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مولفان غالمرضا جھانشاھلو، فرھاد حسینزادهلطفی، ھاشم تحلیل پوشش دادهھا و کاربرد آن
١٣٨٧ ٣ت٩ج/ ٣١/٣٨ ١٣٨٧HAنیکومرام

١٣٩٢ ۶الف ۴٧الف/ ١٣٩٢HA٢٩انسلم استراوس، جولیت کربین؛ ترجمھ ابراھیم افشارمبانی پژوھش کیفی:  فنون و مراحل تولید نظریھ زمینھای

١٣٩۵ ٣ت۵ت/ ١٣٩۵HA٣٠/٣روی تس؛ ترجمھ احمد نبی زادهتجزیھ و تحلیل سریھای زمانی مالی (مقدماتی)

رابرت گیبونز؛ ترجمھ کیومرث شھبازی ؛ ویراستار ناھید کاربرد نظریھ بازی در اقتصاد
١٣٩٧ ٢ک٩گ/ ١٣٩٧HB١۴۴کاظمزادهگنجی

١٣٧۶ ۶ن۴ف/ ١٣٧۶HB١٧٢فرگوسن ، [ جان گولد ]؛ ترجمھ محمود روزبھان نظریھ اقتصاد خرد

نویسنده شلبی ھانت؛ ترجمھ مسعود کرمی، محمدمھدی نظریھ عمومی رقابت: منابع، شایستگی ھا، بھرهوری، رشد اقتصادی
١٣٩۵ ٧ر٢ه/ ١٣٩۵HB٢٣٨ملکی ؛ ویراستار محمدمھدی ملکی

١٣٩۵ ٢ک٩ب/ ١٣٩۵HB۶١۵حسین بھرامی، سمیرا میرزاپور، محمود صیادیکارآفرینی

استراتژی افزایش مشارکت موثر و رقابتی بخش صنایع کوچک و متوسط 
در توسعھ اقتصادی و صنعتی جمھوری اسالمی ایران

سازمان توسعھ صنعتی ملل متحد (یونیدو)؛ ترجمھ 
١٣٨۴ ۵الف ۵الف/ ١٣٨۴HC۴٨٠عبدالرضا شقاقی ، مسعود شفیعی

١٣٩٢ ۵م٢س/ ١٣٩٢HC۵٩/٧احمد ساعیمسائل سیاسی - اقتصادی جھان سوم

استراتژی اقیانوس پر از ماھی:  نوآوری را برای جھانی خالی از منابع، 
تقویت کنید

نویسنده نادیا ژگزمباویا؛ مترجمین احمد روستا، بیانالھ 
١٣٩۴ ٨ژ ٨۶ت/ ١٣٩۴HC٧٩رمضانی

تالیف کاتلین فلیکرلی، باربارا کیوویتز ؛ ترجمھ ھومن مدیریت دانش
١٣٩١ ۴م٣٧ک/ ٣٠/٢ ١٣٩١HDاھرامی
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جانای. پیرز، ریچاردبی. رابینسون؛ ترجمھ و تلخیص مدیریت راھبردی (برنامھریزی، اجرا و کنترل)
۴م٩پ/ ٣٠/٢٨ ١٣٩۶HDمحمود حسینی 

 ۴پ٧م/ ۴/٣٠ ١٣٩۴HDسیدمحمد مقیمی، مجید رمضانمدیریت مالی

2ح٢ف/ ٣٧ ١٣٩۶HDمنوچھرحاضرمبانی سازمان و مدیریت

٧ص٢ف/ ٣٧ ١٣٨٧HDمولف حسینصفرزاده، مژگان فالح یساولیتئوریھای مدیریت

١٣٩٣ ٩ه/ ٣٨/٧ ١٣٩٣HDتالیف بابک سھرابییورتچی...[ و دیگران]ھوشمندی کسب و کار (رویکردی جامع)

١٣٩١ ٩ر٨٣ب/ ١٣٩١HD ۵٧/٧تالیف ریچارد بلینگھام، جولی میک ؛ ترجمھ ھومن اھرامیرھبری معنوی: تبدیل سازمانھای ناکارآمد بھ جوامع سالم

نویسنده نانسی جی آدلر، آلیسون گاندرسون؛ ترجمھ مھدی مدیریت رفتار سازمانی بینالملل
۴م۴آ/ ١٣٩۴HD ۵٨/٧الوانی، بھروز پورانی، اکرم نوری

Project Excellecne Baseline IPMA ،[انجمن بینالمللی مدیریت پروژه]؛ ترجمھ سیامک حاجی مبانی تعالی پروژه
١٣٩۵ ٧٧۵الف ۴م/ ١٣٩۵HD ۶٩یخچالی سیروس شجاعی، یاسر رحیمی

اریک ورزوه؛ مترجمان علی مھدی علی نیا، سیدمھدی مدیریت پروژه مرجع و راھنمای کاربردی
٣۶و۴م/١٣٨٩HD ۶٩عظیمی و ...

نویسندگان آشوک چاندا، شیلپا کبرا؛ ترجمھ و اقتباس حسن راھبرد منابع انسانی "معماری تغییرات"
١٣٨۴ ٢چ٩ه/ ٧٠ ١٣٨۴HDرنگریز، عباسعلی حاجی کریمی

بازاریابی امالک و مستغالت:  راھکارھای علمی و عملی در انتخاب، خرید، 
١٣٨٩ ٢ب٩خ/ ١٣٨٩HD١٣٨٢تالیف و ترجمھ علی خویھ، فھیمھ احمدیفروش و اجاره ساختمان، ملک و آپارتمان با نگرش بازار و فرھنگ ایران
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دیوید کلمونس، مایکل کراث؛ مترجمین ناصر میرسپاسی، مدیریت نیروی کار سیار: رھبری، ساخت و حفظ تیمھای مجازی
١٣٩١ ۴م٨ک/ ٣/١٣٩١HD٢٣٣۶لقمان رحمانپور

١٣٨۵ ۴م٨ش/ ١٣٨۵HD٢٩۶۵تالیف محمد شکیبامقدممدیریت تعاونیھا برای دانشجویان رشتھ مدیریت دولتی

١٣٩٢ ۴م ٢ف/ ٣/ ١٣٩٢HD٣٠مھرداد مدھوشیسیستم اطالعاتی مدیریت

١٣٩۵ ۴ف۴ف/ ١٣٩۵HD٣٠/١۵درک فرنچ، ھیثر ساورد؛ ترجمھ محمد صائبیفرھنگ مدیریت( توصیفی)...

چالشھای مدیریت در ھزاره سوم
کریس مورتی؛ ترجمھ مھدی ایراننژادپاریزی، عادلھسادات 
احمدپور ؛ [ برای شرکت آب و فاضالب شھری استان زنجان 

[
١٣٨٨HD١٣٨٨ ٢چ٨م/ ٣٠/١٩

١٣٩۵ ۴م١۶پ/ ١٣٩۴HD٣٠/٢مولف عباس پاپی، امیرحمزه بزرگی نیا، کاظم بھردینیمدیریت دانش بھ زبان ساده

١٣٩۵ ۴م٨۶٣ج/ ١٣٩۵HD٣٠/٢[ماری ای. جنکس]؛ ترجمھ محمد مبینی خلیل گلصنملومدیریت دانش در سازمان ھای مدرن(جلد اول)

چالشھای اخالقی و اجتماعی در مدیریت دانش
مولف [صحیح: ویراستار] گونزالوجورج موریسکاستا؛ 

مترجمین سیدحسین سیادت، کاملیا ملکی ؛ ویراستار خانم 
علیزاده

١٣٩۶HD٣٠/٢ /چ١٣٩ ٢۶

١٣٨۶ ۴م۵ح/ ١٣٨۶HD٣٠/٢محمد حسنزادهمدیریت دانش: مفاھیم و زیرساختھا

١٣٩٨ ٩د٩ح/ HD٣٠/٢م١٣٩٨ = ٢٠١٩کریم حنفی نیری، مریم مقدمی وایقانفرھنگ لغات مدیریت دانش

١٣٩۴ ۴م٢د/ ١٣٩۴HD٣٠/٢مولفین کرمهللا دانشفرد ،محمد ذاکریمدیریت دانش: مبانی، فرایندھا و کارکردھا
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١٣٨٨ ۴م٢ر/ ١٣٨٧HD٣٠/٢آلن رادینگ؛ ترجمھ محمدحسین لطیفیمدیریت دانش: موفقیت در اقتصاد جھانی مبتنی بر اطالعات

کارل فراپائولو؛ ترجمھ صدیقھ احمدی فصیح ؛ ویراستار مدیریت دانش
١٣٨٨ ۴م۴ف/ ١٣٨٨HD٣٠/٢محمد حسنزاده

١٣٩۵ ۴م٨٧ف/ ١٣٩۵HD٣٠/٢تألیف فاطمھ فھیمنیا، میترا دیلمقانیمدیریت دانش بارویکرد فرھنگ دانش درسازمان

چرخھ مدیریت دانش در سازمانھا بھ ھمراه پرسشنامھھا و ابزارھای 
نوپدید در عرصھ مدیریت دانش

مولفان اصغر محمدی فاتح، نورالدین شرقی نژاد، اسماعیل 
١٣٩٣ ۴چ٣م/ ١٣٩٣HD٣٠/٢دھبان

١٣٩۶ ٧الف ۴خ/ ١٣٩۶HD٣٠/٢٢نویسنده سیاوش خداشناس؛ ویراستار بھنام مرادیاقتصاد بھ زبان ساده

١٣٩۶ ٧الف ۴خ/ ١٣٩٧HD٣٠/٢٢نویسنده سیاوش خداشناسکلیات اقتصاد

برنامھریزی ریاضی در شرایط عدم اطمینان رویکردھای تصادفی، فازی و 
١٣٩٧ ۴ب۴آ/ ١٣٩٧HD٣٠/٢۵عادل آذر، مجتبی فرخاستوار

١٣٩٠ ۴ب٢آ/ ١٣٩٠HD٣٠/٢٨تالیف روندا آبرامز؛ مترجمان مھرداد پرچ،فاطمھ فرجیبرنامھ کسب و کار در یک روز

نگارندگان علیرضا آذری، مھدی زمانی مزده؛ ویراستاران الگوی راھبردی مدیریت عملکرد سازمان
١٣٩٣ ٧الف ۴آ/ ١٣٩٣HD٣٠/٢٨اکبر سلیمانی فرد، معصومھ سراجالقوم

تالیف [صحیح: ویراستار] سینتیاواگنر ویک؛ ترجمھ بھمن استعارهھای استراتژی:  نگاھی خالقانھ بھ آموزش مدیریت راھبردی
١٣٩۵ ۴۵٨الف/ ١٣٩۵HD٣٠/٢٨حاجی پور، فاطمھ رشیدزاد

١٣٨۵ ٣ت٨۶پ/ ١٣٨۵HD٣٠/٢٨تالیف حسین پھلوانیانتجربھای موفق از کاربرد مدیریت راھبردی(استراتژیک)
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١٣٩٣ ۴م۴خ/ ١٣٩٣HD٣٠/٢٨تالیف سیدحمید خدادادحسینی، شھریار عزیزیمدیریت و برنامھریزی استراتژیک رویکردی جامع با تجدید نظر و اضافات

کریس زوک، جیمز آلن؛ ترجمھ غالمرضا توکلی، یعقوب تکرارپذیری: خلق کسب و کار ماندگار در دنیای ناپایدار
١٣٩٣ ٨ت٩ز/ ١٣٩٣HD٣٠/٢٨زاھدیان باران 

نویسنده فرانکاف. فیور؛ مترجمان داورونوس، مسعود طرح کسب و کار
١٣٨٧ ۴ط٩٣ف/ ١٣٨٧HD٣٠/٢٨کرمی، مھرداد پرچ

مولفین استیفن کامینگز، دانکن آنگوین ؛ مترجمان سھراب استراتژی ساز: توسعھ و ترویج استراتژیھای اثربخش
١٣٩۵ ۵الف ٢۵ک/ ١٣٩۵HD٣٠/٢٨خلیلشورینی، محمدمسعود نخستین، علی عباس بنائی

١٣٩۶ ٧ت۴ک/ ١٣٩۶HD٣٠/٢٨اسدالھ کردنائیج؛ ویراستار ادبی و فنی آتوما فروھیتفکر و مدیریت استراتژیک تئوری و عمل

نویسندگان ھنری مینتزبرگ، بروس آلستراند، ژوزف لمپل؛ جنگل استراتژی (کارآفرینی در قالب یک مکتب )
١٣٨٨ ٩چ٩۶م/ ١٣٨٨HD٣٠/٢٨ترجمھ محمود احمدپورداریانی

جی. دیوید ھانگر، توماس ال. ویلن؛ ترجمھ محمد اعرابی و مبانی مدیریت استراتژیک (ویرایش ٢٠٠٧)
١٣٨٩ ٢م٢ه/ ١٣٨٩HD٣٠/٢٨حمیدرضا رضوانی ؛ با ھمکاری پژوھشکده مدیریت سما

١٣٨٧ ٩ر ٩٨ه/ ١٣٨٧HD٣٠/٢٨استفن جی. ھینز؛ ترجمھ رشید اصالنیرویکرد تفکر سیستمی بر برنامھریزی و مدیریت استراتژیک

اثر باب دوویت، رانمییر ؛ مترجمان ناصر پورصادق،اصغر استراتژی فرآیند، محتوا، زمینھ؛ نگرش بینالمللی
١٣٩۴ ۵الف ٨۶۴و/ ١٣٩۴HD٣٠/٢٨جھانگیر

مولفان اسفندیار رحمتآبادی، ابراھیم سمیعپور گیری؛ مھارتھای ارتباطی در سازمان
١٣٩٨ ٩م٣ر/ ١٣٩٨HD٣٠/٣ویراستار میرمھرداد حسینی

١٣٩٧ ٩ر٣ر/ ۴/١٣٩٧HD٣٠مولف عبدالرحیم رحیمی؛ ویراستار یحیی جاللیروش تحقیق در مدیریت و علوم اجتماعی : (کتاب درسی)
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١٣٨٨ ٩ر٩س/ ۴/١٣٨٨HD٣٠[ تالیف ] احمدرضا سنجریروشھای تحقیق در مدیریت

مبانی نظری و عملی پژوھش در مدیریت بھ ھمراه سوالھای طبقھبندی 
١٣٩٣ ٢م٩ک/ ۴/١٣٩٧HD٣٠تالیف داود کیاکجوری، کریم کیاکجوریC159شده کنکور ارشد و دکتری

١٣٩٧ ۶ن٢ل/ ۴/١٣٩٧HD٣٠نویسنده کارن دی الک؛ مترجم کبری بخشی زاده برجنظریھ مبنایی (در پژوھش مدیریت)

روششناسی نظریھپردازی (بر مبنای پژوھش مشارکتجویانھ در علوم 
١٣٩٢ ٩ر٩و/ ۴/١٣٩٢HD٣٠نوشتھ آندرو وندیون؛ برگردان حسن دانائی فرداجتماعی)

١٣٨۶ ۴م٢ن/ ۵۵/١٣٨۶HD٣٠تالیف راگونات؛ ترجمھ عباس منوریانمدیریت تطبیقی

ریچارد ام برتون، جراردین دسانکتیس، بورگ اوبل؛ ترجمھ طراحی سازمان: رویکرد گام بھ گام
١٣٩٠ ۴ط٣۶ب/ ١٣٩٠HD٣١محمد اعرابی، رضا آرمانپور

جان ھندرای؛ ترجمھ سھراب خلیلی شورینی، مرتضی خلیلی مدیریت
١٣٩۶ ۴م٩ه/ ١٣٩۶HD٣١شورینی ؛ ویراستار سیدهملیحھ میرزایی

١٣٩٣ ٩١٣۵الف ٢ف/ ١٣٩٣HD٣٧تالیف سلیمان ایرانزاده، داود نوروزیمبانی مدیریت نوین  (مدرنیزم و پست مدرنیزم در سازمان و مدیریت)

١٣٩۶ ٩١۴الف ٢ف/ ١٣٩۶HD٣٧سلیمان ایرانزادهفلسفھ نظریھھای سازمان و مدیریت

١٣٩٧ ٨س ٢ف/ ١٣٩٧HD٣٧ تالیف داوود سلمانی ، احسان نامدارجویمیتئوری سازمانی، چالش و دورنمای پندارھا

١٣٩۵ ٣٣۴ف ٢ف/ ١٣٩۵HD٣٧تالیف اسفندیار فرجوند(کمالجو)مبانی مدیریت دولتی
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کتاب جامع مدیریت شامل خالصھای از کتابھای: مبانی سازمان و مدیریت، 
١٣٩٧ ٢ک ٢ف/ ١٣٩٧HD٣٧تھیھ و تنظیم مھرداد پرچ ...[و دیگران]مدیریت عمومی، تئوری سازمان، مبانی مدیریت و رفتار سازمانی

١٣٩۴ ٢٧۴م ٢ف/ ١٣٩۴HD٣٧تالیف امیرحسین محمودی، اکرم عابدینظریھھای سازمان و مدیریت

١٣٩٣ ٧۵۶م ٢ف/ ١٣٩٣HD٣٧سیدمحمد مقیمیمبانی سازمان و مدیریت

ھربرتجی. ھیکس سی. ری گولت؛ ترجمھ و نگارش گوئل تئوریھای سازمان و مدیریت
ی١٣٠٠ ٩ه/ سHD٣٧/٢[ ١٣] -کھن

میشائل ھوگس؛ ترجمھ محسن شیخسجادیھ، محمدرضا اصول و مبانی مدیریت زنجیره تامین
١٣٨٧ ۶الف ٩ه/ ۵/١٣٨٧HD٣٨اکبری جوکار

١٣٩٣ ۴م٢ط/ ١٣٩٣HD٣٨/٧غالمعلی طبرسا، امیرھوشنگ نظرپوریمدیریت مبتنی بر ھوشمندی سازمانی

مولفان سلیمان ایرانزاده، گلناز سببی پوراصل، مصطفی مدیریت تعارض در سازمان
١٣٩٢ ۴م٨٧الف/ ١٣٩٢HD۴٢ضیائی حاجی پیرلو

نویسندگان ابراھیم سمیعپورگیری، اسفندیار رحمتآبادی؛ مدیریت تعارض سازمانی
١٣٩٧ ۴م٨۴س/ ١٣٩٧HD۴٢ویراستار مجتبی کشاورزمعتمدی

١٣٨٧ ۴م٩ش/ ١٣٨٧HD۴۵ملیساا. شیلینگ؛ ترجمھ محمد اعرابی، محمد تقی زادهمطلقمدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک

١٣٩٧ ٢س٨۶۴ش/ ١٣٩٧HD۴٩تدوین حمیدرضا شھابی حقیقی، محمدمھدی ارشادیسازمان مدیریت بحران؛ درسھایی از ایران و جھان

١٣٩٢ ٩ت١۶ع/ ۵/١٣٩٢HD۵٠سیدمحمد عباسزادگانتواناسازی
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دنیس سی کینال؛ ترجمھ مھدی ایراننژادپاریزی، معصومعلی توانمندسازی منابع انسانی
١٣٨٣ ٩ت٩۴ک/ ۵/١٣٨٣HD۵٠سلیمیان

خلق سازمانھای دانش محور
[ویراستار] گوپتا جاتیندر، شارما سوشیل؛ مترجمان عباس 
منوریان، اصغر محمدیفاتح، فضلهللا زارعپورنصیرآبادی ؛ 

با مقدمھای از مھدی الوانی
١٣٩٠HD۵١٣٩٠ ٨خ/ ٣

ویراستار کریستینای. شالی، مایکلآ. ھیت، جینگ زئو؛ خالقیت، نوآوری و کارآفرینی، انتشارات آکسفورد
١٣٩۶ ٨خ/ ١٣٩۶HD۵٣مترجم راحلھ قاسمی رستمکالیی

١٣٩٢ ۴م٩م/ ٢۵/١٣٩٢HD۵۶محمدرضا مھرگانتحلیل پوششی دادهھا، مدلھای کمی در ارزیابی عملکرد سازمانھا

١٣٩۶ ٩ر٩٣پ/ ١٣٩٧HD۵٧/٧مولفان بھروز پورولی، اکرم نوری، میرسھیل حسینیرھبری در سازمان: تکنیکھا و نظریھھای رھبری با رویکرد کاربردی

مولفان حسین صفری ... [و دیگران]؛ ویراستار سیدهملیحھ رھبری در مدلھای تعالی سازمانی
١٣٩۵ ٨٧ر/ ١٣٩۵HD۵٧/٧میرزایی

فرزانھ صادقی، ابراھیم سمیعپورگیری ؛ ویراستار فریبا شایستگی ھای رھبری سازمانی
١٣٩٧ ٢ش٢ص/ ١٣٩٧HD۵٧/٧مرادی

١٣٩۵ ٩ت٨ق/ ١٣٩۵HD۵٧/٧مولف بھروز قلیچلیتوسعھ شایستگی مدیران رھبری

نویسندگان دیانا ویتنی، آماندا ترستونبلوم، کی رادر؛ ترجمھ رھبری مبتنی بر قدرشناسی
١٣٩۴ ٩ر٩۴و/ ١٣٩۴HD۵٧/٧حسین نوروزی، فاطمھ نوپااسفندیاری

چرا شرکتھای خوب بھ بیراھھ می روند و چگونھ مدیران برجستھ آنھا را 
١٣٩٣ ۴چ٨الف/ ۵/١٣٩٣HD۵٨دونالدان. سول؛ ترجمھ سینا قربانلواز نو میسازند؟

ری ج.لویکی.... [ودیگران]؛ ترجمھ محمدجواد نائیجی، اصول و فنون مذاکره
١٣٨۵ ۶الف/ ۶/١٣٨۵HD۵٨محمدرضا حسومیان
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مدیریت رفتار سازمانی : ویژه دانشجویان دانشگاهھا و موسسات آموزش 
١٣٨٩ ۴م۵۶الف/ ١٣٨۶HD۵٨/٧تالیف جمشید اصغریعالی کشور ....

١٣٩٧ ٢م١۴ب/ ١٣٩٧HD۵٨/٧مولف مریم بابازادهنمینی؛ ویراستار مجتبی کشاورزمعتمدیمبانی مدیریت رفتار سازمانی

١٣٩٠ ۵الف ٩ب/ ١٣٩٠HD۵٨/٧تالیف مسعود بینش؛ مقدمھ غالمرضا خاکیاستعارهھای مدیریتی: جایگاه استعاره در زبان و نظریھھای سازمانی

١٣٩۵ ۴ف٨٧پ/ ١٣٩۵HD۵٨/٧تالیف ناصر پورصادقفرھنگ سازمانی (الگوی کاربردی مبتنی بر ارزشھای اسالمی - ایرانی)

١٣٨۶ ٢م٢ر/ ١٣٨۶HD۵٨/٧استیفن پی. رابینز؛ مترجمان علی پارسائیان، محمد اعرابیمبانی رفتار سازمانی

١٣٩١ ۴م٢ز/ ١٣٩١HD۵٨/٧تالیف حسن زارعی متینمدیریت رفتار سازمانی پیشرفتھ

نویسنده ابراھیم سمیعپورگیری؛ ویراستار مھدی عزیزی فرھنگ سازمانی
١٣٩۶ ۴ف٨س/ ١٣٩۶HD۵٨/٧الیبیدی

١٣٨٨ ٣الف ۴ف/ ١٣٨٨HD۵٨/٧تالیف احدفرامرز قراملکیاخالق سازمانی

نویسندگان[ آنماری فرانسسکو، باریا گلد]؛ ترجمھ و مدیریت رفتار سازمانی بینالملل
١٣٩٠ ۴م۴٣ف/ ١٣٩٠HD۵٨/٧اقتباس مھدی ابزری...[ و دیگران]

١٣٩۴ ٢س۴ف/ ١٣٩۴HD۵٨/٧احد فرامرزقراملکیسازمانھای اخالقی در کسب و کار

١٣٨٨ ۴م٧۶ق/ ١٣٨٨HD۵٨/٧آرین قلی پورمدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)



10

شماره راھنما (کنگره)سال نشرشرح پدیدآورعنوانتصویر روی جلد

١٣٩۵ ۴م٣۵ک/ ١٣٩۵HD۵٨/٧مراد کردی، مسلم غالمیمدیریت رفتار سازمانی پیشرفتھ

تالیف الن استر، کریستا وایلی، مایکل والنتی؛ ترجمھ ی تحول سازمانی استراتژیک:  ایجاد قابلیتھای تحول در سازمان
١٣٩٣ ٣ت٨۵فلا/ ١٣٩٣HD۵٨/٨احمد عیسی خانی

تالیف وندلال. فرنچ، سیسیل اچ. بل؛ مترجم علی اکبر مدیریت و توسعھ سازمانی
١٣٨٩ ۴م۴ف/ ١٣٧۵HD۵٨/٨افجھای

تالیف کیم اس. کامرون، روبرتای. کوئین؛ ترجمھ غالمرضا تشخیص و تغییر فرھنگ سازمانی مبتنی بر چارچوب ارزشھای رقابتی
١٣٩٧ ۶م٨ک/ ١٣٩٧HD۵٨/٨توکلی ... [و دیگران] ؛ ویراستار محسن پاکنیا

١٣٩١ ۴م٣م/ ١٣٩۴HD۵٨/٨عباس محمدزادهمدیریت توسعھ (تحول سازمان بھ مثابھ استراتژی توسعھ)

مدیریت تغییر و عامل انسانی: پیشرفتھا، چالشھا ، و تناقضات در توسعھ 
سازمانی

تالیف[صحیح: ویراستاران] فرانک ای.پی دیورنیچ، کیم 
الیور توکارسکی، جی گ نگ؛ ترجمھ حسین دھقان، 

D246+سیدحمید ابنرضا، یونس نظری
١٣٩۶HD۵١٣٩۶ ۴م/ ٨/٨

١٣٨۴ ۴م٩۴ه/ ١٣٨۴HD۵٨/٨جان ھیز؛ ترجمھ اسدهللا کردنائیج و صبا سرمدیمدیریت تحول استراتژیک در تئوری و عمل

١٣٩۶ ۴م٢۶و/ ١٣٩۶HD۵٨/٨تالیف رضا واعظیمدیریت تغییر و تحول سازمانی

١٣٨٨ ٩الف ٢م/ ١٣٨٨HD۵٨/٨٢مایکل مارکواد؛ ترجمھ مھدی ایراننژاد پاریزی.مبانی سازمان یادگیرنده

رالف استیسی، داگالس گریفین، پاتریشیا شاو؛ مترجم پیچیدگی و مدیریت نگرش سیستمی رافراموش کن
١٣٩١ ٩پ۵الف/ ١٣٩١HD۵٨/٩امیرحسین خالقی

١٣٨٨ ٧الف ٨۵الف/ ١٣٨٨HD۵٨/٩تالیف سلیمان ایرانزاده ، امیر برقیالگوھای ارزیابی عملکرد سازمان
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تشخیص و طراحی سازمانھای پایدار
تالیف خوسھ پرز ریوس؛ ترجمھ وجھهللا قربانی زاده ، با 

ھمکاری سیدمحمدعلی افتخاری، شیرین ساسانیان ، 
معصومھ حقیقی زیدھی

١٣٩٧HD۵١٣٩٧ ۵ت۴پ/ ٨/٩

١٣٩٧ ٩س٩پ/ ١٣٩٧HD۵٨/٩نویسنده تئودور اچ. پویستر؛ برگردان پرویز احمدیسنجش عملکرد در سازمانھای عمومی و غیرانتفاعی

نویسنده دروو لوچر؛ مترجمان نسیبھ محمدپور ، تفکر ناب در محیطھای اداری و خدماتی
١٣٩٠ ٧ت٢ل/ ١٣٩٠HD۵٨/٩سیدھیاسمن امیرکیائی

١٣٩٠ ٢س۶م/ ١٣٩٠HD۵٨/٩غالمرضا معمارزادهطھران، مھدی مھدی زاده رستمسازماندھی و اصالح تشکیالت و روشھا

تعالی سازمانی EFQM:2010 مفاھیم بنیادین،معیارھا و روشھای 
١٣٩١ ٧ت۴۶آ/ ١٣٩١HD۶٢/١۵مولف محمود آسیاچیارزیابی (بھ ھمراه نکات راھنما جھت اجرا)

[تھیھ کنندگان] سازمان مدیریت صنعتی مشاوره آموزش الگوی تعالی سازمانی
١٣٩۶ ۶٧الف/ ١٣٩۶HD۶٢/١۵تحقیق، مرکز تعالی سازمانی

بھ کوشش امیر رودی، محمدرضا میر؛ ویراستار علمی شتاب دھی و شتاب دھندگان استارتاپھا: مدلھا و شاخصھا
١٣٩٧ ٢ش٩ر/ ۵/١٣٩٧HD۶٢روحالھ کھننژاد

بازاریابی استارتآپ غیرمتعارف، ساده، درخشان استراتژیھای بازاریابی و 
١٣٩٧ ٢ب٩م/ ۵/١٣٩۶HD۶٢نویسنده رایان ایموری؛ مترجم حمیدرضا دھقانیکسب و کار قدرتمند برای کارآفرینان

محمدرضا پسند، ابراھیم سمیعپورگیری؛ ویراستار سمیھ کار تیمی
١٣٩۶ ٢ک۵پ/ ١٣٩۶HD۶۶مرادی

تالیف کوینلین کلر؛ مترجم امین اسدالھی ؛ با پیشگفتاری از برنامھریزی برند
١٣٩۴ ٧٧ک ٢ک/ ١٣٩۴HD۶٩پرویز درگی ؛ ویراستاران احمد آخوندی، محسن جاویدموید

تالیف تیلده ھدینگ، شارلوت اف نودیتزن و موجنز بیی ر؛ مدیریت برند (پژوھش، نظریھ و عمل)
١٣٩٧ ۴ه ٢ک/ ١٣٩٧HD۶٩ترجمھ حمید سعیدی،شھرزاد چیتساز
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١٣٩٨ ٩ر ۴م/ ١٣٩٨HD۶٩تالیف علیرضا رئوفیگامھای اجرای پروژه

نویسنده ھارولد کرزنر؛ ترجمھ علی بیاتی مھدی ابراھیمی سنجھھا، شاخصھای کلیدی عملکرد ونشانگرھای مدیریت پروژه
١٣٩١ ٣۶ک ۴م/ ١٣٩١HD۶٩فرشید ادھمی ؛ ویراستار فنی علی بیاتی 

١٣٨٨ ٨الف ۶ر/ ١٣٨٨HD۶٩٧١/٣علی رضائیانانتظار عدالت و عدالت درسازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفتھ)

اصول و مبانی مدیریت پارسی:  با نگرشی بنیادین در اندیشھھای مدیریتی 
١٣٩١ ٢الف ٩۵الف/ ١٣٩١HD٧٠نوشتھ محمدرضا دادخواهو رھبری کورش بزرگ

توسعھ ی درونزای منطقھای: رھبری و نھادھا
رابرت استیمسون ، راجرآر. استاو و با ھمکاری ماریا 

ساالزار؛ ترجمھ محمدحسین شریفزادگان ، بھزاد 
ملکپوراصل

١٣٩٧HD٧۵ /١٣٩٧ ٩ت۵الف

ترجمھ و تالیف علی اکبر فرھنگی، ابوالفضل دانایی، رقیھ ارتباطات توسعھ در جھان سوم
١٣٩٢ ۴الف ۴ف/ ١٣٩٢HD٧۶جامع

ی٢ ١٣٩۶ ٢ف/ ١٣٩۶HD٨۵کاظم یاوریمدلھای پیشرفتھ رشد اقتصادی

١٣٩٧ ٨فلا ٩٢فلا/ ١٣٩٧HD٩٠۴۶مولف فریدون امیریان؛ ویراستار مھدی عزیزی الیبیدیتجارت غالت در بندر امیرآباد و نقش آن در اقتصاد سیاسی

١٣٩۶ ٩ع ٢آ/ ١٣٩۶HD٩۵٠٢تالیف اکرم عوامیپیوند آب و انرژی در صنعت: مبانی، روشھا، و کاربردھا

تدوین علی اکبر خامئی،سیدمحمدحسین میرباقری، امید شناسایی و انتخاب فوالد و چدن: راھنمای کاربردی کلید فوالد
١٣٩٧ ٩ش٩م/ ۵/١٣٩٧HD٩۵١٠ابوالحسنی

١٣٩۶ ٧ن۵م/ ۴/١٣٩۶HD٩۵۶٠محسن مسرتنفت و ھژمونیسم امریکا: انتقال سیستم انرژی فسیلی بھ انرژی تجدیدپذیر
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فرھنگ لغات و اصطالحات تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی شامل: 
١٣٩١ ۴ف٨ش/ ۵/١٣٩١HD٩۵۶٠گردآوری و تدوین معصومھ شکوھی نیا، داود شکوھی نیااصطالحات، لغات تخصصی، واژهھای اختصاصی

١٣٩٧ ۶فلا ٨ب/ ۵/١٣٩٧HD٩٩٨٠مولف محمد بلوریانتھرانیاصول بازاریابی کاالھا و خدمات بھ زبان ساده

نویسنده کریستین گرونروس؛ مترجمان کامبیز حیدرزاده، مدیریت و بازاریابی خدمات: مدیریت مشتریان در رقابت در حوزه خدمات
١٣٩۴ ۴م۴گ/ ۵/١٣٩۴HD٩٩٨٠مجید میرویسی

٢ب٨فلا/ ١٣٩٣HF ۵۴١۵نادر سید امیریبازاریابی کارآفرینانھ: درآمدی بر بازاریابی در شرکتھای کوچک و متوسط

١٣٩٣ ٢ب١٧س/ ١٣٩٣HF ۵۴١۵تالیف حبیبهللا ساالرزھی، علیرضا تشکریانجھرمیبازاریابی رویکردھای نوین

مولفان لئون شیفمن - لزکی کانوک؛ مترجمان مسعود کرمی، رفتار مصرفکننده
١٣٩٠ ٧ر٩ش/ ٣٢/١٣٩٠HF ۵۴١۵شھرزاد پوریان.

مشتری بی صدا: چرا مشتریان ما را ترک میکنند؟
مولف فابیوالکورورا استیملینگ؛ مترجمان حسین 

وظیفھدوست، پرویز درگی، حمید اکبریھ ؛ ویراستاران احمد 
آخوندی، محسن جاویدموید 

١٣٩٧HF ۵۴١۵/۵ /١٣٩٧ ۵م٨٣٣ک

١٣٩١ ٩د ٢٨الف/ ۵/ ١٣٩١HF ۵۵۴٩تالیف ریچارد اس. دیمز،تری آ. دیمز؛ ترجمھ ھومن اھرامیتعدیل نیرو: (کوچکسازی با کمال اعتماد بھ نفس)

تام ردمن، آدریان ویلکینسون؛ مترجمان میرعای سیدنقوی، مدیریت منابع انسانی پیشرفتھ
۴م۴ر/١٣٩٣HF ۵۵۴٩امیرختایی

تالیف مھراب دارابپور ... [ و دیگران]؛ بھ اھتمام محمد اصول و مبانی حقوق تجارت بینالملل
١٣٩٧ ۶فلا/ ١٣٩٧HF١٣٧٩دارابپور

١٣٨٨ ٢ب ٢ب/ ١٣٨٨HF١٣٧٩محمدعلی بابایی زکلیکیبازاریابی بین المللی
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١٣٩۵ ٢ب٢د/ ١٣٩۶HF١۴١۶تالیف محمدرضا دادخواه،مھدی کریمی زندبازاریابی بینالمللی (بازاریابی جھانی)

١٣٩۶ ٢ب۴ق/ ١٣٩۶HF١۴١۶مولفین حسین قرهبیگلو، علی قربانیبازاریابی بینالملل و صادرات

بازاریابی جھانی
وارن جی. کیگان ، مایک سی. گرین؛ ترجمھ عبدالحمید 

ابراھیمی و ھرمز مھرانی ؛ ویراستاران مھناز خسروی و 
نرگس مرآت

١٣٩٣HF١۴١۶ /١٣٩٣ ٢ب٩ک

١٣٩۶ ٢ب٨۴م/ ١٣٩۶HF١۴١۶تالیف سیدمحمد موسوی شاھرودیبازاریابی بینالمللی

١٣٩۵ ٩ت٨ق/ ١٣٩۵HF۵٣٨١مولف بھروز قلیچلیتوسعھ شایستگی مدیران: برنامھریزی توسعھ فردی

ستاره ی دریایی باشید: ھفت گام برای سھیم شدن با ھدف ترغیب دیگران 
١٣٩۶ ٢س٧٧۵الف/ ١٣٩۶HF۵٣٨۶نیل اندرسون؛ ترجمھ ی صدف حکیمی زادهبھ خرید

ترجمھ و تالیف علی اکبر احمدی ، حمیدرضا عسگری مدیریت اخالق کسب و کار
١٣٩٣ ۴م٢۵الف/ ١٣٩٣HF۵٣٨٧دهآبادی؛ ویراستھ ھاشم شمسنژاد

فیلیپ کاتلر... [و دیگران]؛ مترجمان پرویز احمدی، مریم بازاندیشی بازاریابی: بنگاه بازار - یابی پایدار در آسیا
١٣٩١ ٢ب ۵آ/ ١٢/ ١٣٩١HF۵۴١۵ولیلو، میالد ھادی زاده

١٣٩٠ ۶فلا ٣٣فلا/ ١٣٩٠HF۵۴١۵تالیف امیر اخالصیاصول بازاریابی

مولفان مایکل آرسالمون، گریکدبلیو مارشال، النورادبلیو بازار یابی( افراد واقعی، انتخابھای واقعی)
١٣٨٩ ٢ب١۶س/ ١٣٨٩HF۵۴١۵استوارت؛ مترجمان داور ونوس، مسعود کرمی

١٣٩٢ ٢ب٧۶س/ ١٣٩٢HF۵۴١۵نویسنده دان سکستون ؛ ترجمھ سینا قربانلوبازاریابی از صفر تا صد



15

شماره راھنما (کنگره)سال نشرشرح پدیدآورعنوانتصویر روی جلد

بازاریابی یکپارچھ (پارادایم ترکیبی بازاریابی حاکم بر دنیای کسب و کار 
١٣٩۶ ٢ب٧ش/ ١٣٩۶HF۵۴١۵مولف میثم شفیعی رودپشتیامروز)

فیلیپ کاتلر ، دیپاک جین، سوویت مسینسی؛ ترجمھ ی بھمن بازاریابی پویا: رویکرد نوین سودآوری، رشد و بھسازی
١٣٩۴ ۵الف ٢ک/ ١٣٩۴HF۵۴١۵فروزنده

عصر چھارم بازاریابی (از سنتی تا دیجیتال)
فیلیپ کاتلر، ھرماوان کارتاجایا، ایوان ستیاوان؛ نرجمھ 

عبدالحمید ابراھیمی، ھرمز مھرانی، علی اسدی ؛ ویراستار 
فاطمھ لشکری نژاد

١٣٩٧HF۵۴١۵ /١٣٩٧ ۵ن٢ک

١٣٩٢ ٢م٢ه/ ١٣٩٢HF۵۴١۵مولف شلبیدی. ھانت؛ مترجمین محمد حقیقی، مسعود کرمیمبانی نظریھپردازی در بازاریابی: بھ سوی یک نظریھ عمومی بازاریابی

بازاریابی حسی
نویسندگان برتیل ھولتن، نیکالس براوئوس، مارکوس وان 

دایک؛ ترجمھ احمد روستا، مجتبی صفیپوررشوانلو، 
منصوره واثق

١٣٩١HF۵۴١۵ /١٣٩١ ٢ب٩ه

 ۴الف ۴ف/ ١٢٣/١٣٩۴HF۵۴١۵مولفان علی اکبر فرھنگی، مینو میرزاییارتباطات بازاریابی یکپارچھ
١٣٩۴

بازاریابی حسی : راھنمای کاربردی تجربھی تعاملی برند انقالبی در 
بازاریابی و تبلیغات سنتی

مولف شاز اسمیالنسکی؛ مترجمان پرویز درگی - محمد 
 ٢ب۵الف/ ١٢۵۵/١٣٨٩HF۵۴١۵ساالری

١٣٨٩

نویسندگان الورنس مینسکی، کالین فاھی؛ با پیشگفتاری از برندینگ صوتی
١٣٩٧ ۴ب٩۵م/ ١٢۵۵/١٣٩٧HF۵۴١۵فیلیپ کاتلر ؛ مترجمان امین اسداللھی، محمدرضا اردھالی

١٣٩۵ ٧ه٩و/ ١٢۶/١٣٩۵HF۵۴١۵اریک وور ؛ ترجمھ ی مھرداد فروزندهھفت گام برای حرفھای شدن در بازاریابی شبکھای

نویسنده لئون زوراویکی؛ مترجمان کامبیز حیدرزاده، بازاریابی عصبی کنکاش در مغز مصرفکننده (بازاریابی عصب پایھ)
 ٢ب٩ز/ ١٢۶١۵/١٣٩٢HF۵۴١۵حسینعلی سلطانی

١٣٩٢

پی. کی. گاش؛ مترجمان احمد روستا، کامبیز حیدرزاده، نیما بازاریابی صنعتی
 ٢ب٨٧گ/ ١٢۶٣/١٣٩۵HF۵۴١۵شجاعی

١٣٩۵
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مؤلفین فرشید نمامیان، راھبھ الیاسی، حمیدرضا ایزدی؛ بازاریابی صنعتی با رویکرد سبز
١٣٩۶ ٢ب٨ن/ ١٢۶٣/١٣٩۶HF۵۴١۵ویراستار محبوبھ شریفی 

نویسنده کریشناک. ھاوالدار؛ ترجمھ و تلخیص محمدعلی بازاریابی صنعتی
١٣٩۵ ٢ب٢۵ه/ ١٢۶٣/١٣٩۵HF۵۴١۵عبدالوند، ھاشم نیکومرام

١٣٨۵ ٢ب/ ١٢۶۵/١٣٨۵HF۵۴١۵محمدعلی فنایی نجفآبادیبازاریابی الکترونیک: راھنمایی برای مدیران در کشورھای در حال توسعھ

[دیو چیفی، پیآر اسمیت]؛ مترجمین یعقوب فرجامی، رامین مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی
١٣٩١ ۴م٩چ/ ١٢۶۵/١٣٩١HF۵۴١۵موالناپور، مھران کرمی

مدیریت بازاریابی (اصول و مبانی)
مولفان محمدمھدی ابریشمکار، جواد خزائی پول، سیدمحسن 
عالمھ؛ ویراستاران محمدمھدی ابریشمکار، احمد آخوندی، 

محسن جاویدموید
١٣٩۵HF۵۴١۵/١٣٩۵ ۴م٢۴الف/ ١٣

نوشتھ الیور سی واکر... [و دیگران]؛ ترجمھ محمد اعرابی، استراتژی بازاریابی با رویکردی تصمیم محور
١٣٨٢ ۵الف/ ١٣/١٣٨٢HF۵۴١۵داود ایزدی

نویسنده الکساندر چرنوو؛ مترجمان کامبیز حیدرزاده، نیما راھنمای کاربردی تدوین برنامھ بازاریابی
١٣٩٢ ٢ر۴چ/ ١٣/١٣٩٢HF۵۴١۵شجاعی

الکساندر چرنو؛ با پیشگفتاری از فیلیپ کاتلر ؛ مترجمان مدیریت بازاریابی استراتژیک
١٣٩٧ ۴م۴چ/ ١٣/١٣٩٧HF۵۴١۵مسعود کیماسی، مژده خوشنویس

او.سی. فرل ، مایکلدی. ھارتالین؛ ترجمھ محمدحسین استراتژی بازاریابی:  درس و موردکاویھا
١٣٩٣ ۵الف ۴ف/ ١٣/١٣٩٣HF۵۴١۵بیرامی

[ فیلیپ کاتلر، کوینلین کلر]؛ مترجم رحمن عابدینزادهنیاسر مروری بر مطالعات موردی بازاریابی
١٣٩۶ ۴٣م٢ک/ ١٣/١٣٩۶HF۵۴١۵؛ ویراستاران عاطفھ شادبوستان، فائزه صالحیان

نویسنده ویلیامای. کوھن؛ مترجم سیدمھدی جاللی ؛ برنامھ ی بازاریابی
١٣٩٠ ۴ط٩ک/ ١٣/١٣٩٠HF۵۴١۵ویراستار آزیتا جمشیدنژاداول.
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نویسنده مارک ھوسکی؛ مترجمان امین اسداللھی، آرمین ٩٠ روز تا موفقیت: بازاریابی و تبلیغات برای کسب و کارھای کوچک
١٣٩٧ ٩ن٨۶ه/ ١٣/١٣٩٧HF۵۴١۵مرادی ؛ ویراستار محبوبھ شریفی

١٣٩١ ۴م٧الف/ ١۵/١٣٩٢HF۵۴١۵ریچارد الیوت، الری پرسی؛ مترجم احمد روستامدیریت راھبردی برند

مولف الکساندر چرنوو؛ ترجمھ کامبیز حیدرزاده، کمال مدیریت استراتژیک برند
١٣٩٧ ۴م۴چ/ ١۵/١٣٩٧HF۵۴١۵قلندری ؛ ویراستار محبوبھ شریفی

نویسنده نیر ایال، با ھمکاری رایان ھوور؛ مترجم سعید قالب:  چگونھ محصولی بسازیم کھ مخاطب را شبانھروز درگیر کند
١٣٩٧ ٨ق٩الف/ ١۵٣/١٣٩٧HF۵۴١۵قدوسی نژاد

تغییر اقیانوس آبی( ماورای رقابت): گامھای اثباتشده برای الھامگیری 
اعتماد بھ نفس و احاطھ کردن رشد جدید

نویسنده دبلیوچان کیم، رنھ مابورن؛ مترجم حسین 
 ١٣٩٧ ۴ح٩ک/ ١۵٣/١٣٩٧HF۵۴١۵صفرزاده، آزاده رجبی

الف

اصول جامع تحقیقات بازاریابی
نویسنده پائول ھاگو؛ مترجمان امین اسداللھی، مھدی 

سرپرست ؛ ویراستاران علمی مجتبی عبدالھی کبودکندی 
رقیھ معظمی گودرزی

١٣٩۵HF۵۴١۵/١٣٩۵ ۶الف ٩ه/ ٢

١٣٩٧ ٧ر٢ر/ ٣٢/١٣٩٧HF۵۴١۵ف ر دفای رای؛ ترجمھ سجاد خزائی ، الھام پنامرفتار مالی مصرف کننده: مدیریت پول

روان شناسی مصرف کننده در دنیای رسانھھای اجتماعی
گردآوندگان [صحیح: ویراستاران] کلودیووی. دیموفت، 

کرتیسپی.ھاوتوت، ریجارداف. یالچ؛ مترجم کامبیز 
حیدرزاده، مرجان مھیمنی

١٣٩۶HF۵۴١۵/١٣٩۶ ٩ر/ ٣٢

نویسنده جوشکون شاملی؛ مترجمان کامبیز حیدرزاده ، نیما رفتار مصرفکننده بینالمللی تاثیر بر توسعھ استراتژی بازاریابی
١٣٩۵ ٧ر٢ش/ ٣٢/١٣٩۵HF۵۴١۵شجاعی

١٣٩٧ ٧ر٣ص/ ٣٢/١٣٩٧HF۵۴١۵سعید صحت، معصومھ اسدیرفتار مصرفکننده

١٣٩۶ ۴م٨۵ر/ ١٣٩٣HF۵۴١۵/۵احمد روستا، میالد کریمیمدیریت مشتری: مبانی، مفاھیم و الگوھا
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١٣٨۶ ٩ت۴ب/ ١٣٨۶HF۵۴٣٨/٢۵تیم بریتاپت؛ ترجمھ : سینا قربانلوتئوریھای فروش موفق

اصول و مبانی فروش حرفھای: مجموعھای از اصول، روشھا و 
تکنیکھایی کھ توسط موفقترین فروشندگان در سراسر دنیا مورد استفاده 

قرار گرفتھ است

برایان تریسی؛ مترجمین حسین صفرزاده، رضا 
١٣٨٨ ۶الف ۴ت/ ١٣٨٨HF۵۴٣٨/٢۵عبدالحسینزاده

چگونھ در فروش بر رقبا غلبھ کنیم:  (۵٢ ھفتھ: ۵٢ برنامھ موفقیت در 
فروش)

[رالف رابرتس، جو کرایناک]؛ مترجمین حسین صفرزاده، 
١٣٨٩ ٨چ١۶ر/ ١٣٨٩HF۵۴٣٨/٢۵بھنوش مجیدزاده

؛ مترجمان کامبیز حیدرزاده و مریم جابری ؛ ویراستار بازاریابی اسالمی
١٣٩۴ ۴س ۵ک/ ١٣٩۴HF۵۴٧۵حسین رسولی

١٣٨٩ ۴م۴ع/ ١٣٨٩HF۵۵۴٨/٣٢پدیدآورندگان شھریار عزیزی، سعید فتحی، روحالھ نوریمدیریت راھبردی تجارت الکترونیکی

١٣٩٢ ٣٣ت٢۵ف/ ١٣٩٢HF۵۵۴٨/٣٢مولفین محمد فتحیان، رامین موالناپورتجارت الکترونیکی با رویکردی بر تجارت اجتماعی

مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد روانشناسانھ با تاکید بر (کاربرد 
روانشناسی در اثربخشی سازمان)

نویسنده اندرو.جی. دوبرین ؛ مترجمان مراد کردی ، میترا 
١٣٨٨ ۴م٩د/ ١٣٨٨HF۵۵۴٨/٨آفتابآذری

مولف نارندار سینگ؛ ترجمھ حسین زارع، سمیھ داودی، روانشناسی صنعتی
١٣٩٢ ٩ر٩س/ ١٣٩٢HF۵۵۴٨/٨سعید طالبی

تالیف ریموند نویھ ...[و دیگران]؛ مترجم الھام مدیریت منابع انسانی: کسب مزیت رقابتی
D294+١٣٩۶ابراھیمیHF۵۵۴١٣٩۶ ۴م ٩الف/ ٢/ ٩

اسفندیار رحمتآبادی، ابراھیم سمیعپورگیری ؛ ویراستار ارزیابی عملکرد
١٣٩٧ ٣ر ٢۶الف/ ۵/ ١٣٩٧HF۵۵۴٩مجتبی کشاورزمعتمدی

١٣٩٢ ۵٣الف ۴گ/ ۵/ ١٣٩٢HF۵۵۴٩مترجم علی شیرازیاستخدام و حفظ بھترین کارکنان
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١٣٩٢ ٢٣الف ٩ن/ ۵/ ١٣٩٢HF۵۵۴٩تالیف سیدحسین ابطحیمدیریت منابع انسانی ( نظریھھا و روشھا)

١٣٩۵ ۶۶الف ٩ن/ ۵/ ١٣٩۵HF۵۵۴٩سیدمحمد اعرابی، مرجان فیاضیاستراتژی منابع انسانی

مدیریت توسعھ منابع انسانی( رویکردھای نوین آموزشی)، 
 Management of human resource development (New

( educational approaches
١٣٩۴ ٩الف ٩ن/ ۵/ ١٣٩۴HF۵۵۴٩تالیف ھوشنگ ایروانی، ژالھ بھروان

١٣٩۴ ٨۶پ ٩ن/ ۵/ ١٣٩۴HF۵۵۴٩تالیف محمدسعید پوررضاسرمایھ ھای انسانی، ارزیابی و حسابداری آن

١٣٩۴ ٨٧۵پ ٩ن/ ۵/ ١٣٩۴HF۵۵۴٩ناصر پورصادق، تورج مھدی زاده مالباشیمدیریت منابع انسانی پیشرفتھ با رویکرد استراتژیک

١٣٨٨ ۴۶ح ٩ن/ ۵/ ١٣٨٨HF۵۵۴٩تالیف اکبر حسنپور طیبھ عباسیمدیریت منابع انسانی پیشرفتھ

١٣٩۶ ٨٧ر ٩ن/ ۵/ ١٣٩۶HF۵۵۴٩مولف حسن رنگریزمدیریت منابع انسانی (اصول، مفاھیم و کاربردھا)

١٣٩٢ ٧۶س ٩ن/ ۵/ ١٣٩٢HF۵۵۴٩مھدی سعیدی کیا، مژگان عبدالھیمدیریت منابع انسانی

١٣٩۴ ٨۵٣س ٩ن/ ۵/ ١٣٩۴HF۵۵۴٩سیدرضا سیدجوادینمبانی مدیریت منابع انسانی

١٣٩١ ١۴۴ع ٩ن/ ۵/ ١٣٩۶HF۵۵۴٩تالیف محمد عباسزادگانمدیریت منابع انسانی

١٣٩٧ ٢ف ٩ن/ ۵/ ١٣٩٧HF۵۵۴٩علی اصغر فانی، اردشیر شیریبرنامھریزی منابع انسانی
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١٣٩۶ ٧۵ق ٩ن/ ۵/ ١٣٩۶HF۵۵۴٩آرین قلیپور، ندا محمداسماعیلیاستاندارد ٣۴٠٠٠ تعالی منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی: دیدگاه یادگیری مادامالعمر 
(رویکردی پژوھشی)

ویراستار [صحیح نویسندگان] لوکاس سینکوویچ ... [و 
١٣٩۶ ۴١٢۵م ٩ن/ ۵/ ١٣٩۶HF۵۵۴٩دیگران]؛ مترجمان جواد پورکریمی، محمد فرزانھ

١٣٩۵ ٢ه ٩ن/ ۵/ ١٣٩۵HF۵۵۴٩سیدمھرداد ھاشمیکیمیای مدیریت

١٣٩٠ ٧۶ق ٠/ ن٩ ۵/ ١٣٩٠HF۵۵۴٩آرین قلیپورمدیریت منابع انسانی (مفاھیم، تئوریھا و کاربردھا)

تدوین و اجرا و اثر پیتر بامبرگر و لن مشولم؛ ترجمھ علی استراتژی منابع انسانی
١٣٨١ ۵الف ٢۴ب/ ١٣٨١HF۵۵۴٩پارسائیان و محمد اعرابی

١٣٧٨ ۴ب٩ل/ ١٣٧٨HF۵۵۴٩مایکل لوبوف؛ ترجمھ مھدی ایراننژاد پاریزیبزرگترین اصل مدیریت در دنیا

مدیریت منابع انسانی راھبردی تیوری و عمل
نویسندگان [صحیح: ویراستاران] گریم سالمان، جان 
استوری، جان بیلز بری؛ ترجمھ رضا رسولی، سعید 

صادقیان قراقیھ، صابر شکری.
١٣٩۶HF۵۵۴١٣٩۶ ۴٣۶م/ ٩

١٣٨٢ ٩س٩ن/ ۵/١٣٨٢HF۵۵۴٩تالیف رضا سیدجوادین مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان

ترجمھ و اقتباس جواد رضازاده؛ [ برگرفتھ از] ریچارد مکاتب فکری حسابداری
١٣٩٧ ٧م۶ر/ ١٣٩٧HF۵۶٢۵چارلز الفلین

محمدحسین قائمی، جواد معصومی؛ ویراستار عادلھ رویدادپژوھی در حسابداری و مالی
١٣٩٧ ٩ر٢ق/ 1397HF۵۶٣٠مشایخی

١٣٩۶ ٢ب ٢ف/ ١٣٩۶HF۵۶۵۵نویسنده مریم بابازادهنمینی؛ ویراستار بھمن مرادی.اصول حسابداری (٢)
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۶ ٣الف ٧ج/ ١٣٩۶HF۵۶۶٧نویسنده ناصر جعفری؛ ویراستار سمیھ مرادیاصول حسابرسی (١)

ترجمھ و تالیف عباس وفادار، فاطمھ دادبھ، با ھمکاری حسابرسی بر اساس استانداردھای حسابرسی ایران...
١٣٩٣ ۵ح٧و/ ١٣٩٣HF۵۶۶٧ -موسسھ حسابرسی آزمونپرداز( حسابداران رسمی)

١٣٩۶ ٧ج ٩ق/ ١٣٩۶HF۵۶٨۶تالیف ناصر جعفری؛ ویراستار سمیھ مرادی.حسابداری صنعتی (١)

١٣٨٩ ٢ر٣۵م/ ١٣٨٩HF۵٧٢١احمد محسنیآیین نگارش و ویرایش مکاتبات اداری

اندی سرنوویتر؛ ترجمھی موشا صفاھانی، مھرداد فروزنده بازاریابی دھان بھ دھان:  کاری کنید تا مردم بھ رایگان برای شما تبلیغ کنند
١٣٩۴ ٢ب۴س/ ١٣٩۴HF۵٨٢٧/٩۵؛ ویراستار پیام زمانی

بازاریابی دھان بھ دھان:  چگونھ میتوانید بھ آسانی پیام خود را از طریق 
مردم انتقال دھید؟

نویسنده اندی سرنویتز؛ مترجم سنبل بھمنیار ؛ ویراستار 
١٣٩٧ ٢ب۴س/ ١٣٩٧HF۵٨٢٧/٩۵سایھ درمانی

بازاریابی دھان بھ دھان: استراتژیھای آنالین بھ منظور شناسایی 
تاثیرگذاران، داستانھای مھارت و جلب مشتریان

نویسنده ایدیل.ام. کاچیم؛ مترجمان امین اسداللھی، 
١٣٩۶ ٢ب٢ک/ ١٣٩۶HF۵٨٢٧/٩۵محمدرضا اردھالی

تالیف سیدمحمد مقیمی - مسعود کیماسی؛ ویراستار فرشاد بازاریابی خدمات بانکی
١٣٩٠ ٧م ٢ب/ ١٣٩٠HG١۶١۶رضوان

اسرار ثروتآفرینی سریع (رازھای کسب سریع ثروت و کامیابی در مدیریت 
بازاریابی): راھکار...

اثری از تی. ھارو اکر؛ مترجمین احمد روستا، الھام ناظمی، 
١٣٩٠ ۴ث٧الف/ ١٣٩٠HG٢٢٢/٣مجتبی مالئی

مؤلفان فریبا مرادی، مریم شکری؛ ویراستار مجتبی امور مالی بینالملل
١٣٩٨ ٨الف ۴م/ ١٣٩٨HG٣٨٨١کشاورز معتمدی

١٣٩٢ ۴۴م۴ب/ ١٣٩٢HG۴٠٢۶ نویسندگان بریگام، یوستون؛ ترجمھ محسن ثنائی اعلممدیریت مالی
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١٣٩٣ ۴م٢۴ص/ ١٣٩٣HG۴٠٢۶الھکرم صالحی، محمدعلی احمدیمدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

ریموندپی. نوو ؛ ترجمھ و اقتباس علی جھانخانی، علی مدیریت مالی
١٣٩۶ ۴م٩ن/ ١٣٩۶HG۴٠٢۶ پارساییان

وستون، بریگام؛ ترجمھ حسین عبدهتبریزی، پرویز مدیریت مالی
١٣٨۶ ۴م۵و/ ١٣٨۶HG۴٠٢۶مشیرزادهمویدی

بر پایھ نوشتھھای وستون، بریگام، یوستون؛ ترجمھ و مدیریت مالی
۴٣م۵و/ ١٣٨٢HG۴٠٢۶تالیف حسین عبدهتبریزی، فرھاد حنیفی

ھامپتون ... [و دیگران]؛ ترجمھ و تالیف حمیدرضا وکیلی مدیریت مالی
١٣٨٣ ۴م٨و/ ١٣٨٣HG۴٠٢۶فرد، مسعود وکیلی فرد

١٣٩٢ ٢م٣ق/ ١٣٩۵HG۴۵٢١مولفان محمد قجر ، منوچھر حاضر ، مھرداد بنداریمبانی مدیریت سرمایھگذاری

١٣٨٨ ٢ب٢ش/ ١٣٨۶HG۴۵٢٣محمد شبانیبازارھای پولی و مالی بینالمللی

حسابداری و حسابرسی دولتی (براساس نظام حسابداری بخش عمومی با 
رویکرد تعھدی) مشتمل برقوانین و مقررات ناظر بر حسابداری دولتی ...

گردآوری و تالیف افشین نخبھفالح، امیر صادقی، علی 
١٣٩۵ ٣۴ن ٢ف/ ١٣٩۵HG۴٧٩١محمودآبادی

مولف تونی گوردن؛ مترجم حسام امامی ؛ با پیشگفتاری از مسیر موفقیت در فروش بیمھ
١٣٩۵ ۵م٩گ/ ١٣٩۵HG٨٨٨١پرویز درگی ؛ ویراستاران احمد آخوندی،محسن جاویدموید

١٣٩٨ ۶الف ۴م/ ١٣٩٨HJ١٣١مولف بھنام مرادی؛ ویراستار فریبا مرادیاصول مالیھ عمومی

مالیات بر ارزش افزوده؛ بھ انضمام قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین 
١٣٩۶ ٢م٢ع/ ١٣٩۶HJ۵٧١١نویسنده مھدی عزیزی الیبیدی؛ ویراستار میرمھرداد حسینینامھ اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده
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نظریھھای کالن جامعھشناختی و تجزیھ و تحلیل سازمان: عناصر 
١٣٩۵ ۶ن٢ب/ ١٣٩۵HM٧٨۶گیبسون بوریل، گارت مورگان؛ ترجمھ محمدتقی نوروزیجامعھشناختی حیات سازمانی


