
فهرست کتب فارسی

 لیبلسال انتشارمترجمنویسندهناشرعنوانردیف

 ك 138530____سازمان خصوصی سازي، مدیریت مطالعات و برنامه ریزيسازمان خصوصی سازيمعرفی طرح توزیع سهام عدالت به همراه مقررات، دستورالعمل ها و چارچوب اجرایی طرح1

 ك 138631____هادي کوزه چیسازمان خصوصی سازيآسیب شناسی طرح سهام عدالت2

آندرآ گلدستیننشر نیاكخصوصی سازي در ایتالیا اهداف، نهادها، نتایج و مسائل حل نشده3
سازمان خصوصی سازي

  مدیریت مطالعات و برنامه ریزي

1385 , 

1387
 ك 40

____فرهنگ دهخدامجموعه مصوبات برنامه خصوصی سازي برزیل4
فرهاد مشتاق صفت

(به سفارش سازمان خصوصی سازي، مدیریت مطالعات و برنامه 

ریزي)

 ك 138942, 1386

کوپال جاشی سازمان خصوصی سازيخصوصی سازي در جنوب آسیا5
 سازمان خصوصی سازي،

  مدیریت مطالعات و برنامه ریزي
 ك 138544

ارنست اولریش فن وایز شکر، اواران آر. یونگ، ماتیاس فینگرنشر رسانشمحدودیت هاي خصوصی سازي6
محمد صفار

(به سفارش سازمان خصوصی سازي، مدیریت مطالعات و برنامه 

ریزي)

 ك 138645

سونیتا کیکري، جان نلیسنشر نیاكخصوصی سازي در بخش هاي رقابتی گزارشی از وضعیت کنونی7
 سازمان خصوصی سازي،

  مدیریت مطالعات و برنامه ریزي

1387 , 

1385
 ك 46

دیک ولش، الیویر فرموندنشر نیاكخصوصی سازي مرحله به مرحله8
 سازمان خصوصی سازي،

  مدیریت مطالعات و برنامه ریزي
 ك 138947

 ك 138774 سازمان خصوصی سازي، مدیریت مطالعات و برنامه ریزيسونیتا کیکري، آیشتو فاطیما کولوسازمان خصوصی سازيخصوصی سازي روندها و تحوالت اخیر9

10
خصوصی سازي و توسعه

 (نظریه، خط مشی و شواهد)
کلود.وي چانگعترت نو

محمد صفار

(به سفارش سازمان خصوصی سازي، مدیریت مطالعات و برنامه 

ریزي)

 ك 138893

سونیتا کیکريمرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایرانخصوصی سازي و نیروي کار11
فرهاد مشتاق صفت

(به سفارش سازمان خصوصی سازي، مدیریت مطالعات و برنامه 

ریزي)

 ك 138895

ویلیام ال مگینسونسازمان خصوصی سازياقتصاد مالی خصوصی سازي12
محمدصفار

(به سفارش سازمان خصوصی سازي، مدیریت مطالعات و برنامه 

ریزي)

 ك 138897

عترت نومشارکت بخش خصوصی سازي در آموزش و پرورش13
پریوش جعفري (به سفارش سازمان خصوصی سازي، مدیریت 

مطالعات و برنامه ریزي)
 ك 1389101____

نانسی بیردزال و جان نلیسفرهنگ دهخدابررسی واقعیت؛ آثار توزیعی خصوصی سازي در کشورهاي در حال توسعه14
فرهاد مشتاق صفت

(به سفارش سازمان خصوصی سازي، مدیریت مطالعات و برنامه 

ریزي)

 ك 1389102

عترت چاپنهادهاي حقوقی تنظیم مقررات، ساختار  وسازوکار اجرایی15
داود هادي فر

 (به سفارش سازمان خصوصی سازي، مدیریت مطالعات و برنامه 

ریزي)

 ك 1389103____

16
مجموعه قوانین و مقررات واگذاري سهام دولتی و متعلق به دولت در برنامه هاي سوم و چهارم 

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا
 ك 138527____سازمان خصوصی سازي، مدیریت مطالعات و برنامه ریزيسازمان خصوصی سازي

17
قانون و مقررات خصوصی سازي در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا با 

افزوده ها و اصالحات
 ك 138228____سازمان خصوصی سازي، مدیریت مطالعات و برنامه ریزيسازمان خصوصی سازي

 ك 138719____اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایراناتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایراننظارت بر اجراي سیاست هاي کلی اصل 1844
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 ك 138536____ علیرضا رحیمی بروجرديدانشگاه تهرانخصوصی سازي19

20
راهبردهاي خصوصی سازي بیمه درمان: مطالعات تطبیقی بیمه درمان خصوصی (دورنما، راهبردها، 

الگوها)
 ك 138437____حسین زارع شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

 ك 137338____علی اکبر عرب مازار، عباس هشیدانشکده امور اقتصاديبررسی ابزارهاي مالی و اصالح ساختاري در سیاست خصوصی سازي21

 ك 138239____مهري رحیمی فر، حسن خوشپور، محمد رحیم احمدوندمعاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و داراییارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازي در ایران22

23
خصوصی سازي

بیان الگویی موفق در راه آهن ژاپن
 ك 138448 اکبر سعادت، فرخ نوذريشوجی سومیتانشر چاپار

انتشارات آگاهخصوصی سازي از تئوري تا عمل24
 مهدي تقوي، فیروزة خلعتبري، فریبرز رئیس دانا، پرویز صداقت، سید 

احمد میرمطهري
 ك 138549____

مجموعه قوانین و مقررات خصوصی سازي در برنامه سوم توسعه25
مؤسسه فرهنگی،هنري نگارة آفتاب (به سفارش سازمان 

خصوصی سازي
 ك 138150 احمد عظیمی بلوریانسازمان خصوصی سازي، مدیریت مطالعات و برنامه ریزي

 ك 138451___ سید محمود حسینیدانشگاه شهید بهشتیتبیین خصوصی سازي شرکت هاي آتیه دماوند و استراتژي هاي پیشنهادي26

 ك 137452رضا پاکدامنگروه پژوهشی، سازمان ملل متحدمجمع علمی و فرهنگی مجدجنبه هاي کاربردي خصوصی سازي بانضمام قوانین و مقررات ایران27

 ك 137653____مؤسسه کار و تأمین اجتماعیوزارت کار و امور اجتماعی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعیقانون و آئین نامه هاي اجرائی نحوه واگذاري سهام دولتی و متعلق به دولت ایثارگران و کارگران28

 ك 137654____ ابراهیم رزاقیمؤسسه خدمات فرهنگی رسانقدي بر خصوصی سازي ایران29

 ك 137555محمد زاهديگروه نویسندگان تحت نظر کلود مارتیناندفتر نظامات مهندسی، وزارت مسکن و شهرسازيتجربۀ فرانسه در زمینۀ سرمایه گذاري خصوصی در طرح هاي زیربنایی30

 ك 138356____محمدرضا اقتصادیانمؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصادماهیت خصوصی سازي در ایران  مقایسه اهداف و عملکرد در سال 311382

 ك 138657____ غالمرضا حیدري کرد زنگنه، زهره عالی پور پندار پارسمهندسی فرهنگ خصوصی سازي32

 ك 138466____احمد کابلی زادهمرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمیخصوصی سازي مردمی کارآیی همراه با عدالت33

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،سازمان چاپ و انتشاراتسیاست هاي توسعه بخش هاي غیردولتی از طریق خصوصی سازي34
کمیسیون اقتصاد کالن، بازرگانی و اداري دبیرخانه مجمع تشخیص 

مصلحت نظام
 ك 138676____

35
راهنماي سرمایه گذاري در ایران (براساس ماده (7) قانون اصل 44، فرآیندها و گردش کار  صدور 

مجوز فعالیت هاي اقتصادي (سه جلد)
سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران

وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي 

اقتصادي و فنی ایران
 ك 138887____

 ك 138889____رضا پاکدامنمرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایرانرویکردهاي اجرایی و مبانی خصوصی سازي36
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37
چالشهاي خصوصی سازي در صنعت هوانوردي کشور و مروري بر عملکرد صنعت هوانوردي در 

سال 2007
 ك 138692____مهندسین مشاور هوایی مآبکاوش قلم

38
مجموعه مقررات اصل 44 قانون اساسی

 (محشی، تحلیلی، کاربردي)
 ك 138896____سید حسین نقیبیانتشارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسالمی ایران

 ك 138898____دکتر غالمرضا حیدري کردزنگنهپندار پارسراهکارهاي ارتقاء خصوصی سازي در ایران39

 ك 138399____برات قنبري،حسین هاشمی فشارکیمرکز تحقیقات مخابرات ایرانخصوصی و آزادسازي در بخش مخابرات اصول و مفاهیم40

 ك 1388100____کاشف بهرامیدانشگاه آزاد اسالمیرهیافت اقتصادي فرآیند جامع خصوصی سازي (جلد اول)41

 ك 1388104____شوراي عالی اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسیشرکت سهامی بیمه آسیاقوانین و مقررات اصل 44 قانون اساسی42

ك 1385123____حورا خاکدامنچاپخانه کهنموییسهام عدالت ماهیت و سیاست ها43

ك 1389129گروه مترجمین زیر نظر کیومرث حیدريکمیته خصوصی سازي خدمات آبپژواك فرهنگمشارکت بخش خصوصی در صنعت آب و فاضالب  ارزیابی تجربیات و پیامدها44

ك 1389136____داود سلطانیالماس دانشخصوصی سازي صنعت برق ایران ( تولید، توزیع، انتقال) (3 جلد)45

ك 1390140________دفتر نظارت و ارزیابیاحکام مرتبط با خصوصی سازي46

ك 1390141____عباس آخونديمکث نظراصالح قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی از نگاه بخش خصوصی47

مجموعه قوانین و مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی48
دبیرخانه شوراي عالی اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون 

اساسی
ك 1390143____داودخانی،مهدي فالح دوست، سیده سمیه تقوي

ك 1388145____منصوره عباسیموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصادچالش ها و الزامات خصوصی سازي و اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی49

ك 1389146____مجتبی سلیمانی سه دهی ، هدي داور زنیموسسه مطالعات و پزوهشهاي بازرگانیخصوصی سازي و برون سپاري: نمونه هاي موفق و ناموفق50

ك 1389147____محمدباقرنوبخت،حسین عبده تبریزيموسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمندسیاستهاي کلی اصل 44 قانون و فرصتهاي جدید براي سرمایه گذاري51

ك 1389150____امید عطائی مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمیمروري بر روند تهیه و تصویب قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی52

ك 1387151____احمد مجتهدپژوهشکده پولی و بانکیخصوصی سازي بانکها و تأثیر آن بر عملکرد نظام بانکی53

ك1391152____محمدرضاکاتوزیان،اکبر قنبريموعود صادقخصوصی سازي و منابع انسانی (چالشها و فرصتهاي پیش روي سازمانها)54
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55
 احکام مرتبط با خصوصی سازي مندرج در  قانون بودجه 1391 کل کشور و احکام متناظر با آنها 

در قانون بودجه 1390 کل کشور
ك 1391156________دفتر نظارت و ارزیابی و دفتر مطالعات، آمار و برنامه ریزي

ك 1388175____غالمحسین عبیريآیدینآزاد سازي (خصوصی سازي، رقابت پذیري و ارتباطات)56

ك 1391177____لیال گیالنیتهران،آرونخصوصی سازي و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادي57

ك 1391179____وزارت امور اقتصادي و دارایی سازمان خصوصی سازيجهاد دانشگاهی صنعتی امیر کبیرمجموعه مستندات قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل (44)58

ك 1371200____امیرهوشنگ ابراهیمی، امیر عابدینی راددانشگاه آزاد اسالمیساختار ترکیبی دارایی هاي بخش خصوصی در ایران و تأثیر برخی متغیرهاي اقتصادي بر آن59

ك 1374201____مرتضی سامتیمؤسسه تحقیقات اقتصادي دانشگاهمطالعه موردي در راستاي کاهش فعالیت هاي اقتصادي دولت60

ك 1391344____زینب فالح تفتیجاودانهبررسی حقوقی سهام عدالت61

ك 1392345____مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییهجنگلبررسی تطبیقی نقش قوه قضاییه در سرمایه گذاري، رقابت و خصوصی سازي62

ك 1393347____رضا اسالمی، الدن فرومندجنگلخصوصی سازي و توسعه حقوق بشر63

ك 1387348احمد جعفري صمیمیوالتر آدمس و جیمز بروكمازندرانآدام اسمیت به مسکو می رود (با رویکرد خصوصی سازي و اصل 44 در ایران)64

ك 1389349____محمد فخرایینورعلمخصوصی سازي در ایران65

ك 1374202____مرتضی سامتیمؤسسه تحقیقات اقتصادي دانشگاهمعیارهاي اقتصادي تفکیک فعالیت هاي اقتصادي بین بخشهاي دولتی و خصوصی66

67
قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی 

ایران و اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی
ك 1388205____غفور حمیدي، الهه الیقیسازمام امور اقتصادي و دارایی زنجان

ك 1379206________سازمان برنامه بودجهقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (1383-1379)68

ك 1390207________دانشگاه آزاد سمنانمجموعه مقاالت همایش ملی خصوي سازي در ایران69

ك 1391315____داود خانی، مهدي فالح دوست، سعید اکبريکمیل تهرانظرفیت هاي حقوقی و نهادي اصل چهل و چهارم قانون اساسی70

ك 1391316____ نشر بازرگانیمجموعه قوانین و مقررات اجرایی اصل (44) قانون اساسی به همراه اسناد باالدستی71

ك 1392258____کاوه مهرانی، کیارش مهرانی، سیدروح اله میرصانعیمهربان نشرارزشیابی سهام (روشها و مدلها) چارچوب تحلیل بنیادي و ارزش سهام72
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 ك 13861____فرشاد مؤمنینقش و نگاراقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاري73

ك 13822____عبدالکریم کاظمی ویسريسازمان مدیریت صنعتیتعدیل اقتصادي در تئوري و تجربه74

 ك 13883____علی حسین شهریورانتشارات فرهنگ دهخدامقررات بانکی با رویکرد استفاده تعاونی ها75

 ك 13864____موسی غنی نژاد، غالمعلی فرجادي، مسعود نیلینشر نیاقتصاد و عدالت اجتماعی76

 ك 13835____دکتر هادي غفاريشرکت چاپ و نشر بازرگانیبررسی تطبیقی جایگاه و نقش دولت در نظامهاي اقتصادي77

 ك 13846 غالمرضا آزاد (ارمکی)جوزف  استیگلیتز، جرالد میرنشر نیپیشگامان اقتصاد توسعه: آینده در چشم انداز78

 ك 13847____غالمعباس مصلی نژادنشر قومسدولت و توسعه اقتصادي در ایران79

 ك 13868علی اکبر نیکو اقبالگروینرسمتفرجام سرمایه داري: پیروزي، یا، فروپاشی یک نظام اقتصادي80

ك 13869____محمد حسین جبلی____قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسالمی و آیین نامه هاي اجرایی آن81

 ك 138610____رضا پاکدامنمؤسسه چاپ و نشر بازرگانیمجموعه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت اقتصادي خارجیان در ایران82

 ك 138611____کیهان مهامشهر یاسپرسش هاي چهار گزینه اي حسابرسی83

 ك 138512____محمد نقی زادهشرکت سهامی انتشارمبانی فکري مدیریت اقتصاد ملی شیوه ژاپنی، چینی و ایرانی84

 ك 137413____ حسین عظیمی (آرانی)نشر نیمدارهاي توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران85

 ك 138614____ میثم موسائیچاپ و نشر عروجامام خمینی (س)، دولت و اقتصاد86

 ك 138115____نشرنیدکتر محمد مهدي بهکیشاقتصاد ایران در بستر جهانی شدن87

نگاهی به مسائل اقتصاد ایران و راهکارهاي آن (مجموعه سخنرانیها)88
دفتر بررسی هاي اقتصادي، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي 

اسالمی
 ك 138316____ مسعود درخشان،  محسن مهرآرا

 ك 138517مهسا رهبري خرازيسازمان همکاري اقتصادي و توسعه: OECDشرکت اطالع رسانی بورس، سازمان همکاري اقتصادي و توسعهاصول حاکمیت شرکتی89

 ك 138418____غالمحسین دوانینشر نخستینبورس، سهام و نحوه قیمت گذاري سهام90
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فهرست کتب فارسی

 لیبلسال انتشارمترجمنویسندهناشرعنوانردیف

 ك 138620____رضا صبري، کامیار فراهانی فردنشر چالشمفاهیم اولیه بورس91

 ك 137821حمیدرضا برادران شرکاءبانک جهانیمؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانینقش دولت در جهان در حال تحول92

 ك 138522____محسن رضاییدفتر نشر فرهنگ اسالمیموج دوم انقالب: نگرشی بر فرآیند تدوین و تصویب سیاست هاي کالن اصل 44 قانون اساسی93

 ك 138423مهدي خادمی گراشیمایکل سینسرشرکت اطالع رسانی بورسهمه چیز دربارة سهام94

 ك 138624____شهرزاد میرزایینشر دیبایهایران آینده از نگاه سه اندیشمند ایران امروز95

 ك 138525____علی فتاحیمؤسسه انتشاراتی مرز فکرتجربۀ سرمایه داري دولتی در ایران96

 ك 138426حسن گلریزجوزف  استیگلیتزنشر نیجهانی سازي و مسائل آن97

 ك 136629حسین عبده تبریزي، پرویز مشیرزادة مؤیديوستون/بریگامانتشارات پیشبردمدیریت مالی98

 ك 138332 محمد جواد ایروانیسازمان تجارت جهانیمؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانیشناخت سازمان تجارت جهانی99

 ك 138333 عزیز کیاوندلستر تاروسازمان فرهنگی فراجهانی شدن100

 ك 138434____مسعود نیلی، علیرضا ساعديدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصادتجربه توسعه صنعتی در جهان101

 ك 138235____ عباس آخونديانتشارات پیشبردمبانی نظري از منظر رابطۀ دولت،بازار102

 ك 138241___آیت ال... میرزاعلی احمدي میانجینشر دادگسترمالکیت خصوصی در اسالم103

 ك 138443____ حسین زارعچاپ ونشر علمی و فرهنگی "کتیبه"راهبردهاي خصوصی سازي بیمه درمان جلد اول: اصول و مبانی، بیمه سالمت در ایران104

 ك 138658____محمدرضا تجلی پور، محمد علیخانیاندیشه ماندگارتوانمندي هاي سرمایه گذاري استان تهران105

مؤسسه کار و تأمین اجتماعیملزومات رشد و توسعه بازار سرمایه در ایران106
گروه مدیریت مالی و سرمایه گذاري مرکز مطالعات  تکنولوژي 

دانشگاه صنعتی شریف
 ك 138659____

 ك 138360____مسعود کمالی اردکانی، میترا نصیريشرکت چاپ و نشر بازرگانیتجارت خدمات در سازمان جهانی تجارت107

108
بررسی اثرات یکسان سازي نرخ ارز بر نرخ حمایت مؤثر از صنایع کارخانه اي ایران بررسی موردي 

صنایع کاغذ و مقوا
 ك 138361____یحیی فتحیمؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانی
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فهرست کتب فارسی

 لیبلسال انتشارمترجمنویسندهناشرعنوانردیف

 ك 1388262____مهري رحیمی فرمعاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و داراییبررسی عملکرد اقتصادي انتشار اوراق مشارکت در ایران109

 ك 136363____دفتر همکاري حوزه و دانشگاهانتشارات مؤسسه در راه حقدرآمدي بر اقتصاد اسالمی (1)110

 ك 138364____مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصادمؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصادسرمایه گذاري خارجی (فرصت ها، چالش ها)111

 ك 138665____بهاء الدین برهانیپیام پویامبانی مدیریت دولتی 1 و 2و1123

 ك 138367مهین شاکريژوزف.ن.فراي، ج.پیتر. کیلینگانتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیرتجزیه و تحلیل استراتژیک و اجرا113

 ك 138068____سعید جاللیسازمان مدیریت و برنامه ریزي کشورقانون برنامه سوم توسعه در نظم حقوقی کنونی114

 ك 138769____سازمان بازنشستگی کشوري، واحد مطالعات و تحقیقات سرمایه گذاريصحفیتجزیه و تحلیل صنعت ساختمان شماره (1)115

 ك 138770____سازمان بازنشستگی کشوري، واحد مطالعات و تحقیقات سرمایه گذاريصحفیتجزیه و تحلیل صنایع معدنی116

 ك 138771____سازمان بازنشستگی کشوري، واحد مطالعات و تحقیقات سرمایه گذاريصحفیتجزیه و تحلیل صنایع معدنی صنعت مس117

 ك 138772____سازمان بازنشستگی کشوري، واحد مطالعات و تحقیقات سرمایه گذاريصحفیتجزیه و تحلیل صنایع معدنی صنعت روي118

ك 138273____داود محمديانتشارات پیام،انتشارات پیوندنوبرنامه ریزي آموزش آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانها، موسسات و صنایع119

 ك 138775________پژوهشکده امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارائیقانون اصالح موادي از برنامه چهارم توسعه و اجراي سیاست هاي کلی اصل 44 قانون اساسی120

 ك 138777____سازمان بازنشستگی کشوري، واحد مطالعات و تحقیقات سرمایه گذاريصحفیبررسی تحلیلی اقتصاد استان قزوین طی سالهاي 1211379،1385

 ك 138778____سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایرانسازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایرانتحلیل بحران اقتصادي جهان122

 ك 138879_______شرکت اطالع رسانی بورسآشنایی با سازمان بورس و اوراق بهادار123

 ك 138480____مصوب مجلس شوراي اسالمیشرکت اطالع رسانی بورسقانون بازار اوراق بهادار ج.ا. ایران124

 ك 138681____سازمان بورس و اوراق بهادارشرکت اطالع رسانی بورسمجموعه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران125

 ك 138782____سازمان بازنشستگی کشوري، واحد مطالعات و تحقیقات سرمایه گذاريصحفیتجزیه و تحلیل صنایع معدنی صنعت آلومینیوم126
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فهرست کتب فارسی

 لیبلسال انتشارمترجمنویسندهناشرعنوانردیف

 ك 138883____کارگروه اقتصادي و بازرگانیدبیرخانه شوراي عالی امور ایرانیان خارج از کشورمجموعه سخنرانیها، کارگروه اقتصادي و بازرگانی127

 ك 138784____سازمان بورس و اوراق بهادارسازمان بورس و اوراق بهادارنشریه ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار (آخرین قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران)128

 ك 138785____سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایرانسازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایرانتازه هاي کتابخانه129

 ك 138886____معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهورمعاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهورقانون بودجه سال 1388 کل کشور130

 ك 138788____سازمان بازنشستگی کشوري، واحد مطالعات و تحقیقات سرمایه گذاريصحفیتجزیه و تحلیل صنعت خودرو131

 ك 138890____سازمان بازنشستگی کشوري، واحد مطالعات و تحقیقات سرمایه گذاريصحفیتجزیه و تحلیل صنایع پتروشیمی132

133
برنامه تحول در صنعت بیمه کشور (صنعت بیمه و وضعیت موجود، چالشهاي اساسی و برنامه 

استراتژیک)
 ك 138791____بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایرانبیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران

 ك 138394___محمدابراهیم امین/ سحر کمالخانیشرکت سهامی بیمه البرزسازمان و مدیریت شرکتهاي بیمه134

 ك 1388105____علی خوش دهانمرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایرانآینده پژوهشی با تکنیک سناریو سازي135

 ك 1386106____بهاء الدین برهانیپیام پویامبانی مدیریت دولتی 1 و 1362

 ك 1383107سازمان ملی ایرانسازمان صنایع ملی ایرانتاریخچه و فعالیت سازمان صنایع ملی ایران137

 ك 2008108محسن ذکایی آشتیانیراهنماي گستره دانش مدیریت پروژهانتشارات آدینهراهنماي گستره دانش مدیریت پروژه138

 ك 1386109____علی ناصري،مجتبی نوروزيانتشارات جام جمدوره هاي عمومی و اختصاصی امنیت در فضاي تبادل اطالعات139

 ك 1386110____عبدالمجید ریاضیوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات،معاونت فناوري اطالعاتنظام جامع فناوري اطالعات کشور140

 ك 1388111____عبدالمجید ریاضیوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات،معاونت فناوري اطالعاتسند راهبردي امنیت فضاي تولید و تبادل اطالعات کشور141

142
قانون بودجه سال 1386 کل کشور (پیوست شماره 2، بودجه شرکتهاي دولتی، بانکها و مؤسسات 

انتفاعی وابسته به دولت)
 ك 1386112____معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهورسازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

143
تحلیل ساختار مسیر تغییر درآمد پس از حذف یارانه کاالهاي اساسی ( مطالعه موردي اقتصاد ایران، 

(SAM با استفاده از جدول
 ك 1388113____دکتر سهیال پرویننشر پاراگراف

 ك 1388114____روابط عمومی وزارت امور اقتصادي و داراییروابط عمومی وزارت امور اقتصادي و دارایینماي سی ساله وزارت امور اقتصادي و دارایی144
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فهرست کتب فارسی

 لیبلسال انتشارمترجمنویسندهناشرعنوانردیف

 ك 1388115مطالعات اقتصادي و اجتماعی مرکز توسعه فناوري نیرو (متن)جفري راتول،توماس گومزپیام متناقتصاد برق تنظیم مقررات و مقررات زدائی145

146ISO 19011:2002 ایراناستاندارد RWTUVایران شرکت مشارکتی RWTUVك 1387116کامران رضایی، علیرضا ملکی، مریم محمدي پور شرکت مشارکتی 

 ك 1386117____بانک مرکزيبانک مرکزي روند147

 ك 1388118کاظم وادي زاده مجید سریداریان حسن امامی____انتشارات اندیشه گسترمدیریت ریسک در حسابرسی148

 ك 1386119____مهدوي،ثانی،قناعیمعاونت پژوهش ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارزاقتصاد پنهان (نشریه گزیده منابع علمی و پژوهشی پیش شماره 3 و4)149

 ك 1382120کاظم وادي زاده، خدیجه حیدريلئونارد دبلیو ووناآسمان نگارارزیابی ریسک تقلب150

151
ارزیابی پیامدهاي اصالح نظام یارانه انرژي 

(با تاکید بر صنعت، خانوار، بودجه عمومی دولت اقصاد کالن
 ك 1389121____پژوهشکده مطالعات اقتصادي و صنعتی دانشکاه شریفاتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

ك 1386122دکتر علی دنیادیدهدیوید الکساندر،چالزترترنراندیشه آریامدیریت روابط با مشتري152

ك1389124____سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایرانسازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایرانراهنماي سرمایه گذاري در ایران (2 جلد)153

ك 1388125____مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتی شریفمرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتی شریف صحافی شامرانمجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران154

ك 1387126____علی پاشا محمد نوريشرکت تعاونی سازمان معین اداراتقانون برگزاري مناقصات و ایین نامه هاي اجرایی155

ك 1388127____محمد ابراهیم امین ،سحر کمالخانیشرکت بیمه البرز ایرانصنعت بیمه در مسیر تحول156

ك 1389128بنیاد اروپایی مدیریت کیفیتبانک رفاه کارگرانبانکداراي در مسیر تحول157

ك 1389130____معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهورموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي 1389مجموعه  برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران158

ك 1390131____معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهورموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي 1390گزیده مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران159

ك 1386132____فریدون کامران و علی اکبر نیک خلقانتشارات چاپخشروشهاي تحقیق در علوم اجتماعی (1و2)160

ك 1388133____ دانشگاه عالی دفاع ملیانتشارات دانشگاه عالی دفاع ملیالگوي راهبردي پیشرفت اسالمی ایرانی (2 جلد)161

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران (1390،1394) چاپ دوم162
معاونت حقوقی ریاست جمهوري معاونت تدوین، تنقیح و انتشار 

قوانین و مقررات

معاونت حقوقی ریاست جمهوري معاونت تدوین، تنقیح و انتشار 

قوانین و مقررات
ك 1389134____

Page 9 of 20



فهرست کتب فارسی

 لیبلسال انتشارمترجمنویسندهناشرعنوانردیف

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران (1390،1394) چاپ سوم163
معاونت حقوقی ریاست جمهوري معاونت تدوین، تنقیح و انتشار 

قوانین و مقررات

معاونت حقوقی ریاست جمهوري معاونت تدوین، تنقیح و انتشار 

قوانین و مقررات
ك 1390135____

ك 1388137____بهمن عیار رضاییانتشارات کوهسارنتایج ارزیابی خصوصی سازي در ایران164

ك 1389138____شرکت تعاونی سازمان معین ادراتشرکت تعاونی سازمان معین ادراتمجموعه کامل قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوري با آخرین اصالحات جلد دوم165

ك 1389139محمد حسینی بهشتیان،امیر کامکارمارك تایرنوآور23اصل موفقیت وارن بافت 166

ك 1390142____معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهورموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزيقانون بودجه سال 1390 کل کشور167

ك 1390144____سعید فتحی،باقر عسگرنژاد نوريپیام علويمدیریت تأمین مالی168

ك1391148قدسی بیات/افشین حیدرپورفیلیپ اچ . کیم/هاواردالدریچپژوهشکده تحقیقات راهبرديسرمایه اجتماعی و کارآفرینی169

ك 1388149____ابوالفضل خاوري نژادپژوهشکده پولی و بانکیبرآورد تولید ناخالص داخلی ایران170

ك1390153____مرکز امور مشاوران حقوقی وکال و کارشناسان قوه قضائیهرویش جوانه هاي فرداکارشناسان رسمی استانهاي تهران و البرز171

ك1390154____فریدون رهنماي رودپشتی،هاشم نیکومرام،شادي شاهوردیانیحکیم باشیمدیریت مالی و راهبردي (ارزش آفرینی) مبتنی بر مدیریت ریسک172

ك 1391155________دفتر مطالعات، آمار و برنامه ریزيقانون بودجه 1387 کل کشور173

174
تحلیل موانع سرمایه گذاري داخلی و خارجی در استان سمنان و ارائه راهکارهایی براي جذب 

سرمایه گذار داخلی و خارجی
ك 1391157____دیانی،دریانیان،معماري پناه،غالمزاده کالییسازمان امور اقتصادي و دارایی استان سمنان

ك 1391158____علیرضا دیانیسازمان امور اقتصادي و دارایی استان سمنانگزارش اقتصادي استان سمنان سالهاي 1751384،1389

ك 1391159____بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانگزارش اقتصادي و تراز نامه سال 1387 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران176

177progect 2010 ك 1389160____مهندس داود احمدیان نژادانتشارات عابد (مهرگان قلم)آموزش سریع

ك 1391161____نقی زهی،حمید کریم زاده نغمه شریفیسازمان اقتصاد و دارایی کل استان آ.شرتبه بندي عملکرد سیستم بانکی (استان آذربایجان شرقی) طی سالهاي 13881389ش (14)178

179
بررسی تحلیلی شاخصهاي اقتصادي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري 

اسالمی ایران در برش استانی (استان آذربایجان شرقی) ش 15
انتشارات اعظم

تقی زهی،حیدر آخوندي ، فاطمه جداري ،صدیقه رضایی ،حمیده 

کریم زاده
ك 1391162____

دانشگاه پیام نور سمنانمجموعه چکیده مقاالت همایش ملی خصوصی سازي در ایران موانع، مشکالت و راهکارها180
سازمان خصوصی سلزي،مرکز ملی رقابت،بانک صادرات،دانشگاه پیام 

نور سمنان
ك 1390163____

Page 10 of 20



فهرست کتب فارسی

 لیبلسال انتشارمترجمنویسندهناشرعنوانردیف

معاونت طرح و توسعه دفتر برنامه ریزي و توسعهسند چشم انداز صنعت بیمه جمهوري اسالمی ایران در افق 1811404
حبیب میرزایی،مریم بیدارنیا،عبداله آستین،شمسی قاسمی،سیامک 

ملکی،ثریا چرخچی
ك 1391164____

ك 1391165____دفنر برنامه ریزي و توسعه اداره تحلیل هاي آماريپژوهشکده بیمهسالنامه آماري صنعت بیمه 1821390

ك1391166____شهابی،فتحانی، رمضانی،رضایی،مهدوي ........اسوه هنرگزارش اقتصادي استان خراسان رضوي 1831390

ك1391167____وزارت امور اقتصادي و داراییوزارت امور اقتصادي و داراییگزارش عملکرد وزارت دارایی در  دولت نهم و دهم دستاوردهاي اقتصادي184

ك 1386168____معاونت برنامه ریزي و فناوري اطالعاتسازمان امور مالیاتی کشوربرنامه عملیاتی سال 1386 سازمان امور مالیاتی کشور185

ك 1391169____مجید درخشانی، قاسم ایزانلو، محسن بجنورديانتشارات ارزینهمقایسه تحلیلی شاخصهاي اقتصادي استانهاي کشور (90،84)بررسی موردي استان خراسان شمالی186

ك 1391170____سازمان امور اقتصادي و دارایی خراسان جنوبیفکر بکربررسی ساختار اقتصادي استان خراسان جنوبی با رویکرد اقتصاد کالن187

ك 1389171____سازمان امور اقتصادي استان قزویناندیشه زرینتحلیل اقتصاد استان قزوین188

ك 1391172____احمد سرلکسازمان امور اقتصادي و دارایی استان مرکزيتعیین و بررسی خط فقر در استان مرکزي189

ك 1391173____سهیال اله وردیزاده،عباس نوري،پور حاتمی،ثامنیسازمان امور اقتصادي و دارایی استان مرکزيبررسی وضعیت تحوالت اقتصادي استان مرکزي در سال 1901390

ك 1391174____دکتر فرهاد رهبر، ناهید پوررستمیانتشارات دانشگاه تهرانمعیارهاي دخالت دولت در اقتصاد191

ك 1380176____ادموند خشادوریان و ناصر خیابانیانتشارات پایگانطرح یک الگوي کالن سنجی پویا براي سیاستگزاري در اقتصاد ایران192

ك 1391178حمید کردبچهفردریک میشکین و استانلی ایکینزپژوهشکده پولی و بانکی (بانک تجارت)بازارها و نهادهاي مالی193

ك 1388180حمیدرضا اربابحمیدرضا اربابشرکت اطالع رسانی و خدمات بورسالفباي بازار سرمایه194

195
اقتصاددانان بزرگ جهان 

(شرح حال، افکار و آثار 220 اقتصاددان بزرگ جهان)
ك1375181حسن گلریزمارك بالگنشر نی

ك1378182حمیدرضا علیپوردیوید بگ ،استانلی فیشر،رودیگر دورنبوشنشر علوم کشاورزياقتصاد کالن196

ك1377183____سید عبدالمجیدجالیی اسفندآباديچاپ علوياقتصاد کالن197

ك1392184محمدآقاقوامئی آر یسکومبپیک نورمشارکت بخش عمومی و خصوصی اصول سیاست گذاري و تأمین مالی198

Page 11 of 20



فهرست کتب فارسی

 لیبلسال انتشارمترجمنویسندهناشرعنوانردیف

ك1392185جعفرخیرخواهان ،داودحاجیان پیروززولتان جی اکس راجراستاكمعاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و داراییسیاست گذاري عمومی در اقتصاد کارآفرینانه: خلق شرایط براي رشد کسب و کار199

ك1391186،مجلس شوراي اسالمیمجلس شوراي اسالمیقانون بودجه سال 2001391

201
مالیه اسالمی

 ابزارها و بازارها
ك 1392187محمدرضا فرهادي پوربئاتریس آرمندریز جاناتان موردوكمعاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایی

ك 1391188____فرحناز دزیانیان،مرضیه همتی،زینب غالمزاده کالئیمعاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و داراییرتبه بندي عملکرد سیستم بانکی (استان سمنان) طی سالهاي 1390 تا 2021389

ك 1392189نعمت اله رضایی پور،مهري مرتضويرابرت هولزمنپیک نورسالخوردگی جمعیت، صندوقهاي بازنشستگی و بازارهاي مالی203

ك 1392190سعید عطاررابرت هولزمنپیک نورکفایت درآمد بازنشستگان پس از انجام اصالحات در نظام هاي بازنشستگی204

ك 1392191سیف اله صادقی یارندي، ماندانا فاضلرابرت دبلیومک گیپیک نورمالیات ستانی و مالیه عمومی در اقتصادهاي در حال گذار و در حال توسعه205

ك 1392192____سید مهدي زریباف و همکارانپیک نوررشد متوازن مقدمه اي بر الگوي نظري فقرزدایی در ایران206

ك 1392193____سید شمس الدین حسینی ، افسانه شفیعی ، داود خانیپیک نورنقش و جایگاه دولت در اقتصاد، از نظریه تا عمل207

ك 1390195____سازمان امور اقتصادي استان قزویناندیشه زرین گزارش اقتصادي استان قزوین208

ك 1392196____شرکت فوالد مبارکه اصفهانشرکت فوالد مبارکه اصفهان گزارش اقتصادي استان قزوین209

ك 1392197____سازمان امور اقتصادي و دارایی استان کردستاننشر گوتارعملکرد اقتصادي استان کرمان در سالهاي 87 تا 21090

رقابت آزاد و انحصار211
سازمان برنامه بودجه، مرکز مطالعات اقتصادي-اجتماعی و 

انتشارات
ك 1374198فروز آذرفرمعاونت امور مناطق و مجلس

ك 1384199____حسین عیوضلودانشگاه امام صادقعدالت و کارآیی در تطبیق با نظام اقتصادي اسالم212

ك 1386202____نهاوندیانفخراکیامتن پیشنهادي سیاست هاي کلی جمهوري اسالمی ایران در خصوص جهانی شدن213

ك 1390203صغري نجات الهیامور حقوقی شرکت ملی نفت ایراننواي مهتابگزیده قوانین و مقررات مرتبط با قراردادهاي خارجی214

ك 1387204____منصور اباذري قومشخرسندينحوه عملی تنظیم و نگارش انواع اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها (دولتی و غیر دولتی)215

ك 1384208مرتضی مالنظراما شاکلتونسازمان امور مالیاتی کشورکارآفرینی بی همتا216
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فهرست کتب فارسی

 لیبلسال انتشارمترجمنویسندهناشرعنوانردیف

ك 1382209____موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصادموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصادآسیب شناسی روابط اقتصادي ایران و اتحادیه اروپا217

ك 1374210سیاوش دهقانیان، عوض کوچکی- علی کالهی اهريآر.ك.ترنر، دي.پیرس، اي. باتمندانشگاه فردوسی مشهداقتصاد محیط زیست218

ك 1373211____طهماسب محتشم دولتشاهیشهرآبمسائل اقتصاد خرد219

ك 1380212محمد حسین تیزهوش تابانرودیگر دورنبوش، استانلی فیشرسروشاقتصاد کالن220

ك 1382213____مسعود نیلی و همکارانموسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریفخالصه مطالعات طرح استراتژي توسعه صنعتی کشور221

ك 1377214____محمد جواد اصغرپور دانشگاه تهرانبرنامه ریزي پویا222

223TRIZ ك 1386215____علی رضا منصوریانرسامهندسی خالقیت

ك 1368216عبداله کوثريچارلز عیساويپاپیروستاریخ اقتصادي خاورمیانه و شمال آفریقا224

ك 217ناصر گیالنیآ. آنیکینتیرنگتاریخ علم اقتصاد225

ك 1384218____محمدرضا عابدین مقانکیموسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانیپیامدهاي بازرگانی برقراري ترتیبات تجاري ترجیحی میان ایران و کشورهاي عربی226

ك 1375219____فاضل ظهراب پورسایناراهنماي کامل تجارت با کشورهاي آسیاي میانه و جمهوریهاي بالتیک227

ك 1384220____رضا محسنیموسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانیتبیین آثار جریان هاي تجاري بر بهره وري صنعتی در ایران228

ك 1375221____ابراهیم رزاقیامیرکبیرگزیده اقتصاد ایران229

ك 1378222احمد جعفري صمیمی، غالمعلی فرجاديداگالس، گرین والددانشگاه مازندراناقتصاد خرد و کالن "مجموعه مقاالت"230

ك 1376223محمد قلی موسی نژاد، رضا نجارزادهدیویدال. دبرتینموسسه تحقیقات اقتصادي دانشگاه تربیت مدرساقتصاد تولید کشاورزي231

ك 1378224حمید ابریشمیدامودار گجراتی دانشگاه تهرانمبانی اقتصاد سنجی "جلد دوم"232

ك 1384225____بهروز هادي زنوز، بیژن صفويموسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانیتجزیه و تحلیل و برآورد رشد و بهره وري در صنایع استان تهران233

ك 1374226حمید ابریشمی، تیمور محمديدیک، ار.ویتینکدانشگاه تهرانکاربرد تحلیل رگرسیونی234

Page 13 of 20



فهرست کتب فارسی

 لیبلسال انتشارمترجمنویسندهناشرعنوانردیف

ك 1376227علی دینی - سیامک استوارفرانسس استوارتسازمان برنامه و بودجهتعدیل اقتصادي و فقر گزینه ها و انتخابها235

ك 1383228____موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصادموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصادجایگاه ایران در تجارت گاز طبیعی با نگاهی به فراروي236

ك 1384229____جاوید بهرامی، رضا محسنیموسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانیتبعات آزادسازي تجاري بر رشد صنعتی در ایران237

ك 1389230محمد باقر نوبختآلن د. آورموسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمندراهنماي کامل فرآیندها، الگوها و تکنیکهاي کلیدي مدیریت پروژه یشرفته238

ك 1384231محمدرضا صادقی فروشانی و ناصر کوه گیالنیوینگهام روانموسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانیمزایاي شبکه239

ك 1377232حمید ابریشمیدامودار گجراتی دانشگاه تهرانمبانی اقتصاد سنجی "جلد اول"240

ك 1378233____حمید کردبچهنورعلماقتصاد کالن241

ك 1380233____نادر مهرگاننورعلماقتصاد خرد242

ك 1383235____موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانیمجموعه مقاالت همایش شناخت استعدادهاي بازرگانی  اقتصادي استان سمنان243

ك 1374236غالمرضا آزاد- اصغر شاهمراديرودیگر دورنبوش و اف، لزلی سی. اچ هلمرزکویراقتصاد آزاد ابزاري براي سیاست گذاران اقصادي در کشورهاي در حال توسعه244

ك 1384237غالمرضا حیدري کردزنگنهغالمرضا حیدري کردزنگنهسازمان امور مالیاتی کشورمقاالتی پیرامون تجربیات بین المللی در اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده245

ك 1367238محمد امامی تالرمیدومینیک کارو، پاتریک ژویارد، تیبوفلوريواحد امور اقتصادي و بین المللی وزارت امور اقتصادي و داراییمباحثی از کتاب حقوق بین الملل اقتصادي246

ك 1376239حمیدرضا اربابدومینگ سالواتورهنشر نیتجارت بین الملل247

ك 1358240____حسین باهراقتصاد ملی248

ك 1381241____فضل اله میرزاوند، غالمرضا زال پور، فرهاد رهبرموسسه نشر جهادبازشناسی عارضه فساد مالی (جلد دوم)249

ك 1374242هادي صمدياوتمارایسینگ و همکارانموسسه تحقیقات اقتصادي دانشگاه تربیت مدرستاریخ اندیشه ها و عقاید اقتصادي250

ك 1368243ناصر زرافشاناستادنی چنگوپاپیروس، پیشبردپول، نظام پولی بین المللی و بحران آن251

ك 1384244مرتضی مالنظراما شاکلتونسازمان امور مالیاتی کشورمدیریت نیروي انسانی252
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 لیبلسال انتشارمترجمنویسندهناشرعنوانردیف

ك 1383245____موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصادموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصادرویکردي نوین به مساله آب در خاورمیانه "فرصت ها و چالش هاي پیش رو"253

ك 1375246داریوش فروغیشوراي جهانی انرژيشوراي جهانی انرژيانرژي براي جهان فردا254

ك 1374247____امیر باقر مدنیشهرآبموانع توسعه اقتصادي ایران، مقایسه با ژاپن255

ك 1391248زهرا غالمپور، پدرام داودي، محمد احسانیجان مورفیآراد کتابتحلیل نموداري بازار سهام به زبان ساده256

ك 1392249علی محمديمولفمرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهاي سرمایه257

ك 1392250____علینقی رفیعی امامنصانتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادي258

ك 1389251____مصطفی جوادي، محمد عبدالهی، هادي مولودیانبه آورانبانکداري سرمایه گذاري259

ك 1384252____سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیریت حقوقیشرکت اطالع رسانی بورسمجموعه قوانین، مقررات و آیین نامه هاي بورس اوراق بهادار260

ك 1378253____داود محب علی،علی اکبر فرهنگیامیرکبیرمدیریت بازار (مدیریت بازاریابی)261

ك 1379254مهدي تقوي____پژوهشکده امور اقتصادياقتصاد سیاسی بین الملل262

ك 1376255____محسن رنانیسازمان برنامه بودجهبازار یا نابازار263

ك 1376256میرنظام سجاديلفت ویچ، ریچارد اچدانشگاه عالمه طباطبائیسیستم قیمتها و تخصیص منابع تولیدي264

ك 1382257____مرکز آمار ایرانمرکز آمار ایرانسالنامه آماري کشور265

ك 1392259____وزارت امور اقتصادي و داراییوزارت امور اقتصادي و دارایینوشتاري درباره ي اتاق فکر معاونت نظارت مالی و خزانه داري کل کشور266

قانون بودجه 1393 کل کشور267
معاونت حقوقی ریاست جمهوري معاونت تدوین، تنقیح و انتشار 

قوانین و مقررات

معاونت حقوقی ریاست جمهوري معاونت تدوین، تنقیح و انتشار 

قوانین و مقررات
ك 1393260____

ك 1383261____مینا مهرنوشموسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانیشناخت بازار ایتالیا و راههاي دستیابی به آن268

ك 1380262حسن سبحانیاس. چارلز. موریس، اون.آر.فیلیپسدانشگاه تهرانتحلیل اقتصادي نظریه و کاربرد (اقتصاد خرد)269

ك 1366263____محمد طیبیانوزارت برنامه و بودجهاقتصاد کالن (اصول نظري و کاربرد آن)270
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 لیبلسال انتشارمترجمنویسندهناشرعنوانردیف

ك 264____وزارت امور اقتصادي و دارایی معاونت امور اقتصاديپایگانبررسی هزینه هاي عمومی و امکان سنجی یا تعدیل آنها (تحلیل تاریخی)271

ك 1385265____ایمانه عنافچه،  آزادمهر کهرامپژوهشکده امور اقتصاديخالصه طرح هاي انجام شده در پژوهشکده امور اقتصادي272

ك 1373266محمد صائبیجیمز براین کوبین، هنري مینتس برگ، رابرت ام.جیمزمرکز آموزش مدیریت دولتیمدیریت استراتژیک "فرآیند استراتژي"273

274
سیاست تجاري کشاورزي ایران و تعیین معادلهاي تعرفه اي در قالب ضوابط سازمان جهانی تجارت 

wto
ك 1384267____میر عبداله حسینیموسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی

ك 1382268____مهري رحیمی فرمعاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و داراییبودجه شرکتهاي دولتی و آثار آن بر متغیرهاي کالن اقتصادي275

ك 1384269____معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهاي دولتیمعاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهاي دولتیعملکرد صنعت بیمه276

ك 1384270غالمرضا حیدري کردزنگنهغالمرضا حیدري کردزنگنهسازمان امور مالیاتی کشور، سازمان همکاریهاي اقتصادي و توسعهتحوالت مالیات بر مصرف277

ك 1365271علی شمخانیاسنایدر، راو، میسون، دیکلدانشگاه امام حسینمواردي از مدیریت استراتژیک278

ك 1381272____سیدمهدي صحرابیانمعارفسوئیس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان279

ك 1384273________روابط عمومی شرکت سهامی بیمه اسیامجموعه مقاالت سمینار صنعت و بیمه280

ك 1371274عین اله عالءژوزف. ام. پوتیمترجممدیریت بهره وري و شیوه هاي  بهبود آن281

ك 1384275سجاد سیاح و علی صالح آباديجان هالشرکت کارگزاري مفیدمبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک282

مصوبات برنامه اصالح فرآیندها و روش هاي انجام کار از 7 برنامه تحول در نظام اداري283
معاونت توسعه  مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیرییت و 

برنامه ریزي کشور

معاونت توسعه  مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیرییت و برنامه 

ریزي کشور
ك 1384276____

ك 1390277____مختار محمديمرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوريمجموعه کامل قوانین محشاي رسیدگی به تخلفات اداري284

مصوبات برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداري از 7 برنامه تحول در نظام اداري285
معاونت توسعه  مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیرییت و 

برنامه ریزي کشور

معاونت توسعه  مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیرییت و برنامه 

ریزي کشور
ك 1383278____

286
طرح طبقه بندي و ارزشیابی مشاغل وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهاي دولتی مشمول قانون نظام 

هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با آخرین اصالحات
ك 1384279____علی اکبر ابن علیموسسه معین اداره

ك 1388280رحمت اله محمدي پور، مهدي زینالیکوین آر، کاهان گري اس،  استتز، لین ام، بروکسمرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایرانحسابداري مدیریت پروژه287

ك 1392281____بیتا مشایخی، مهین شاکريبورسراهبري شرکتی مفاهیم و موردکاوي288
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 لیبلسال انتشارمترجمنویسندهناشرعنوانردیف

ك 1392282____حمید پورمحمدي، فردوس زارع قاجاريجهاد دانشگاهی صنعتی امیر کبیرنهادهاي مالی بین المللی اسالمی289

ك 1377283____حسین عبده تبریزيپیشبردمجموعه مقاالت مالی و سرمایه گذاري290

ك 1384284مرتضی مالنظراما شاکلتونسازمان امور مالیاتی کشورمدیریت تحول291

ك 1384285مرتضی مالنظراما شاکلتونسازمان امور مالیاتی کشورمدیریت پیشتاز292

مصوبات برنامه اصالح نظام هاي استخدامی از 7 برنامه تحول در نظام اداري293
معاونت توسعه  مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیرییت و 

برنامه ریزي کشور
ك 1383286____سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

مصوبات برنامه آموزش و بهسازي نیروي انسانی از 7 برنامه تحول در نظام اداري294
معاونت توسعه  مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیرییت و 

برنامه ریزي کشور
ك 1383287____سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

ك 1383288____شوراي عالی مالیاتیسازمان امور مالیاتی کشورنمونه هتیی از آراء شعب شوراي عالی مالیاتی سالهاي 80 و81و29582

ك 1389289____مرتضی براريکمیسیون انجمن هاي علمی ایرانانجمن هاي علمی ایران296

ك 1387290____غالمعلی ثباتپژوهشکده بیمهمجموعه کامل مصوبات شوراي عالی بیمه همراه قوانین و ضوابط صنعت بیمه297

ك 1391291____صندوق توسعه ملیجهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیر کبیرنگاهی به صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزي در برنامه هاي سوم تا پنجم توسعه298

ك 1379292____داود محمدينوپردازانحقوق بازرگانی بین المللی کاربردیی299

ك 1380293____علیرضا لشگريپایگاينظام مالیاتی اسالم300

ك 1391294____انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیر کبیرمجموعه قوانین و مقررات حمایتی از سازندگان صنعت نفت و گاز پتروشیمی301

ك 1385295____مسعود ابوالحالجبنفاممبانی مالی سازمانهاي بهداشتی درمانی302

ك 1388296____منوچهر امیر شاهیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزياصول و فنون اداره حوزه مدیریت ویژه مسئوالن دفاتر مدیران و منشی ها303

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و دولت304
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور معاونت امور پشتیبانی مرکز 

علمی و انتشارات
ك 1381297____سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

مصوبات برنامه اصالح ساختارهاي تشکیالتی دولت از  از 7 برنامه تحول در نظام اداري305
معاونت توسعه  مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیرییت و 

برنامه ریزي کشور

معاونت توسعه  مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیرییت و برنامه 

ریزي کشور
ك 1383298____

ك 1378299____جلیل صمد آقاییمرکز آموزش مدیریت دولتیسازمان هاي کارآفرین306
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 لیبلسال انتشارمترجمنویسندهناشرعنوانردیف

ك 1383300____روزنامه رسمی کشور ج.ا.اروزنامه رسمی کشور ج.ا.اقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران307

ك 1380301____میثم موسائیپایگانمبانی جهت گیري کلی اقتصادي در نهج البالغه308

ك 1387302امیر بهنامدنیس ویتلینسل نو اندیشاز انگیزاش تا حرکت انگیزشی 21 گام علمی  براي قرن 30921

مصوبات برنامه اصالح نظام هاي مدیریتی از 7 برنامه تحول در نظام اداري310
معاونت توسعه  مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیرییت و 

برنامه ریزي کشور
ك 1383303____سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

ك 1372304محمدرضا ابراهیمی مهرجوزف پروکوپنکودفتر بین المللی کارمدیریت بهره وري311

مصوبات برنامه منطقی نمودن اندازه دولت از 7 برنامه تحول در نظام اداري312
معاونت توسعه  مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیرییت و 

برنامه ریزي کشور
ك 1383305____سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

ك 1384306____محسن عباسی مقربمجدقوانین و مقررات مالی، محاسباتی313

ك 1382307____غالمحسین دوانیکیومرثمجموعه قوانین و مقررات ، دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی314

ك 1385308____ابوحمزه شیخ ودودي شیخ ودودمجموعه اي از: قوانین و مقررات اجراي طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي (طرحهاي عمرانی)315

ك 1388309____سعید جاللیجهاد دانشگاهی صنعتی امیر کبیرصنعت و معدن در نظم نوین قانونی316

ك 1389310____غالمرضا حجتی اشرفیگنج دانشقانون بودجه 1389 کل کشور317

ك 311____سازمان خصوصی سازيسازمان خصوصی سازيمجموعه قوانین و مقررات واگذاري سهام دولتی و متعلق به دولت قبل از برنامه هاي سوم318

ك 1392312____بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایرانبیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایرانبرنامه استراتژیک بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران319

ك 1393313____حبیب تربتی قره باغ، مسعود طالبی حصار، افسانه شاه محمدزادهارومیه، فرساراندازه گیري و بررسی نابرابري توزیع درآمد در ایران320

ك 1385314____غالمرضا حجتی اشرفیگنج دانشقانون بودجه سال 1385 کل کشور321

ك 1375317غالمرضا خاکیمیوري اینسورث ونیویل اسمیتموسسه کار و تأمین اجتماعیمدیریت کارآمد322

ك 1380318____سازمان امور مالیاتی کشورسازمان امور مالیاتی کشورقانون مالیاتهاي مستقیم323

ك 1391319____سید حسین عراقیدانشگاه علوم اقتصاديحسابرسی دولتی (چاپ پنجم)324
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ك 1389320____سید حسین عراقی- یحیی آقالودانشگاه علوم اقتصاديحسابرسی دولتی (چاپ نهم)325

ك 1392321____سید محمدي سیدينشر پلکمباارزه باا پولشویی با تمرکز برنقش بانک ها و موسسات اعتباري326

چهار درختتوانمندي ها، پتانسیل ها و فرصتهاي سرمایه گذاري استان خراسان جنوبی327
میثم حاجی پور، محسن مودي، حسین شرفی، محسن اسحاقی نسب، 

مریم مهرانی
ك 1393323____

ك 1393324____موسی بزرگ اصلسازمان حسابرسی 204راهنماي بکارگیري استاندارد بین المللی حسابداري شماره 12 مالیات بر درآمد328

ك 1392325بتول زارعیاندریاس برگمن (2009)سازمان حسابرسی 202مدیریت مالی بخش عمومی329

ك 1393326ابوالفضل جعفري-محسن عباسی-داوود شاهسونیجیاکومودیالرنتیسآیالربانکداري شرکتی استراتژي و ساختار330

ك 1391327____سید علی شهابیعروج اندیشهرتبه بندي بانکها و عملکرد سیستم بانکی استان خراسان رضوي331

ك 1392328____سازمان حسابرسیسازمان حسابرسیاصول و ضوابط حسابداري و حسابرسی استانداردهاي حسابداري بخش عمومی332

ك 1393329محمد حسین صفرزادهمحمد حسین صفرزادهسازمان حسابرسیپذیرش استاندارهاي بین المللی گزارشگري مالی براي نخستین بار333

ك 1393330____وزارت امور اقتصادي و داراییوزارت امور اقتصادي و دارایینظام مدیریت استراتژیک وزارت امور اقتصادي و دارایی334

ك 1387331____ابوالفضل طیبی- محسن برزوزادهتحسینقوانین و مقررات ممنوعه335

ك 1392332____غالمرضا حجتی اشرفیگنج دانشقانون بودجه سال 1392 کل کشور336

ك 1392333امیر پورآقا - مسعود ابراهیمی جمارانیمرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایرانمرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایرانمدل تعالی EFQM ویرایش 3372013

ك 1390334____اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزي تهراناتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزي تهرانقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 1390/11/16)338

ك 1388335حسین نصراله زاده- فرشید محمد نژادرابرت کاپالن. دیوید نورتونمرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایراندستاورد اجراي کارت امتیازي متوازن339

ك 1386336____علیرضا فرزیبشرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنربودجه ریزي عملیاتی340

ك 1385337____سید حسین حسینی عذاقیپژوهشکده امور اقتصاديکنکاش در قوانین مالی و محاسباتی کشور341

ك 1388338____مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایرانمرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایرانمجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین المللی عملیاتی342
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ك 1392339____بورس اوراق بهادارنواي مدرسه با همکاري بورس اوراق بهادار تهرانمجموعه مقاالت ارائه شده در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی343

ك 1387340معاونت پژوهشیدیوید اس. کاتز و ایالن کاسپیدانشکده امام باقر (ع)راهنماي حفاظت شخصی براي مدیران344

ك 1386341____منصور اباذري قومشنمایشگاه کتب حقوقیتنظیم و نگارش انواع قراداد345

ك 1393342____علی رضا علی پور،  حمیده کریم زادهاداره کل امور اقتصادي و دارایی آذربایجان شرقیمجموعه کتابهاي اقتصادي اداره کل امور اقتصادي و دارایی آذربایجان شرقی (22 و 23)346

ك 1394343____سیدرضا موسوي و مرتضی فتحیهزار رنگقانون بودجه سال 1394 به همراه ضوابط اجرایی  (چهار پیوست) و ماده واحده347

ك 1387346____احمد میدري، اصالن قوچانیجهاد دانشگاهیسنجش و بهبود محیط کسب و کار348
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