازما  198
 70,000 2 امیرکبیري هاي مدیریت پیشرفته چشم انداز پست مدرنتئوري  199
 30,000 3 قره بیگلو ،امیرکبیري مدیریت کسب و کار  200
 35,000 1 ، الهیاري، براريپورحسنقلی روش و طرح تحقیق کیفی  201
 45,000 3 پور، قلاتی، هوشمندحسنقلی هاي خرید و انبارداريسیستم  202
 15,000 4 غریب نواز اينقش ارتباطات انسانی در فروش حرفه  203
 20,000 2 غریب نواز بازاریابی اثربخش  204
 25,000 1 طالقانی وري براي توسعه پایدارافن  205
 35,000 1 رجب زاده قطري، صفري، معمارپور SPSS. LISREL.SmartPLSافزارهايکاربردهاي آمار با نرم  206
 20,000 1 رجب زاده قطري، نیک قدم حجتی، فریدي طراحی و فراتحلیل درآمدي بر پژوهش علم  207
 35,000 2 حقیقی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار  208
 25,000 2 هاشمی طلایی ،جعفرنژاد مینأرویکردهاي نوین در مدیریت زنجیره ت  209
 25,000 2 خداداد حسینی، روستا، شجاعی تبلیغات از تئوري تا عمل  210
 25,000 1 طالقانی، تربت جو، غفاري، نیازاده المللنسانی بینتوسعه منابع ا  211
 15,000 1 ايدیواندره نگرشی متفاوت به مدیریت زمان  212
 20,000 1 منصوریان زبان تخصصی مدیریت  213
 25,000 1 سینی، رحمانیشاه ح ايبازاریابی استعاره  214
 25,000 1 شاه حسینی، رحمانی ارتباط برند  215
 28,000 3 عرفانیان، جلیلیان، ناصرزاده، نعمتی، جهانشاهی هاشمی  مجموعه سوالات کنکوردکتري  سراسري مدیریت  216
 100,000 6 شهبازي طورانی ،کرمی، محمودیان،  مجموعه سوالات کنکور دکتري  سراسري حسابداري  217
 120,000 2 گرجی آرا،جلیلیان،جهانشاهی،جمشیدي، طورانی جموعه سوالات کنکور دکتري  مالیم  218
 60,000 2 کهن هاها وسیستممجموعه سوالات سیگنال  219
 35,000 1 عرفانیان، آقاسی، فرید MBAمرحله آزمون  8  220
 35,000 1 عرفانیان، فرید، شایان، صرفی، علیزاده  مرحله ازمون مدیریت اجرایی 8  221
 20,000 1 روستا، صالحی، صالحی بازاریابی تاثیرگذار  222
 20,000 1 روستا، یمقانی برندسازي چند حسی  223
 20,000 1 روستا، اشرف پور، کش دهقان فروش ارتباطی و مشارکتی  224
 30,000 4 سلیمی، نوريمقیمی،  قی پیشرفتههاي اداري تطبینظام  225
 20,000 4 مقیمی مدیریت تطبیقی  226
 15,000 1 شامی زنجانی سرایی سازمانیداستان  227
 10,000 1 بیگلري پولساز  228
 40,000 1 محمد خانی ،موفقی ،راعی بانکداري در هزاره سوم  229
 30,000 1 سید جوادین، عربلوي مقدم مباحث بنیادین در بازاریابی  230
 25,000 1 طالقانی، حق وردي زاده تئوري سازمان براي بخش دولتی  231
 75,000 4 گرجی آرا، حسینی مروري جامع بر مدیریت سرمایه گذاري و ریسک   232
 30,000 2 رجب زاده، نیک قدم محبتی، صفري کسب و کار و تجارت الکترونیکی  233
 70,000 3 کهن مجموعه سوال هاي چهار گزینه اي مدارهاي الکترونیکی  234
 30,000 1 سید جوادین، رضایی مدیریت عملکرد  235
 85,000 4 عرفانیان استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتري  236
 45,000 3 حسینی مرام سوال اصول و مبانی از دیدگاه اسلام 2000  237



 قیمت به تومان چاپ مترجم / نام مؤلف نام کتاب ردیف

 30,000 1 طالقانی، معتمد مروري بر مدیریت منابع انسانی  238
 25,000 1 شه، عزیزيقاسمی، رعیت پی زنجیره تامین پایدار  239
 55,000 3 مناجاتی، گرجی آرا سوال مدیریت مالی 2000  240
 30,000 1 سید جوادین مبانی مدیریت منابع انسانی  241
 35,000 1 پامپیان، احمدوند، سنگینیان مالی رفتاري و تیپ هاي چهارگانه سرمایه گذاران  242
 25,000 1 کردلر، سید حسینیابراهیمی  حسابداري و مدیریت مالی براي مدیران غیر مالی  243
 40,000 4 انیخحسن ،مناجاتی گري بازار سرمایهمجموعه سوالات معامله  244
 50,000 2 مهربان پور ، آهنگري توسعه عقاید، افکار و تئوري حسابداري  245
 30,000 1 بیمحکرمی ، شهبازي ، سیدحسینی ، بیک بشرویه ، آذري  مجموعه سوالات کنکور دکتري دانشگاه آزاد حسابداري  246
 30,000 1 امیرکبیري ، اسماعیل پور ، جلیلیان ، آذري محبی هاشمی ، مسلمانی ،  مجموعه سوالات کنکور دکتري دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی  247
 25,000 1 مانیامیرکبیري ، فدوي ،  نظري، جلیلیان ،  آذري محبی هاشمی ،  مسل مجموعه سوالات کنکور دکتري دانشگاه آزاد مدیریت صنعتی  248
 25,000 1 امیرکبیري ،  نظري ،  آذري محبی ،  هاشمی ،  مسلمانی مجموعه سوالات کنکور دکتري دانشگاه آزاد مدیریت دولتی  249
 25,000 1 طباطبایی ،  عبادي کاربرد اکسل براي مدیران بازاریابی  250
 50,000 19 روزبهانی رایانه کار حسابداري مالی  251
 4,500 8 ونوس تهزبان تخصصی  پیشرف  252
 47,000 42 روزبهانی حسابداري مقدماتی  253
 22,000 21 روزبهانی حسابداري عمومی تکمیلی  254
 19,000 23 روزبهانی حسابداري صنعتی  255
 3,500 2 روزبهانی مهارت حسابداري حقوق و دستمزد  256
 25,000 18 روزبهانی حسابداري حقوق و دستمزد  257
 20,000 7 پورعزت مدیریت ما  258
 35,000 19 مقیمی بانی کارآفرینیم  259
 33,000 5 مقیمی مبانی سازمان و مدیریت  260
 39,000 5 مقیمی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام  261
 49,000 2 مقیمی بودجه ریزي دولتی  262
 18,000 51 الوانی مدیریت عمومی  263
 45,000 2 عیخدادادحسینی ، روستا ، خلیلی شجا مدیریت برند با رویکرد برنامه ریزي  264
 25,000 1 نوروزي ، نجات المللیمدیریت بازاریابی بین  265
 20,000 1 سیدجوادین ، پورولی ، نوري مدیریت منابع انسانی  در عمل  266
 30,000 1 عبدي ، سلطانی امید سیستم هاي اطلاعاتی استراتژیک  267
 75,000 4 خنیفر ، مسلمی جلد اول  هاي پژوهش کیفیاصول و مبانی روش  268
 70,000 2 خنیفر ، مسلمی جلد دوم  هاي پژوهش کیفیاصول و مبانی روش  269
 45,000 2 خنیفر، اشکانی ،هزاوه حصار مسکن اخلاق کسب و کار  270
 22,000 1 عبدي و همکاران مدیریت استراتژیک فناوري اطلاعات  271
 30,000 1 مانیان ، رونقی روش شناسی علم طراحی  272
 9,000 2 مقیمی، رمضان 4سازمانی جلد پژوهشنامه مدیریت روانشناسی   273
 7,500 2 مقیمی، رمضان 6پژوهشنامه مدیریت مدیریت امور عمومی و دولتی جلد   274
 10,000 2 مقیمی، رمضان 7پژوهشنامه مدیریت مدیریت بازرگانی جلد   275
 5,500 2 مقیمی، رمضان 8پژوهشنامه مدیریت مدیریت مالی جلد   276
 10,500 2 مقیمی، رمضان 9عتی جلد پژوهشنامه مدیریت مدیریت صن  277
 8,000 2 مقیمی، رمضان 12پژوهشنامه مدیریت مدیریت آموزشی جلد   278
 30,000 1 نیکوفکر تست طرح ریزي واحدهاي صنعتی 1100  279
 15,000 1 عادل آذر ، جعفرزاده ، فتحی بسط تحلیل پوششی داده ها  280
 50,000 3 بیگی مروري بر نظریه ها و خط مشی گذاري  281
 120,000 3 جلیلیان، طورانی، جمشیدي، جهانشاهی مجموعه سوالات دکتري سراسري مدیریت بازرگانی و راهبردي  282
 120,000 3 طورانی، جلیلیان، بیگی، جمشیدي، جهانشاهی مجموعه سوالات دکتري سراسري مدیریت دولتی  283
 35,000 1 دي،جهانشاهیطورانی، جلیلیان،جلالی،جمشی مجموعه سوالات دکتري سراسري مدیریت صنعتی  284
 120,000 2 طورانی، جلیلیان، جمشیدي، جهانشاهی، هاشمی، عباسی مجموعه سوالات دکتري سراسري مدیریت فناوري اطلاعات  285



 قیمت به تومان چاپ مترجم / نام مؤلف نام کتاب ردیف

 15,000 1 خدیور کتاب شناسی بیست شاعر بزرگ ایران  286
 70,000 2 سارنج تجزیه و تحلیل ریسک بازار از تئوري تا عمل  287
 50,000 3 جلیلیان استراتژیک پیشرفتهمرجع کامل مدیریت   288
 65,000 2 موتمنی ، طیبی ابوالحسنی مدیریت تکنولوژي  289
 30,000 2 کرمی ، عمرانی ، آخوندي تئوري حسابرسی  290
 20,000 1 آذر ، انوري تحقیق در عملیات نرم  291
 50,000 3 بیگی مروري جامع بر مبانی و نظریه هاي دولتی  292
 65,000 2 کرمی ، حسینی نژاد یمرجع کامل حسابداري صنعت  293
 30,000 1 ، تابانسیدجوادین  مدیریت توسعه منابع انسانی با رویکرد مرجعیت علمی  294
 25,000 1 ندیري ، طباطبائیان راهنماي بازارهاي مالی  295
 120,000 2 خاکبازان، نیکوفکر، طورانی، جهانشاهی مجموعه سوالات دکتري صنایع  296
 95,000 2 آقاسی،ایوزیان،زاهدي سرشت،نظري،نیکوفکر هندسی صنایع (کلیه گرایش ها)مجموعه سوالات  ارشد م  297

298  
مروري بر حسابداري مالی براساس استانداردهاي بین المللی 

 )IFRSگزارشگري مالی (
 30,000 1 حسینی ، سیدي، ابوالحسن تاش 

 18,000 1 جندقی، فتحی، ملکی مباحث نرم در تحقیق در عملیات  299
 29,000 2 خنیفر، مصطفی زاده ، همایی لطیف ظریه پردازي(پیشینه و ملاحظات)مبانی ن  300
 20,000 1 میرمحمدي هماهنگی  و تنظیم  روابط  بین  قوا  301
 80,000 1 کرمی،شهبازي،حسینی نژاد، عالی خانی مجموعه سوالات جامعه  حسابداران رسمی   302
 70,000 2 يجلیلیان، سجاد مرجع کامل مدیریت بازاریابی پیشرفته  303
 30,000 1 اصولیان، سراج مجموعه سوالات  آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار  304
 45,000 1 ابراهیمی، حسن بیگی، غواصی کناري هاي اطلاعاتی حسابداريسیستم  305
 30,000 1 یزدانی، محمدي مهارت اساسی که محققین کیفی باید بدانند 30  306
 45,000 1 کبیر، تیکنی اقتصاد مهندسی  307
 75,000 2 کرمی ، سیدحسینی ، منصوري تئوري حسابداري (دکتري) 2000  308
 85,000 2 کرمی ، بیک بشرویه ، اکبري  حسابداري مدیریت (دکتري) 2000  309
 85,000 2 خاکبازان ، مبصري تحقیق در عملیات جلد اول  310
 110,000 2 خاکبازان، رمضان جماعت تحقیق در عملیات جلد دوم  311
 50,000 1 هادي خدیور و واژگان ادبی فرهنگ اصطلاحات  312
 25,000 1 کریمی، شهبازي هاي خاکستريسیستم نظریه  313
 30,000 1 کوشکی، نریمانی، سلطانی تئوري هاي انگیزش در بستر جهانی  314
 50,000 1 آمنه خدیور، عباسی متن کاوي با تمرکز بر تحلیل احساسات  315
 30,000 1 همتی، گراوند حاکمیت شرکتی  316
 60,000 1 کرمی، گودرز تله جردي ، حاجی عظیمی )IFRSري جامع بر استانداردهاي بین المللی گزاشگري مالی (مرو  317
 40,000 1 کرمی،شهبازي،حسینی نژاد 97-98مجموعه سوالات جامعه  حسابداران رسمی   318
 60,000 1 کرمی ، حسینی نژاد بانک سوالات چهارگزینه اي حسابداري صنعتی  319
 60,000 2 سیدجوادین ، جلیلیان هاي مدیریتچهارگزینه اي تئوري بانک سوالات  320
 40,000 1 سعیدي، جعفري، حسنی حسابداري بخش عمومی  321
 50,000 1 سعیدي حسابداري بخش عمومی دکتري  322
 70,000 2 قاسمی، توکلی برنامه ریزي و کنترل تولید  323
 35,000 1 غریب نواز تنظیمات آمیخته بازاریابی  324
 65,000 1 سارنج تصادفی و کاربرد آن در علوم مالیحسابان   325
 40,000 1 سیدجوادین ، جلیلیان مرجع کامل مدیریت منابع انسانی  326
 99,000 1 طورانی استعداد تحصیلی دکتري زیرذره بین  327
 30,000 1 باغبان ، قزل سیر تطور توسعه انسانی  328
 80,000 1 جلیلیان مرجع کامل مدیریت بازاریابی  329
 40,000 1 سیدجوادین، فضلی نژاد ق و احکام کسب و کاراخلا  330
 45,000 1 سیدجوادین، کریمی جعفري معماري جبران خدمات  331
 40,000 1 رضایی، فرجی، صفی پور افشار، کسایی نظریه ها و پژوهش هاي حسابرسی  332
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 40,000 1 مناجاتی، جلیل پور نکته از آزمون معامله گري 1242  333
 65,000 1 ابراهیمی،  جلیلیان ینه اي مدیریت  بازاریابیبانک سوالات چهارگز  334
 54,000 1 شهرابی، غواصی کناري اصول محوري حسابرسی داخلی  335
 30,000 1 رنجبرد فرد، احمدي کاربردها، روشها و تکنیکهاي داده کاوي در بانکداري هوشمند  336

 


