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ف

لیبلسال انتشارنویسندهناشرعنوانردی

س 3دي 1387سازمان امور اقتصادي و دارایی استان قزوینسازمان امور اقتصادي و دارایی استان قزوینمجموعه اي از اهم مأموریت ها و تکالیف جدید سازمان امور اقتصادي و دارایی استان قزوین1

س 5اردیبهشت 1388دبیرخانه کارگروه بحران اقتصاد جهانیسازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایرانبحران اقتصادي جهان: چالش هاي اتحادیه اروپا و اروپاي شرقی2

س 6اردیبهشت 1388دبیرخانه کارگروه بحران اقتصاد جهانی سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایرانکشورهاي برتر آسیایی، کشورهاي آمریکاي التین و آفریقا در بحران اقتصادي اخیر3

س 7اردیبهشت 1388دبیرخانه کارگروه بحران اقتصاد جهانیسازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایرانبحران اقتصادي جهان: جمهوري خلق چین4

س 8اسفند 1387اداره کل قوانینمجلس شوراي اسالمیپیشنهادها در مورد الیحه یک فوریتی هدفمند کردن یارانه ها5

س 11بهار 1388معاونت امور اقتصادي و سرمایه گذاريسازمان امور اقتصادي و دارایی آذربایجان غربیگزارش اقتصادي استان آذربایجان غربی6

س 12خرداد 1388سازمان امور اقتصادي و دارایی استان کهگیلویه و بویر احمدسازمان امور اقتصادي و دارایی استان کهگیلویه و بویر احمداستان کهکیلویه و بویراحمد از نگاه دولت نهم7

س 13پائیز 1387معاونت امور اقتصادي و سرمایه گذاري آذربایجان غربیسازمان امور اقتصادي و دارایی آذربایجان غربیگزارش اقتصادي استان آذربایجان غربی 81386

س 14بهار 1388 سرمایه گذاري استان همدانسازمان امور اقتصادي و دارایی استان همدانتوانمندیها و فرصتهاي سرمایه گذاري در استان همدان9

س 15شهریور 1388گروه پژوهشی اقتصاد (مدیرگروه دکتر مهدي تقوي)پژوهشکده امور اقتصاديمنابع تأمین رشد اقتصادي برنامه هاي توسعه و الزامهاي آن در برنامه پنجم10

س 16آبان 1388گروه پژوهشی اقتصاد (مدیرگروه دکتر مهدي تقوي)پژوهشکده امور اقتصاديراهکارهایی در راستاي اصالح نظام گمرکی به عنوان یکی از محورهاي طرح تحول اقتصادي11

س 17مهر 1388پژوهشکده امور اقتصاديگروه پژوهشی اقتصاد پژوهشکده امور اقتصاديبهره گیري از ظرفیتهاي بنیادهاي موازي با دولت، راهکاري براي کاهش تبعات بحران اقتصاد جهانی در اقتصاد ایران12

س 19شهریور 1388دکتر محمدجواد محققپژوهشکده امور اقتصاديچگونگی هزینه درآکدهاي نفتی در کشورهاي مختلف و تشکیل صندوق توسعه ملی13

س 138820پژوهشکده امور اقتصاديپژوهشکده امور اقتصاديضرورت تحول در سیستم بانکی 2-اولویت شناسی اصالح ساختار نظام بانکی14

س 21--گمركگمركگزارش توجیهی الیحه قانون امور گمرکی15

س 22----گمركپیشرفت کار گروه تحول در گمرك16

س 23بهمن 1388پژوهشکده امور اقتصاديپژوهشکده امور اقتصاديهدفمند کردن معافیت هاي مالیاتی17

س 24تیرماه1387علی غیاث آباديمرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایرانبرنامه ریزي در دستگاههاي دولتی18

س 25دي ماه 1386 سازمان خصوصی سازي، مدیریت مطالعات و برنامه ریزيوزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان خصوصی سازيآیین نامه شوراي طرح هاي کاربردي سازمان خصوصی سازي19

س 138828 سازمان خصوصی سازي، مدیریت مطالعات و برنامه ریزيپژوهشکده امور اقتصاديگزارش عملکرد سال 1388 پژوهشکده امور اقتصادي و دارایی20

س 29اسفند 1387معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت هاي دولتیوزارت امور اقتصادي و داراییگزارش ارزشیابی عملکرد و رتبه بندي شرکتهاي دولتی بیمه و بانکها سال 211385

تئوري ها و تکنیک هاي استنتاج یافته از مواد22

قانون برنامه سوم سال هاي 1379 لغایت 1383 در ارتباط با فرآیند خصوصی سازي

س 138330تا 1379فرهنگ کاشف بهرامیسازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران

س 138932مدیریت کل آمارهاي اقتصاديبانک مرکزي ایرانگزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران  مورخه 2389/1/27

س 138933مدیریت کل آمارهاي اقتصاديبانک مرکزي ایرانگزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران  مورخه 2489/2/3

س 138934مدیریت کل آمارهاي اقتصاديبانک مرکزي ایرانگزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران  مورخه 2589/2/10

س 8936مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتی شریفدانشگاه صنعتی شریفسومین کنفرانس توسعه تأمین مالی در ایران26
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س 138739--سازمان خصوصی سازيگزارش عملکرد سازمان خصوصی سازي سال271387

س137945--سازمان خصوصی سازي (سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهاي تولیدي)وزارت امور اقتصادي و دارایی- سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهاي تولیدي28

س 138746عبدالمجید ریاضیدفتر ارتباطات و فناوري اطالعاتگزارش عملکرد سال 1386 استانها در قلمرو فناوري اطالعات29

س 138547-- صندوق سرمایه گذاري ارزي ایرانامید نامه صندوق سرمایه گذاري ارزي ایران30

س 138848--دانشگاه امام جعفر صادق (ع)معرفی و اهم فعالیت هاي مرکز تحقیقات رشته هاي علوم انسانی31

س 49خرداد 1388 تا مرداد 1388بیمه مرکزيپژوهشکده بیمهسالسله نشست هاي تخصصی اتاق صنعت بیمه از تعرفه (1) تا (5)32

س 51آبان 1388گروه پژوهشی اقتصادپژوهشکده امور اقتصاديبررسی رفتار دولت در مهار بحران مالی- اقتصادي 332008

س 52دي ماه1388گروه پژوهشی اقتصادپژوهشکده امور اقتصاديراهکارهاي سیاسی براي کنترل تورم در اقتصاد34

س 138654حسین عبده تبریزيسازمان خصوصی سازيمحدودیت روش قیمت گذاري مبتنی بر قدرت درآمدزایی در فرآیند خصوصی سازي ایران35

س 55----سازمان خصوصی سازيکاربرد اصول و مفاهیم ارزیابی در ارزشیابی شرکتها36

س138962رحمن قهرمانپور-اسماعیل بشري-زهرا دولتخواهمرکز تحقیقات استراتژیکپژوهشنامه 3749

س139163اکبر ترکان-زینب اوطالبی-مجتبی کریمی زارچیپژوهشکده تحقیقات راهبرديپژوهشنامه 24 حاکمیت بر صنعت نفت و گاز ایران38

س 65اسفند 1390محمدرضا شهسوار- فرانک دهقان- شیدا خیراندیش-الیزابت سلطانی-زهرا محمدي-فرزاد موسويسازمان امور اقتصاد و دارایی استان فارسگزارش تحلیلی عملکرد اقتصاد استان فارس طی دوره 391389-1385

س 66بهار 1391محمدرضا شهسوار- فرزاد موسوي سازمان امور اقتصاد و دارایی استان فارسگزارش رتبه بندي شاخصهاي اقتصادي استانهاي کشور با محوریت استان فارس40

س 139167محمدرضا شهسوار - شیدا خیر اندیشسازمان امور اقتصاد و دارایی استان فارسهدفمند سازي یارانه ها در استان فارس41

س 139170معاونت اقتصادي سازمان امور اقتصاد و دارایی استان تهران سازمان امور اقتصاد و دارایی استان تهرانسیماي اقتصادي استان تهران42

س 71بهمن 1391--مرکز فرهنگ سازي و آموزش بانکداري الکترونیک شبکه بانکی کشوربانکداري الکترونیک43

س 138972 شرکت بیمه البرز (معاونت طرح و برنامه)شرکت بیمه البرزبرنامه بازرگانی و عملیاتی سال 4489

س 139173معصومه باقريشرکت بیمه البرزآمار نامه اقتصادي استان قزوین 451390

س 139174سازمان امور اقتصادي و دارایی استان اردبیلسازمان امور اقتصادي و دارایی استان اردبیلراهنماي سرمایه گذاري در استان اردبیل46

س 75پاییز 1391معاونت اقتصادي سازمانسازمان امور اقتصادي و دارایی استان مرکزيبررسی بورس منطقه اي اوراق بهادار استان مرکزي در مقایسه با کل کشور (89-90)47

س 76مهر1391- آذر ماه 1391سازمان امور مالیاتی کشورسازمان امور مالیاتی کشورگزارش عملکرد طرح جامع مالیاتی48

س 139177سازمان امور اقتصادي و دارایی فارسدهقان-خیراندیش -سلطانی - محمديگزارش اقتصادي استان فارس 491390

س 78زمستان 1391معاونت اقتصادي سازمان امور اقتصادي و دارایی استان سمنانمعاونت اقتصادي مرکز خدمات سرمایه گذاري استان سمنانچشم انداز اقتصادي کشور ترکیه50

س 79سال 1387شرکتهاي دولتی، بانکها و بیمه هامعاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهاي دولتی بانکهاگزارش ارزشیابی عملکرد و رتبه بندي شرکتهاي دولتی، بانکها و بیمه ها در سال 511387

س 139080معاونت امور اقتصادي دفتر مدل سازي مدیریت اطالعات اقتصاديمعاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهاي دولتی بانکهانماگرهاي مالی اقتصادي استانهاي کشور52
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س 139081دفتر مدل سازي مدیریت اطالعات اقتصاديمعاونت امور اقتصاديگزارش ساالنه اقتصاد ایران53

س 139282مصوبات شوراي عالی--شرح وظایف سازمان خصوصی سازي به تفکیک هر پست (2 پیوست)54

س 139283معاونت اشتغالوزارت امور اقتصادي و داراییخصوصی سازي و تاثیر آن بر بازار کار55

س 84مرداد 1392--مرکز فرهنگ سازي و آموزش بانکداري الکترونیک شبکه بانکی کشوربانکداري الکترونیک56

57ISDS س 85خرداد 1392علیرضا میرویسی سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایرانگزارش آنکتاد در خصوص تحوالت اخیر در حوزه حل و فصل اختالفات بین سرمایه گذار و دولت میزبان

س 86اردیبهشت 1392--مرکز فرهنگ سازي و آموزش بانکداري الکترونیک شبکه بانکی کشوربانکداري الکترونیک58

س 139187--شرکت بیمه البرزگزارش عملکرد سال 1391 شرکت بیمه البرز59

س 139188--سازمان امور اقتصادي و دارایی استان گیالناکو کاسپین 3 و 604

س 89مرداد 1392مرکز پژوهش، آمار و اطالعات ستاد مرکزي مبازره با قاچاق کاال و ارزستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارزتجربه جهانی در راستاي بهبود فرآیند تجارت فرامرزي61

س 139190دفتر پژوهش و بهبود فرایندهاسازمان امور مالیاتی کشوربرنامه عملیاتی سال 621391

س 139291دفتر پژوهش و بهبود فرایندهاسازمان امور مالیاتی کشوربرنامه عملیاتی سال 631392

س 92دي1391-اسفند ماه 1391سازمان امور مالیاتی کشورسازمان امور مالیاتی کشورگزارش عملکرد طرح جامع مالیاتی64

س 139193سازمان مدیرین صنعتی، دفتر IMI-100سازمان مدیرین صنعتی، دفتر IMI-100رتبه بندي سال 1391 400 شرکت بزرگ کشور بر اساس سال مالی 651390

س 96تابستان 1392دفتر پژوهش و بهبود فرایندهاسازمان امور مالیاتی کشوربررسی تطبیقی نظامهاي مالیاتی برخی از کشورهاي منتخب66

س 97شهریور  1390 تا 1391وزارت علوم تحقیقات سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایرانوزارت علوم تحقیقات سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایرانره آورد ویژه هفته دولت67

س 101تیر ماه 1391سازمان امور مالیاتی کشورسازمان امور مالیاتی کشورگزارش عملکرد طرح جامع مالیاتی68

س 1392106--بیمه آسیابیمه آسیا معرفی خدمات شرکت بیمه آسیا69

س 108تیر-شهریور 1392سازمان امور مالیاتی کشورسازمان امور مالیاتی کشورگزارش عملکرد طرح جامع مالیاتی70

س 111آذر و دي 1392--نشریه اطالع رسانی و آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان شبکه بانکی ش 46بانکداري الکترونیک71

س 115مهر 1392دفتر برنامه ریزي، و توسعه- اداره تحلیل هاي آماريبیمه مرکزي ج.ا.اسالنامه آماري صنعت بیمه  سال 721391

س 13862--مؤسسه آموزشی تأمین تدبیرمراحل برنامه ریزي استراتژیک73

س 1392116--روزنامه رسمی کشورروزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران شماره 741043،1044،1045

س 117مهر و آذر 1392سازمان امور مالیاتی کشورسازمان امور مالیاتی کشورگزارش عملکرد طرح جامع مالیاتی75

س 13881ابراهیم رضاییپژوهشکده امور اقتصاديمخارج مصرفی در اقتصاد ایران76

س 118زمستان 1392گروه بین المللی ره شهرگروه بین المللی ره شهرنوآوري براي تآسیسات پایانه فرودگاه (بخش سوم)77

س 119پاییز 1391سازمان امور اقتصادي و دارایی خراسان رضوياسوه هنرگزارش اقتصادي استان خراسان رضوي سال 781391
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س 13924--اداره کل روابط عمومیبانک کشاورزي و حماسه اقتصادي79

س 13919معصومه باقرياندیشه زرینآمار نامه اقتصادي استان قزوین 801391

س 139110حسین پوري رحیمپارس ضیاء: علم آفریناستاندارد مدیریت تداوم کسب و کار81

س 139218تربتی، طالبی حصار،محمدزادهفرسارگزارش اقتصادي استان آذربایجان غربی سال 821391

س 138526پیتر کیویستومرکز ملی مطالعات جهانی شدننظام چند فرهنگی در جامعه جهانی83

س 138527محمد نهاوندیانمرکز ملی مطالعات جهانی شدنکتابشناسی اخالق کسب و کار84

س 139331اداره کل امور اقتصادي و دارائی خراسان رضوياداره کل امور اقتصادي و دارائی خراسان رضوياقتصاد مقاومتی85

س 138535محمد تقی بیگدلی، مهدي تقوي، شهزاد برومندپژوهشکده امور اقتصاديآمار نامه اقتصادي استان قزوین 861383-1353

س 139237معاونت اقتصادي اداره کل امور اقتصادي و دارائی استان قزویناندیشه زرینگزارش اقتصادي استان قزوین 871390

س 139138معاونت امور اقتصادي دفتر مدل سازي مدیریت اطالعات اقتصاديمعاونت امور اقتصادي دفتر مدل سازي مدیریت اطالعات اقتصادينماگرهاي مالی اقتصادي استانهاي کشور88

س 139139هاشم مظفرياداره کل امور اقتصادي و دارائی استان اردبیلگزارش تحلیلی وضعیت اقتصادي استان اردبیل89

س 40دي ماه 1391وزارت امور اقتصادي و داراي خراسان رضوياسوه هنرگزارش اقتصادي استان خراسان رضوي سال 901390

س 41بهار 1393اداره کل امور اقتصادي و داراي خراسان جنوبیفکر بکرگزارش اقتصادي استان خراسان جنوبی با تاکید بر اولویت بندي بخشهاي مختلف اقتصادي91

س 139142معاونت اقتصاديمعاونت اقتصاديگزارش اقتصادي استان فارس سال 921391

س 43خرداد 1393-وزارت اقتصاد و داراییشادا (1)93

س 139144سازمان مدیریت صنعتی، دفتر مشاور آموزش تحقیقسازمان مدیریت صنعتیرتبه بندي سال (1392)500 شرکت بزرگ کشور بر اساس سال مالی 941391

س 139250معاونت برنامه ریزي راهبردي رئیس جمهورمعاونت برنامه ریزي راهبردي رئیس جمهورگزارش عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1391(سه جلد)95

س 53مهر 92-1393استانداري استان لرستاناستانداري استان لرستانتحلیل عملکرد یکساله ي دولت تدبیر و امید استان لرستان96

س 56تابستان 1393گروه بین المللی ره شهرگروه بین المللی ره شهر نظام رگوالتوري نظام تنظیم و حفظ منافع و مصالح ملی گروه بین المللی ره شهر ش 97146

س 57مهر 1393بیمه مرکزيبیمه مرکزيسالنامه آماري صنعت بیمه  سال 981392

س 58تابستان 1393گروه بین المللی ره شهرگروه بین المللی ره شهربام سبز در طراحی منظر پایدار (بخش دوم)99

س 59زمستان 1393شکوري رادمرکز مالی ایرانتحلیل گر خبره100

س 139360اداره کل امور اقتصادي استان قزوینمهرگان دانشآمار نامه اقتصادي استان قزوین 1011392

س 138361منوچهر آریان پورجهان رایانهفرهنگ آریان پور فارسی به انگلیسی (چهار جلدي)102

س 120پاییز 1391سازمان امور اقتصادي و داراي استان قزویندانش امروزگزارش اقتصادي استان قزوین103
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