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 آًچِ هال هي است هال شواست  :عٌَاى كتبة       .1

 1396   تبريخ اًتؽبر:     

 ريچل ثبتسهي/ رٍراجرز ًَيسٌدُ:

 ظعيذ اركبى زادُ يسدي هترجن:

  

 هديريت استعدادّا  :عٌَاى كتبة       .2

 1397   تبريخ اًتؽبر:     

 هبريَى داٍيي / هبيكل ظيرت ًَيسٌدُ:

 عجبض تَكلي هترجن:

  

 راٌّواي علن اقتصاد ) از الف تا ي(  :عٌَاى كتبة       .3

 1399ؼْريَر    تبريخ اًتؽبر:     

 هتيَ ثيؽبح ًَيسٌدُ:

 ًعين ثٌبيي، ؼكيت ؼيخي هترجن:

  

 عليِ تَسعِ  :عٌَاى كتبة       .4

 1399   تبريخ اًتؽبر:     

 دًيل تَدٍر ٍ جيوس دي يرظَى ًَيسٌدُ:

 هحوذحعيي ثبقي هترجن:

  

 

 



 هعواي چيي  :عٌَاى كتبة       .5

 1398   تبريخ اًتؽبر:     

 گردآٍري، تلخيص ٍ ترجوِ: هحوذ حعيي ثبقي ًَيسٌدُ:

 ٍ تغيير هَازًِ قذرت در ؼرق آظيب 21رقبثتْبي شئَدليتيك در قرى 

  

 

 ايدُ ّا  كتبة:عٌَاى        .6

 1398   تبريخ اًتؽبر:     

 The Economist ًَيسٌدُ:

 ًعين ثٌبيي هترجن:

 اقتصبد جْبى ثب چِ تئَري ّبيي ادارُ هي ؼَد؟

  

 آى سَي ديَار  :عٌَاى كتبة       .7

 1397   تبريخ اًتؽبر:     

 آرتَر آر . كرٍثر ًَيسٌدُ:

 ظعيذ اركبى زادُ يسدي / آزادُ اكجري هترجن:

 اقتصبد چيي: آى چِ ّر كط ثبيذ ثذاًذ

  

 (8102جْاًي از اعداد ) ٍيرايش سال   :عٌَاى كتبة       .8

 1397   تبريخ اًتؽبر:     

 گرٍُ اكًََهيعت ًَيسٌدُ:

 ظعيذ اركبى زادُ يسدي / ًعين ثٌبيي هترجن:

 ّر آًچِ ثبيذ ثراي تحليل اقتصبد ايراى ٍ جْبى ثذاًيذ

 



  

 سراب تَسعِ  :كتبةعٌَاى        .9

 1398   تبريخ اًتؽبر:     

 هععَد خَاًعبري ًَيسٌدُ:

  

 ابتكارات صرفِ جَياًِ  :عٌَاى كتبة   .10

 1397   تبريخ اًتؽبر:     

 ًبٍي رادجَ / جيذيخ درايَْ ًَيسٌدُ:

 هرين عرثي/ ًعين ثٌبيي هترجن:

 چگًَِ ثب كوتريي هٌبثع ثْتريي عولكرد را داؼتِ ثبؼين

  

 راٌّواي ريسك كشَري  :عٌَاى كتبة   .11

 1398   تبريخ اًتؽبر:     

 هيٌب تبكعَز ًَيسٌدُ:

 حعبم الذيي عجبض حالج/ ظيذ حويذرضب عظيوي هترجن:

  

 چرا شكست هي خَريد ؟  :عٌَاى كتبة   .12

 1396   تبريخ اًتؽبر:     

 آًب فبلتي / هبيكل دريعي ٍ اظكبت هَلر ًَيسٌدُ:

 ًصرالْيصَفيب  هترجن:

  

 

 



 اقتصاد در عصر جديد  عٌَاى كتبة:   .13

 1396   تبريخ اًتؽبر:     

 جعفر خيرخَاّبى ًَيسٌدُ:

 جعفر خيرخَاّبى هترجن:

  

 اقتصاد ٍ دٍلت در ايراى  :عٌَاى كتبة   .14

 1395   تبريخ اًتؽبر:     

 هَظي غٌي ًصاد ًَيسٌدُ:

 دٍلتي در ايراى دصٍّؽي در ثبرُ ريؽِ ّب ٍ علل تذاٍم اقتصبد

  

 ....سال دگر 100  :عٌَاى كتبة   .15

 1395   تبريخ اًتؽبر:     

 ايگٌبظيَ دبالظيَض َّئرتب ًَيسٌدُ:

 آرغ دَر اثراّيوي هترجن:

 اقتصبد داًبى ديؽرٍ آيٌذُ را ديػ ثيٌي هي كٌٌذ

  

 الضرب/ جلد اٍل پك خاطرات كارآفريٌاى ًسل اهيي  :عٌَاى كتبة   .16

 1396   تبريخ اًتؽبر:     

 گرٍُ ًَيعٌذگبى ًَيسٌدُ:

زًذ )علي رحيويبى، رحوبى گلسار، رضب رضبيي،  جلذي از داظتبى زًذگي جلذ اٍل: زًذگي در هي 5هجوَعِ 

 هْذي حريري(

 

 



 الضرب/ جلد سَم پك خاطرات كارآفريٌاى ًسل اهيي  :عٌَاى كتبة   .17

 1396   تبريخ اًتؽبر:     

 ًَيعٌذگبى گرٍُ ًَيسٌدُ:

اكجر رفَگراى، رضب ًيبزهٌذ،  جلذي از داظتبى زًذگي جلذ ظَم: ّسار راُ ًرفتِ )اصغر قٌذچي، علي 5هجوَعِ 

 اهير هٌصَر عطبيي(

 الضرب/ جلد دٍم پك خاطرات كارآفريٌاى ًسل اهيي  :عٌَاى كتبة   .18

 1396   تبريخ اًتؽبر:     

 گرٍُ ًَيعٌذگبى ًَيسٌدُ:

از داظتبى زًذگي جلذ دٍم: رٍيبّبي طاليي )هرتضي ظلطبًي، غالهعلي ظليوبًي، جلذي  5هجوَعِ 

 هحوذهْذي فٌبيي(

 


