تاريخ گزارش١٣٩۵/٠١/٢٢ :

فھرست كتابھاي چاپ اول در حوزه كار و تالش سال ٩۴
www.ketab.ir
رديف
1

ﺻﻔﺤﻪ ۱

عنوان
تاريخ نشر
1394/11/05
"سازمان حمايتگرا" و جايگاه آن در
رفتار سازمانی ھزاره سوم

نويسنده  :حسن الوداری
نويسنده  :زينب علینجفی

2

" 1394/11/12کارآفرينان" چگونه میانديشند؟!

نويسنده  :عبدﷲ کريمی

 100,000 338.04آراد کتاب

3

 ١٠ 1394/10/06راز کارآفرينان

نويسنده  :کيتکمرون اسميت
مترجم  :کامران نيکناميان

 100,000 338.04رستان

4

 ٢١ 1394/12/10راز موفقيت در لحظه بحرانی

نويسنده  :برايان تريسی
مترجم  :مھسا سامانی

5

1394/01/23

6

1394/01/23

7

1394/12/12

8

1394/09/10

9

1394/12/25

رده ديويي

پديدآورندگان
ِ

658.3

658.409

 ٢١قانون طاليی فروش :اين قوانين
نويسنده  :برايان تريسی
سريعتر
باعث میشود که فروش بيشتر،
مترجم  :فاطمه عابدی
و آسانتر در بازارھای دشوار به دست
آوريد
 ٢١قانون طاليی فروش :اين قوانين
نويسنده  :برايان تريسی
باعث میشود که فروش بيشتر ،سريعتر مترجم  :فاطمه عابدی
و آسانتر در بازارھای دشوار به دست
آوريد
جھت
موثر
قاعده
١٠
:
انرژی
اتوبوس
نويسنده  :جان گوردون
انتقال انرژی مثبت به زندگی ،کار و
مترجم  :محمدرضا خداقلیپور
مجموعه شما
ھای
شرکت
به
نگاھی
:
يک
از صفر به
نويسنده  :پيتر تيل
نقش
و
"
ولی
سيليکان
"
در
استارتاپ
مترجم  :حسين راسی
آنھا در تجسم آينده
از کارمندی به کارآفرينی
نويسنده  :روحﷲ سليمانی

10

 1394/06/01استخدام بھترينھا :رموز ،بايدھا و
نبايدھا

نويسنده  :کاتريندی .فايوک
مترجم  :محمد قائمپناه
مترجم  :محمدرضا فراھانی
مترجم  :حسن بوداليی

11

 1394/04/23استراتژی کارآفرينی راھبردی

نويسنده  :بابک صمدیافشار
ويراستار  :ناصر شجاعی

12

 1394/03/11استقرار دولت الکترونيک با رويکرد
دولت کارآفرين

نويسنده  :مھدی باقری
نويسنده  :مختار رنجبر
نويسنده  :پيام پاسالری

650.1

ناشر

بھاء

 100,000دايره دانش

محل نشر
تھران

نشاني
م .انقالب ،روبروی سينما بھمن،
کتابفروشی محسن

تھران

تھران

م .انقالب ،خ .کارگر جنوبی ،خ.
روانمھر ،ک .بنبست دولتشاھی،
پ ،١ .واحد ١۴
م .ولی عصر ،ک .نصر ،پ١٨ .

 65,000آئينه بھار

تھران

شھرک بھشتی ،ياسمن  ،٢۶پ.
١۴

 35,000ھشت کتاب

قم

م .سعيدی ،خ .سپاه ،ک ،١۵ .ک.
 ، ۶پ۶ .

قم

خ .امامزاده ابراھيم ،محله
کامکار ،خ .شانزدهمتری اول ،خ.
ھشتمتری اول ،پ٨ .

کامکار
650.1

 35,000ھشت کتاب
کامکار

66492662

66482226

66975285

88933341

09126527031

37833088

366484180-2

37831215

م .انقالب ،خ ١٢ .فروردين ،ک.
بھشت آئين ،پ ،١٩ .ط .دوم

66408368

66466520

 200,000 658.11ھستان

تھران

خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ.
روانمھر ،پ٧۴ .

66412906

66481152

 110,000 338.04انديشه فاضل

تھران
تھران

خ .کارگر جنوبی ،خ .روانمھر،
ک .دولتشاھی ،پ ،١ .واحد ۴
خ .استاد مطھری ،نرسيده به
تقاطع شھيد مفتح ،مقابل
ھواپيمايی ،پ ،٢۴٠ .ط .دوم

66954018

مشھد

خ .امام خمينی  ،٨۴پ٧١ .

32210857

تھران

خ .انقالب ،نبش اللهزار نو ،پ.
 ،۵٩٠واحد ١٠

66342026

650.1

 23,000کليد توسعه آموزش مثبت تھران

تلفن ١

تلفن ٢

 110,000 658.314رسا

 120,000 338.04شاملو

352.3802854678

 98,000نگار نور
دانشگاه آزاد اسالمی
)بندرعباس(

88834844-5

66496575

تاريخ گزارش١٣٩۵/٠١/٢٢ :

فھرست كتابھاي چاپ اول در حوزه كار و تالش سال ٩۴
www.ketab.ir
رديف
13

عنوان
تاريخ نشر
 1394/03/11استقرار دولت الکترونيک با رويکرد
دولت کارآفرين

ﺻﻔﺤﻪ ۲
محل نشر
بندرعباس

نشاني
بلوار دانشگاه پرديس ،دانشگاه
آزاد اسالمی

پديدآورندگان
ِ
نويسنده  :مھدی باقری
نويسنده  :مختار رنجبر
نويسنده  :پيام پاسالری

رده ديويي

14

 1394/12/04اشتغال آسان با مھارتھای زندگی :ثروت نويسنده  :ساسان سيادتی
و کارآفرينی بجای فقر و بيکاری

338.040955

 20,000خوديار

تھران

15

 1394/12/04اشتغال آسان با مھارتھای زندگی :ثروت نويسنده  :ساسان سيادتی
و کارآفرينی بجای فقر و بيکاری

338.040955

 20,000خوديار

تھران

م .انقالب ،ابتدای خ .آزادی،
ابتدای خ .بھزاد ،پ ،٢٧ .واحد.
۵
م .انقالب ،ابتدای خ .آزادی،
ابتدای خ .بھزاد ،پ ،٢٧ .واحد.
۵
خ .انقالب ،خ .فخر رازی ،خ.
شھدای ژاندارمری ،نرسيده به خ.
دانشگاه ،پ ،۵٨ .ط٢ .

352.3802854678

ناشر

بھاء
 98,000نگار نور

دانشگاه آزاد اسالمی
)بندرعباس(

تلفن ١
6665500

66915802-3

66915802-3

16

 1394/11/04اصل موفقيت  :٢٠/٨٠راز دستيابی به
موفقيت بيشتر با تالش کمتر

نويسنده  :ريچارد کچ
مترجم  :امير کامگار
مترجم  :سيدمحمد حسينیبھشتيان

 150,000 658.4093پارسيا

تھران

17

 1394/11/06اصل موفقيت  :٢٠/٨٠راز دستيابی به
موفقيت بيشتر با تالش کمتر

نويسنده  :ريچارد کچ
مترجم  :امير کامگار
مترجم  :سيدمحمد حسينیبھشتيان

 150,000 658.4093پارسيا

تھران

خ .انقالب ،خ .فخر رازی ،خ.
شھدای ژاندارمری ،نرسيده به خ.
دانشگاه ،پ ،۵٨ .ط٢ .

18

 1394/10/23اصول و مبانی کارآفرينی در زندگی و
کسب و کار :ارزيابی ،تمرين و پروژه

نويسنده  :احسان رحمانیمھر
نويسنده  :امراله مرادی
ويراستار  :مريم رحمانیمھر

338.04

قزوين

خ .شھيد بابايی ،ک .سی و پنج،
فرعی وصال ،پ ،۴ .ط .دوم

19

 1394/10/23اصول و مبانی کارآفرينی در زندگی و
کسب و کار :ارزيابی ،تمرين و پروژه

نويسنده  :احسان رحمانیمھر
نويسنده  :امراله مرادی
ويراستار  :مريم رحمانیمھر

338.04

قزوين

چھارراه نادری ،مقابل بيمارستان
بوعلی ،جنب داروخانه قانون ،پ.
٣١٠

20

 1394/02/22اطلس کارآفرينی مشاغل بومی :منطقه
ميانه

نويسنده  :حسين بھتری
نويسنده  :ارشد ياری
ويراستار  :ليال يوسفی
ويراستار  :ليال قاسمیترکی

338.04

 80,000آلتين

تبريز

شھرک طالقانی ،کوی صفا ،پ.
۴

21

 1394/10/09افزايش عملکرد در محل کار :انجام
کارھای يک ھفته در يک روز در محل
کار

نويسنده  :ژان بقوسيان
نويسنده  :اميررضا ثابت
ويراستار  :آذر جوزی

 200,000 155.2زرين کلک آفتاب

مشھد

بلوار معلم ،حد فاصل
معلم ،۶۴-۶٢پ٢٣ .

38921129

22

 1394/10/19افزايش عملکرد در محل کار :انجام
کارھای يک ھفته در يک روز در محل
کار

نويسنده  :ژان بقوسيان
نويسنده  :اميررضا ثابت
ويراستار  :آذر جوزی

 200,000 155.2زرين کلک آفتاب

مشھد

بلوار معلم ،حد فاصل
معلم ،۶۴-۶٢پ٢٣ .

38921129

سايهگستر
مھرگان دانش
سايهگستر
مھرگان دانش

تلفن ٢
6665501

66407231

66484189

66407231

66484189

33670838

33229588

33235305

4784183

33238033

34756183

تاريخ گزارش١٣٩۵/٠١/٢٢ :

فھرست كتابھاي چاپ اول در حوزه كار و تالش سال ٩۴
www.ketab.ir

ﺻﻔﺤﻪ ۳
رده ديويي

رديف
23

عنوان
تاريخ نشر
 1394/05/13افزايش عملکرد در محل کار :انجام
کارھای يک ھفته در يک روز در محل
کار

پديدآورندگان
ِ
نويسنده  :ژان بقوسيان
نويسنده  :اميررضا ثابت
ويراستار  :آذر جوزی

24

 1394/02/06افزايش عملکرد در محل کار :انجام
کارھای يک ھفته در يک روز در محل
کار

نويسنده  :ژان بقوسيان
نويسنده  :اميررضا ثابت
ويراستار  :آذر جوزی

25

 1394/12/26اقتصاد کارآفرينی )آنچه ما میدانيم و
آنچه نمیدانيم(

نويسنده  :سايمونسی .پارکر
مترجم  :محسن مطيعی

338.04

26

 1394/12/26اقتصاد کارآفرينی )آنچه ما میدانيم و
آنچه نمیدانيم(

نويسنده  :سايمونسی .پارکر
مترجم  :محسن مطيعی

338.04

27

 1394/08/06انگيزه

نويسنده  :برايان تريسی
مترجم  :مھدی قراچهداغی
ويراستار  :شھال ارژنگ

28

 1394/06/21اھداف سخت

نويسنده  :مارکاندرو مورفی
مترجم  :مھسار مشتاق
ويراستار  :ملکسيما طاھری

155.2

ناشر

محل نشر
مشھد

نشاني
بلوار معلم ،حد فاصل
معلم ،۶۴-۶٢پ٢٣ .

بھاء

مشھد

بلوار معلم ،حد فاصل
معلم ،۶۴-۶٢پ٢٣ .

38921129

 90,000فخراالسالم

اراک

 90,000فخراالسالم

اراک

32270700

32270500

 80,000ذھنآويز

تھران

ابتدای خ .شھدا ،بعد از سهراه
دروازه مشھد ،ساختمان ھفتهنامه
شمس
ابتدای خ .شھدا ،بعد از سهراه
دروازه مشھد ،ساختمان ھفتهنامه
شمس
خ .دماوند ،بعداز سه راه
تھرانپارس ،خ .سازمان آب ،ک.
چھارغربی

32270700

32270500

 200,000زرين کلک آفتاب

 200,000 155.2زرين کلک آفتاب

658.314

تلفن ١
38921129

88794218-19

 90,000ابوعطا

تھران

خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين،
ساختمان ناشران ،ط .چھارم

66485937-40

29

 1394/02/15ايجاد انگيزه در کارکنان

نويسنده  :اساتيد دانشگاه ھاروارد
مترجم  :پيمان گردلو
ويراستار  :معصومه محموديان

658.314

 45,000جادوی قلم

تھران

بلوار گلبرگ غربی ،بين خ١۶ .
متری دوم و چھارراه کرمان ،
پ ،٣۴٠ .ط ،۴ .واحد ١١

77030879

30

 1394/06/18آيين شگفتانگيز گانگ ھو!

نويسنده  :کنتاچ .بالنچارد
مترجم  :سارا بندرومی
ويراستار  :احمدرضا اسعدی

658.314

 95,000ابوعطا

تھران

خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين،
ساختمان ناشران ،ط .چھارم

66485937-40

31

 1394/10/20پارادايمھای توسعه روستايی )سياستھا مترجم  :محمدرضا رضوانی
و حکمروايی(
مترجم  :حميدرضا باغيانی
مترجم  :سارا جعفری

 150,000 307.1412دارخوين

اصفھان

خ .امام خمينی ،شھرک کوثر،
بلوار شھدا ،بلوک  ،٢۴واحد ١

32

 1394/08/10پژوھشنامه برندينگ کارفرما :رابطه بين نويسنده  :جواد فقيھیپور
برندينگ کارفرما و تعلق خاطر کارکنان نويسنده  :سميه فقيھیپور
در سازمان تامين اجتماعی
نويسنده  :نوشآفرين چترچی

 38,000دارالفنون

تھران

خ .انقالب ،خ .نامجو ،ک .موثق،
پ١ .

09104949253

33

 1394/02/01پيشگامان کارآفرينی

خ .شھدا ،پاساژ وليعصر ،پ٢۵ .

42332217

مترجم  :علی بابائيان
مترجم  :رحيمه زمانفشمی

153.8

658.314

 160,000 338پژوھشی نوآوران شريف الھيجان
ندای سبز شمال

تلفن ٢

95020772

77030867

33359643

تاريخ گزارش١٣٩۵/٠١/٢٢ :

فھرست كتابھاي چاپ اول در حوزه كار و تالش سال ٩۴
www.ketab.ir
رديف
34

ﺻﻔﺤﻪ ۴

عنوان
تاريخ نشر
 1394/02/01پيشگامان کارآفرينی

پديدآورندگان
ِ
مترجم  :علی بابائيان
مترجم  :رحيمه زمانفشمی

35

 1394/05/03پيشگامان کارآفرينی

مترجم  :روشنک بھروز
مترجم  :محمدرضا ربيعپور
مترجم  :آيتاله مميز

36

 1394/05/03تاثير روحيه کارآفرينی بر کارکنان

نويسنده  :اعظم ملکی
ويراستار  :ھادی احمدی

37

 1394/10/26تجاریسازی پژوھش :مفاھيم ،کاربردھا نويسنده  :حميد اسمعيلزاده
و اصول
نويسنده  :نازنين فخرفاطمی
نويسنده  :ليال دشمنگير

38

 1394/09/17تدوين طرح کسب و کار حرفهای
"راھنمای عملی تھيه طرح راهاندازی
شرکت"

39

 1394/02/22تدوين مجموعه مقاالت کامل و خالصه
بهاھتمام  :عنايتﷲ نجيبزاده  150,000 338.040955چويل
فرھنگ
ارايه شده در :اولين ھمايش ملی
بهاھتمام  :عليرضا فرخی
و توسعه کارآفرينی
بهاھتمام  :موسی خادمی
بهاھتمام  :رامين تقوی
بهاھتمام  :زھرا باقرینسب

40

 1394/11/25ترن ھوايی کارآفرينی

41

 1394/12/12تسھيالت  +تحصيالت = توسعه اقتصادی نويسنده  :اسداله رستمی
نويسنده  :عبداله رستمی

42

 1394/04/09تعلق خاطر کارکنان = Employee
engagement

نويسنده  :متيو رکورد
مترجم  :عبدالحميد ابراھيمی
مترجم  :سيدعلی دلبری
مترجم  :محمدھادی رجبی

نويسنده  :دارن ھاردی
مترجم  :کمال سخدری
مترجم  :سروش صفدريان
مترجم  :اميررضا محمودی

نويسنده  :عباسعلی رستگار
نويسنده  :جواد فقيھیپور
نويسنده  :جواد قليچلی
ويراستار  :فريبا خادمی

محل نشر
ناشر
بھاء
رده ديويي
 160,000 338پژوھشی نوآوران شريف تھران
ندای سبز شمال

نشاني
م .انقالب ،خ .جمالزاده جنوبی،
پايينتر از جمھوری ،خ.
چنگيزی ،خ .زرينقدم ،بن بست
فرشته ،پ١ .
م.انقالب ،ک .مھرناز

 325,000 338.04راز نھان

تھران

 80,000پيام کوثر

تھران

 200,000 338.04072آيندهپژوه

تھران

خ .انقالب ،خ .شھيد وحيد نظری،
بين دوازده فروردين و خ.
منيریجاويد ،بنبست مبين ،پ٣ .
اميرآباد شمالی ،ک .دوازدھم ،پ.
 ،۴٢ط .سوم

تھران

خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين،
خ .لبافینژاد ،بين خ .فروردين و
خ .ارديبھشت ،پ١٨٩ .

338.04

658.4012

موسسه کتاب مھربان
نشر

تلفن ١
66916796

تلفن ٢
66916734

66574262

66412338

66413168

88000421

66973175-6

66952090

ياسوج

خ .ارم ،فرعی نھم ،سمت چپ،
پ١٠ .

33230402

33222111

تھران

خ .انقالب ،ابتدای خ .کارگر
جنوبی ،ک .رشتچی ،پ،١۴ .
واحد ١۶

66572335

66926578

 85,000راز نھان

تھران

م.انقالب ،ک .مھرناز

66574262

 147,000 658.314دارالفنون

تھران

خ .انقالب ،خ .نامجو ،ک .موثق،
پ١ .

 170,000 658.11پندار پارس

650.10955

09104949253

تاريخ گزارش١٣٩۵/٠١/٢٢ :
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رديف
43

پديدآورندگان
عنوان
تاريخ نشر
ِ
1394/04/30
در
ماندگار
کار
و
کسب
خلق
تکرارپذيری
نويسنده  :جيمز آلن
دنيای ناپايدار
نويسنده  :کريس زوک
مترجم  :يعقوب زاھدیانباردان
مترجم  :غالمرضا توکلی

44

 1394/05/27تکنيکھای آفرينش ايدهھای تجاری
بازارپسند و پولساز :کتابی برای
دانشجويان آيندهنگر ،اساتيد دلسوز... ،
 1394/04/01توصيهھای پدر پولدار قبل از ترک
نويسنده  :رابرتتی .کيوساکی
و
کسب
شغلتان :سپس شروع به ساختن
نويسنده  :شارونال .لشتر
کار ميلياردی خود کنيد
مترجم  :ابوذر کرمی

46

 1394/08/25جادوی انگيزش :طرحی برای تقويت
روحيه کارکنان

نويسنده  :برايان تريسی
مترجم  :صالح سپھریفر
مترجم  :مھدی شھبازی

47

 1394/04/09جامعهشناسی کارآفرينی

نويسنده  :ريچارد سوئدبرگ
مترجم  :شھال باقری
مترجم  :سيدهاطھر ميرعابدينی
ويراستار  :فرھاد قربانزاده

48

 1394/01/17حکايتھای بھرهوری ،يا ،درسھای زندگی نويسنده  :حسين پورآقاسی
بهاھتمام  :آذر ويژه

49

 1394/02/22خالقيت تا کارآفرينی در ھزاره سوم

نويسنده  :حسين فتحی

50

 1394/02/22خالقيت تا کارآفرينی در ھزاره سوم

نويسنده  :حسين فتحی

338.04

51

 1394/02/22خالقيت تا کارآفرينی در ھزاره سوم

نويسنده  :حسين فتحی

338.04

52

 1394/09/14خالقيت و کارآفرينی )مديريت کسب و کار نويسنده  :محمدرضا ناظمپور
و بھرهوری(
ما
پرواز
بال
دو
کارآفرينی،
 1394/07/18خالقيت و
نويسنده  :ناصر بيکزادهمرزبانی
مقدمه  :پرويز درگی
ويراستار  :مريم چھاربالشی

54

 1394/06/21خالقيت ،کارآفرينی ،تحول در سازمان

45

53

نويسنده  :سعيد قاسمی

نويسنده  :اميرحسين اميرخانی
نويسنده  :فائزه احمدی

محل نشر
تھران

نشاني
م .نوبنياد ،پاسداران شمالی ،نبش
کوھستان ھشتم ،موسسه آموزشی
و تحقيقاتی صنايع دفاعی

رده ديويي

 180,000 338.04سخنکده

تھران

م .انقالب ،بازار بزرگ کتاب ،ط.
دوم ،واحد ١

66962841

 240,000 658.11آوين

تھران

ونک ،انتھای خ .شيخ بھايی،
بلوار آزادگان ،خ .بيست و يکم
غربی ,پ ،٣٣ .زنگ سوم

88007083

88013600

تھران

خ .قائم مقام فراھانی ،ضلع
شمالغربی م .شعاع ،شماره
 ،١٠٨ط .سوم شمالی

42710340

42710341

تھران

خ .دماوند ،خ .سازمان آب ،خ.
نجم شيدايی ،ک .توانگری
جنوبی ،پ ،١۴ .ط .سوم.

88008941

88008926

 65,000اميد فرزانگان

تھران

خ .سعادت آباد ،خ .سی و يکم،
پ ،١١ .واحد يک

88094880

338.04

 75,000فروزش

تبريز

 75,000فروزش

تبريز

33369525

33367229

 75,000فروزش

تبريز

چھارراه آبرسان ،مقابل کوی
بزرگمھر
چھارراه آبرسان ،مقابل کوی
بزرگمھر
چھارراه آبرسان ،مقابل کوی
بزرگمھر
خ .سناباد ،بين سناباد  ۶و  ،٨پ.
١٠۴
خ .آزادی )شرق به غرب( ،بعد
از خوش شمالی ،ک .نمايندگی،
پ ،١ .واحد ١٠

33369525

33367229

33369525

33367229

38421744

38444544

66431863

66434055

88830797

22877867

338.04

658.314

ناشر

بھاء

موسسه آموزشی و
تحقيقاتی صنايع دفاعی

 90,000دنيای اقتصاد

 110,000 338.04بھمن برنا

331.118

 150,000 338.04پرستاران جوان

مشھد

 200,000 338.04بازاريابی

تھران

 200,000 650.1پرنيان

تھران

سيدخندان ،خ .جلفا ،ک .سيمرغ
غربی ،ط .ھمکف ،پ۵۵ .

تلفن ١

تلفن ٢

22808737

22808711

66962842

تاريخ گزارش١٣٩۵/٠١/٢٢ :
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عنوان
تاريخ نشر
 1394/02/06خلق يک تفکر کارآفرينانه :شکست ھم
يک گزينه است!

پديدآورندگان
ِ
مترجم  :پريسا جعفری
مترجم  :محمد قجر
مترجم  :ابوطالب حسينی

56

 1394/05/17دانشگاه و کارآفرينی

نويسنده  :سھراب رضايی

57

 1394/05/03درآمدی بر مبانی دولت الکترونيک و
جايگاه آن در مديريت شھری و نظام
تجاری شھر
 1394/07/27درآمدی بر نوآوری پاسخگو

59

 1394/07/28دستنامه تعلق خاطر

نويسنده  :عباسعلی رستگار
نويسنده  :جواد فقيھیپور
نويسنده  :جواد قليچخانی

60

 1394/06/03دنيای کارآفرينی :به دنيای کارآفرينی
خوش آمديد
 1394/02/01دی ان ای نوآور :تسلط بر پنج مھارت
نوآوران مرزشکن

نويسنده  :فرھاد احمدی

62

 1394/06/30ذھن کارآفرين ١٠٠ :باور ،ويژگی ،و
عادات مھم کارآفرينان نخبه

63

 1394/11/10راھبردھای توسعه کارآفرينی در اروپای مترجم  :محمد عليشاھی
 :٢٠٢٠ترويج رويحه کارآفرينی در
اروپا
1394/12/12
مبانی
امتحانی
سواالت
بانک
و
راھنما
نويسنده  :بھنام مرادی
کارآفرينی
ويراستار  :نرگس شيرازی

65

 1394/10/23راھنمای خوداشتغالی و کارآفرينی

58

61

64

رده ديويي

بھاء

ناشر

338.04

 85,000ھوشمند تدبير

338.04

 75,000ميثاق فرزانگان

 200,000 352.3802854محقق اردبيلی

محل نشر
تھران

نشاني
خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و
ابوريحان ،پ ،١١٧۶ .نيم ط.
اول

تھران

نواب ،بريانک شرقی ،ک .بنيادی
منش ،پ ،١ .واحد٩ .
خ .نايبی ،سه راه دانش ،پاساژ
معطری ،ط .دوم ،پ٨ .

اردبيل

نويسنده  :مرتضی جوادینياآذری  240,000 658.4012مرکز تحقيقات و توسعه تھران
سازمان اتکاء
ويراستار  :يوسف جوادینياآذری
ويراستار  :سعيد قدوسینژاد

نويسنده  :جف داير
نويسنده  :ھالبی گرگرسن
نويسنده  :کليتونام کريستنسن
مترجم  :عيسی پريزادی
مترجم  :سيدمحمدحسين شجاعی
مترجم  :مصطفی محسنی
مترجم  :جليل غريبی
نويسنده  :کويندی جانسون
مترجم  :سيدمحسن علمدار

نويسنده  :کريم نادریمھديی

تلفن ١
66479675

55424159

55422476

2240081

م .حسن آباد ،خ .شھيد مرادی،
ساختمان شھدای اتکا ،ط٢ .

 39,000دارالفنون

تھران

خ .انقالب ،خ .نامجو ،ک .موثق،
پ١ .

 150,000 338.04سخنوران

تھران

خ .کارگر شمالی ،بعد از خ.
ادوارد براون ،پ١۴٠٧ .
خ .استاد مطھری ،نرسيده به
تقاطع شھيد مفتح ،مقابل
ھواپيمايی ،پ ،٢۴٠ .ط .دوم

تھران

خ .لبافینژاد ،نرسيده به خ.
جمالزاده ،پ ،٣١۶ .واحد ١

66916407

تھران

خ .مطھری ،نرسيده به خ.
شريعتی ،پ ،٧ .واحد ٢

88473664

 115,000 338.04خردمندان

تھران

خ .انقالب ،خ ١٢ .فروردين ،ک.
نوروز پ ،١٠ .ط١ .

66460922

 150,000 338.04مصفای الوند

ھمدان

شھرک چمران ،دوازدهمتری
بالل ،پ١۶ .

38222091

658.314

 138,000 658.4063رسا

 215,000 338.04پورنگ
658.421

 40,000مھر نوروز

تھران

تلفن ٢
66913164

09104949253

66476306

77103634

88834844-5

66949797

تاريخ گزارش١٣٩۵/٠١/٢٢ :
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رديف
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عنوان
تاريخ نشر
 1394/10/22راھنمای سرمايهگذاری برای کودکان و
نوجوانان

پديدآورندگان
ِ
نويسنده  :امين رئوفی
مقدمه  :علی رضايی

67

 1394/10/22راھنمای سرمايهگذاری برای کودکان و
نوجوانان

نويسنده  :امين رئوفی
مقدمه  :علی رضايی

رده ديويي
332.6

ناشر

بھاء

 100,000کھکشان دانش

محل نشر
تھران

نشاني
م .انقالب ،خ .کارگر جنوبی ،خ.
روانمھر ،ک .بنبست دولتشاھی،
پ ،١ .واحد ١۴
انتھای خ .صائب ،ساختمان امين،
واحد ۴

آراد کتاب
 100,000 332.6کھکشان دانش

تبريز

آراد کتاب

تلفن ١
66482226

34760451

تلفن ٢
66975285

34760014

68

 1394/10/02راھنمای عملی کارآفرينان اجتماعی

نويسنده  :ايانسی مکميالن
نويسنده  :جيمز.دی تامسون
مترجم  :مرتضی اکبری
مترجم  :ضرغام عبدالھیپور
مترجم  :فرزاد قاسمزاده

 135,000 338.04جھاد دانشگاھی واحد
تھران ،سازمان
انتشارات

تھران

خ .انقالب ،خ .شانزده آذر،
ساختمان فوالد ،ط .سوم ،معاونت
فرھنگی جھاد دانشگاھی تھران

66954368

66490740

69

 1394/10/02راھنمای عملی کارآفرينان اجتماعی

نويسنده  :ايانسی مکميالن
نويسنده  :جيمز.دی تامسون
مترجم  :مرتضی اکبری
مترجم  :ضرغام عبدالھیپور
مترجم  :فرزاد قاسمزاده

 135,000 338.04جھاد دانشگاھی واحد
تھران ،سازمان
انتشارات

تھران

خ .انقالب ،خ .شانزده آذر،
ساختمان فوالد ،ط .سوم ،معاونت
فرھنگی جھاد دانشگاھی تھران

66954368

66490740

70

 1394/10/02راھنمای عملی کارآفرينان اجتماعی

نويسنده  :ايانسی مکميالن
نويسنده  :جيمز.دی تامسون
مترجم  :مرتضی اکبری
مترجم  :ضرغام عبدالھیپور
مترجم  :فرزاد قاسمزاده

 135,000 338.04جھاد دانشگاھی واحد
تھران ،سازمان
انتشارات

تھران

خ .انقالب ،خ .شانزده آذر،
ساختمان فوالد ،ط .سوم ،معاونت
فرھنگی جھاد دانشگاھی تھران

66954368

66490740

71

 1394/10/07روشھای تدريس و يادگيری در
کارآفرينی )رويکرد عملگرا(

گردآورنده  :رضا محمدکاظمی
گردآورنده  :محمد بيطرفان
گردآورنده  :سعيد رمضانزرندی
گردآورنده  :مجيد اميریمقدم

 100,000 338.04ھزاره سوم انديشه

تھران

م .انقالب ،ک .آبرو ،پ١٠ .

66037648

72

 1394/02/07رويکردی نوين در کارآفرينی

نويسنده  :شھرام عروفزاد
نويسنده  :راضيه نظری

338.04

اصفھان

خ .بزرگمھر ،خ .رکن الدوله ،خ.
نيرو ،جنب داروخانه

73

 1394/11/19ساختار کارآفرينی

نويسنده  :مسعود صفیزاده
نويسنده  :رضا عابدی

 150,000 338.04ھوشمند تدبير

تھران

74

 1394/08/23سالم دوست من! به دنيای کارآفرينی
خوش آمدی

نويسنده  :کامبيز طالبی
نويسنده  :نورالھدیسادات اسدی
ويراستار  :مژگان کلھر

 130,000 338.04اکسير باران

تھران

خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و
ابوريحان ،پ ،١١٧۶ .نيم ط.
اول
خ .شھيد مدنی جنوبی ،خ .شھيد
محمودی ،پ٣۴٩ .

 90,000بھتاپژوھش

2666635

09130002501

66479675

66913164

77551407

تاريخ گزارش١٣٩۵/٠١/٢٢ :
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پديدآورندگان
عنوان
تاريخ نشر
ِ
1394/12/02
در
موفقيت
ناپذير
شکست
کامال
قانون
صد
نويسنده  :برايان تريسی
تجارت
مترجم  :حامد رفيعی
ويراستار  :اميرعلی رفيعی

محل نشر
تھران

نشاني
خ .انقالب ،خ .منيری جاويد ،پ.
 ،١٩ط .دوم

رده ديويي

 180,000 338.04پيام رسان

تھران

خ .شھيد رجايی١٨ ،متری تختی،
ک ،٢٢ .پ۶ .

 120,000 338.04جھاددانشگاھی اروميه

اروميه

خ .امينی ،ساختمان جھاد
دانشگاھی ،دفتر انتشارات

658.314

 70,000ابوعطا

تھران

خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين،
ساختمان ناشران ،ط .چھارم

66485937-40

658.4092

 50,000ابوعطا

تھران

خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين،
ساختمان ناشران ،ط .چھارم

66485937-40

 109,000 658.314نسل نوانديش

تھران

م .وليعصر ،ابتدای خ .کريمخان
زند ،پ ،٣٠٨ .ساختمان کيميا

88942247-9

 110,000 338.04سخنوران

تھران
کرج

خ .کارگر شمالی ،بعد از خ.
ادوارد براون ،پ١۴٠٧ .
سه راه رجايی شھر ،ضلع شمالی
پل ،ساختمان ققنوس

کرج

سه راه رجايی شھر ،ضلع شمالی
پل ،ساختمان ققنوس

650.1

بھاء

ناشر

 100,000ياد عارف

76

 1394/10/12علوم و فنون کارآفرينی

77

 1394/01/16عوامل موثر بر خالقيت و کارآفرينی

78

 1394/11/19فراتر از انگيزه :چرا انگيزش کارکنان
موثر نيست؟ چه کاری موثر است؟

نويسنده  :سوزان فولر
مترجم  :مھسار مشتاق
ويراستار  :عوض لطيفی

79

 1394/06/18قرص مديريت :چگونه در بين کارکنان
ايجاد انگيزه کنيم؟

نويسنده  :کنتاچ .بالنچارد
نويسنده  :مارک مکنيک
مترجم  :مھسا مشتاق
ويراستار  :احمدرضا اسعدی

80

 1394/01/23قصهھای ماھی :قصهھای حقيقی برای نويسنده  :استيون الندين
دگرگون کردن زندگی و محل کار شيوهای نويسنده  :جان کريستنسن
برای باالبردن روحيه داستانھای نقلی
نويسنده  :ھری پل
امکانات نامحدود
مترجم  :مھين خالصی
ويراستار  :الھام اثنیعشری

81

 1394/08/11کارآفرينان طالئيه عرصه سازندگی

نويسنده  :بھزاد بايرامپور

82

 1394/12/15کارآفرينان کوچک

نويسنده  :وجيه باقرصاد
نويسنده  :نرگس رحمتی

 140,000 338.04گردوی دانش

83

 1394/12/15کارآفرينان کوچک

نويسنده  :وجيه باقرصاد
نويسنده  :نرگس رحمتی

 140,000 338.04گردوی دانش

نويسنده  :فرھاد خسروانی
نويسنده  :علی معصوميانکلشتری
نويسنده  :حامد صفاری
ويراستار  :سيدصاحب
ساداتحسينی
نويسنده  :سعيد لطفﷲزاده
نويسنده  :ولی عاقلی
ويراستار  :حبيب وليزاده
ويراستار  :امين رستمزاده
ويراستار  :محمدامين رضازاده
ويراستار  :منصور مرتضوی

تلفن ١

تلفن ٢

66405073

66401878

55013520

55537750

3444070

3454330

66476306

77103634

34456810

34451503

34456810

34451503

تاريخ گزارش١٣٩۵/٠١/٢٢ :
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رديف
84

تاريخ نشر
 1394/12/17کارآفرينی

85

 1394/09/29کارآفرينی

نويسنده  :بابک دھقانپور
نويسنده  :رضا شريفيان
نويسنده  :آزاده شفيعی

86

 1394/11/24کارآفرينی

نويسنده  :حامد رحيمی

 100,000 338.04طھورا

87

 1394/05/11کارآفرينی

88

 1394/09/25کارآفرينی

نويسنده  :محمدحسين فاتحیدايانلو
نويسنده  :سيدفرشاد فروتن
ويراستار  :ملکعباس
يوسفیخواه
نويسنده  :فرھاد خسروانی
نويسنده  :علی معصوميانکلشتری
نويسنده  :حامد صفاری

 150,000 338.04کلک باران

تھران

 125,000 338.04ساکو

تھران

خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين،
نرسيده به خ .وحيد نظری ،پ.
 ،٢٨۶ط ،٢ .واحد٧

89

 1394/09/03کارآفرينی

نويسنده  :مرتضی داودی

 150,000 338.04داودی

شھرری

90

 1394/01/25کارآفرينی

نويسنده  :محمود احمدپورداريانی
نويسنده  :سيدمحمد عزيزی
ويراستار  :شھرام رجبزاده

 140,000 338.04ساکو

تھران

دولت آباد ،فلکه اول ،خ .پروين
اعتصامی ،مجتمع ارکيده ،بلوک
 ،c 5ط ،٨ .واحد ١
خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين،
نرسيده به خ .وحيد نظری ،پ.
 ،٢٨۶ط ،٢ .واحد٧

91

 1394/11/04کارآفرينی )اصول ،مبانی و مھارتھای
کسب و کار(

نويسنده  :احمد عطارنيا
نويسنده  :نسرين خانکش
نويسنده  :فردين وکيلی

 100,000 338.04واصف الھيجی

قم

خ .امام ،چھارراه غفاری ،مقابل
ک .شصتويک ،پ٨٢٣ .

36606190

92

 1394/09/01کارآفرينی )علمی  -کاربردی( :براساس نويسنده  :مھدی معافیمدنی
سرفصل وزرات علوم ،تحقيقات و فناوری نويسنده  :عبدالرضا محرر
برای دانشجويان کليه رشتهھا در مقطع
کاردانی و کارشناسی
بدانند
بايد
ھمه
آنچه
 1394/04/09کارآفرينی اجتماعی:
نويسنده  :ديويد برنستاين
مترجم  :تيمور توانبخش
مترجم  :سروش فتحی
مترجم  :مھدی مختارپور

 180,000 338.04نيک مھر

تھران

شھرزيبا ،خ .شھيد احمد کاشانی
کن محله باالن ،ک .حاج محمد
باقر ،پ٣ .

44313890

 120,000 338.04بھمن برنا

تھران

خ .دماوند ،خ .سازمان آب ،خ.
نجم شيدايی ،ک .توانگری
جنوبی ،پ ،١۴ .ط .سوم.

88008941

93

عنوان

پديدآورندگان
ِ
نويسنده  :حسين بھرامی
نويسنده  :سميرا ميرزاپور
نويسنده  :محمود صيادی

محل نشر
تھران

نشاني
خ.انقالب ،خ ١٢ .فروردين ،پ.
 ،٢٨۶ط .اول ،واحد .۵

رده ديويي

 100,000 338.04مھرآذين

زرينشھر

چھارباغ عباسی ،مجتمع
چھارباغ ،ط ،١ .واحد٢۵ .

32331417

تھران

خ .ستارخان ،ک .شھيد اکبريان
آذر ،پ ،۵٧ .ط۴ .
خ .آيت اله کاشانی ،کوی کيھان،
ک .ھشتم ،پ ، ۴٠ .ط ٣ .شمالی

66435666

66435667

44162503

88315199

66572692

33771996

338.04

بھاء

ناشر

 150,000اديبان روز

تلفن ١

تلفن ٢

66956812

66956813

32225821

66572692

36606180

88008926

تاريخ گزارش١٣٩۵/٠١/٢٢ :
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رديف
94

عنوان
تاريخ نشر
 1394/07/05کارآفرينی آموزشی و مشکالت آن

پديدآورندگان
ِ
نويسنده  :طيبه رضائی
نويسنده  :محمود حاجحسينی

95

 1394/09/09کارآفرينی به روش دارن ھاردی

نويسنده  :دارن ھاردی
مترجم  :محسن صدوق
مترجم  :نسرين جعفری
ويراستار  :زھرا عليزاده
ويراستار  :آزاده فرزادفر

 165,000 338.04کتيبه پارسی

96

 1394/07/07کارآفرينی به شيوه اصغر توفيقی
بنيانگزار شرکت باند و گاز و پنبه کاوه

نويسنده  :رضا يادگاری
نويسنده  :مھشيد سنايیفرد

 120,000 338.04کارآفرينان بزرگ

تھران

97

 1394/10/28کارآفرينی به شيوه بيوک صحافامين
بنيانگذار گروه صنعتی وحيد

نويسنده  :رضا يادگاری
نويسنده  :مھشيد سنايیفرد
ويراستار  :عيسی محمدی

 120,000 338.040955کارآفرينان بزرگ

تھران

م .ھروی ،خ .وفامنش ،خ.
عقيلی ،برج آوا ،واحد ٩۵

98

 1394/07/08کارآفرينی به شيوه داوود عابدی آملی:
بنيانگذار گروه صنعتی تاژ

نويسنده  :رضا يادگاری
نويسنده  :مھشيد سنايیفرد
ويراستار  :عيسی محمدی

 120,000 338.04کارآفرينان بزرگ

تھران

م .ھروی ،خ .وفامنش ،خ.
عقيلی ،برج آوا ،واحد ٩۵

22938511

99

 1394/07/08کارآفرينی به شيوه داوود عابدی آملی:
بنيانگذار گروه صنعتی تاژ

نويسنده  :رضا يادگاری
نويسنده  :مھشيد سنايیفرد
ويراستار  :عيسی محمدی

 120,000 338.04کارآفرينان بزرگ

تھران

م .ھروی ،خ .وفامنش ،خ.
عقيلی ،برج آوا ،واحد ٩۵

22938511

100

 1394/10/28کارآفرينی به شيوه دکتر نصرﷲ اخوی
بنيانگذار شرکت سی گل

نويسنده  :رضا يادگاری
نويسنده  :مھشيد سنايیفرد
ويراستار  :عيسی محمدی

 120,000 338.040955کارآفرينان بزرگ

تھران

م .ھروی ،خ .وفامنش ،خ.
عقيلی ،برج آوا ،واحد ٩۵

22938511

101

 1394/09/18کارآفرينی به شيوه علیاصغر خيالی
بناب :بنيانگذار شرکت جھان ھمتا
سيکلت بناب
 1394/10/28کارآفرينی به شيوه کامبيز روشنروان
بنيانگذار آموزشگاه موسيقی سرايش
)درجه يک(

نويسنده  :رضا يادگاری
نويسنده  :مھشيد سنايیفرد

 120,000 650.1کارآفرينان بزرگ

تھران

م .ھروی ،خ .وفامنش ،خ.
عقيلی ،برج آوا ،واحد ٩۵

22938511

نويسنده  :رضا يادگاری
نويسنده  :مھشيد سنايیفرد
ويراستار  :عيسی محمدی

 120,000 338.040955کارآفرينان بزرگ

تھران

م .ھروی ،خ .وفامنش ،خ.
عقيلی ،برج آوا ،واحد ٩۵

22938511

103

 1394/10/28کارآفرينی به شيوه مژگان دادفر بنيانگذار نويسنده  :رضا يادگاری
مجتمع زيبايی دادفر
نويسنده  :مھشيد سنايیفرد
ويراستار  :عيسی محمدی

 120,000 338.040955کارآفرينان بزرگ

تھران

م .ھروی ،خ .وفامنش ،خ.
عقيلی ،برج آوا ،واحد ٩۵

22938511

102

رده ديويي
338.04

بھاء

ناشر

 110,000تیآرا

تلفن ١

محل نشر
تھران

نشاني
خ .انقالب اسالمی ،خيابان نجات
اللھی ،پالک  ١٨۴ط ،٣ .واحد ۶

تھران

خ .ستارخان ،خ .شادمان ،نبش
چھارراه مستعانيه ،ب ،١٠٩ .ط.
دوم ،واحد ۴

66062453

م .ھروی ،خ .وفامنش ،خ.
عقيلی ،برج آوا ،واحد ٩۵

22938511

22938511

88930670

تلفن ٢

تاريخ گزارش١٣٩۵/٠١/٢٢ :
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رديف
104

عنوان
تاريخ نشر
 1394/10/02کارآفرينی بينالمللی

105

 1394/11/14کارآفرينی خانوادگی به شيوه بابک اخوان نويسنده  :رضا يادگاری
بلورچيان و مرجان صدرالعلمايی
نويسنده  :مھشيد سنايیفرد
بنيانگذاران شرکت پوشاک الياف طبيعی
"درست" و فروشگاهھای زنجيرهای "تن
درست
 120,000 338.040955کارآفرينان بزرگ
 1394/11/14کارآفرينی خانوادگی به شيوه بابک اخوان نويسنده  :رضا يادگاری
بلورچيان و مرجان صدرالعلمايی
نويسنده  :مھشيد سنايیفرد
بنيانگذاران شرکت پوشاک الياف طبيعی
"درست" و فروشگاهھای زنجيرهای "تن
درست
338.04
آوای مسيح
 1394/11/26کارآفرينی در بخش کشاورزی :راھنمای نويسنده  :ديويد جی .کاھان
مديريت مزرعه )سازمان خواربار و
مترجم  :محمدمھدی مردانشاھی
کشاورزی ملل متحد .رم(٢٠١٢ ،
مترجم  :ايوب حيدرزاده

106

107

پديدآورندگان
ِ
نويسنده  :مھران رضوانی
نويسنده  :سيدمھدی موسوینژاد

محل نشر
ناشر
بھاء
رده ديويي
 150,000 338.04دانشگاه تھران ،موسسه تھران
انتشارات و چاپ
 120,000 338.040955کارآفرينان بزرگ

نشاني
انتھای خ .کارگر شمالی ،خ .شھيد
فرشیمقدم )شانزدھم(

تلفن ١
88012076

تھران

م .ھروی ،خ .وفامنش ،خ.
عقيلی ،برج آوا ،واحد ٩۵

22938511

تھران

م .ھروی ،خ .وفامنش ،خ.
عقيلی ،برج آوا ،واحد ٩۵

22938511

ساری

خ .سلمان فارسی ،ک .ھجده ،پ.
۴٢

33258707

تلفن ٢
88338712

108

 1394/05/27کارآفرينی در زيست فناوری

نويسنده  :ستاد توسعه زيست
فناوری
مترجم  :محمد فرامرزپور
مترجم  :محمد ميردريکوند
مترجم  :محمد عنايتزاده
مترجم  :مھدی رھايی
ويراستار  :ھومن عباسپور
ويراستار  :عباس مھدیزاده

 145,000 338.04پژوھشگاه ملی مھندسی تھران
ژنتيک و زيستفناوری

کيلومتر ھفده بزرگراه تھران
کرج ،بلوار پژوھش

44580396-8

44580301-10

109

 1394/05/27کارآفرينی در زيست فناوری

نويسنده  :ستاد توسعه زيست
فناوری
مترجم  :محمد فرامرزپور
مترجم  :محمد ميردريکوند
مترجم  :محمد عنايتزاده
مترجم  :مھدی رھايی
ويراستار  :ھومن عباسپور
ويراستار  :عباس مھدیزاده

 154,000 338.04پژوھشگاه ملی مھندسی تھران
ژنتيک و زيستفناوری

کيلومتر ھفده بزرگراه تھران
کرج ،بلوار پژوھش

44580396-8

44580301-10

110

 1394/05/27کارآفرينی در کشاورزی

نويسنده  :ديويد جی .کاھان
مترجم  :سعيد کريمی
مترجم  :رضا موحدی

 120,000 630.2نورعلم

ھمدان

خ .مھديه ،نبش م .شريعتی

38378010

تاريخ گزارش١٣٩۵/٠١/٢٢ :
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رديف
111

عنوان
تاريخ نشر
 1394/11/03کارآفرينی سازمانی :نحوه ايجاد روحيه
کارآفرينی موثر در کل سازمان

112

 1394/03/24کارآفرينی فرھنگی ،راھبرد توسعه صنايع نويسنده  :سيدطه ابطحی
دستی
 1394/03/09کارآفرينی و بھرهوری در سازمانھا
نويسنده  :ابوالفضل
مقيمیاسفندآبادی
نويسنده  :سمانه مقيمیاسفندآباد

113

محل نشر
ناشر
بھاء
رده ديويي
 150,000 338.04دانشگاه تھران ،موسسه تھران
انتشارات

پديدآورندگان
ِ
نويسنده  :رابرت ھيسريچ
نويسنده  :کلودين کرنی
مترجم  :آرش خليلینصر
مترجم  :حجت طيران

 120,000 338.040955شاپرک سرخ

تھران

نشاني
انتھای خ .کارگر شمالی ،خ .شھيد
فرشیمقدم )شانزدھم(

م .انقالب ،ابتدای خ .آزادی ،ک.
جنتی  ،پ ،٢۶ .واحد ٣
خ .انقالب ،خ .شھيد وحيد نظری،
بين دوازده فروردين و خ.
منيریجاويد ،بنبست مبين ،پ٣ .

 105,000 338.04پيام کوثر

تھران

114

 1394/04/06کارآفرينی و پروژه

نويسنده  :سودابه جمالاف
نويسنده  :حميد محمدعليان

 150,000 338.04ھوشمند تدبير

تھران

115

 1394/06/28کارآفرينی و پروژه

نويسنده  :فرھاد محبوبخواه

 100,000 338.04نوروزی

گرگان

116

 1394/10/22کارآفرينی و پروژه ويژه دانشجويان و
کارآفرينان جوان

نويسنده  :حجت مقسم
نويسنده  :ياسر مقسم
نويسنده  :رضوان رمضانیاوزينه
ويراستار  :کميل پرناک

 130,000 338.04مقسم

گرگان

117

 1394/06/09کارآفرينی و پروژه) :تکنولوژی مدرن
مديريت(

نويسنده  :سعيد عسکریماسوله
نويسنده  :اکبر طوطی
ويراستار  :حميدرضا عالءالدينی
ويراستار  :مھديه رجبی

 220,000 338.04عالء الدين

تھران

سه راه طالقانی ،خ .خواجه
نصير ،بن بست شھرستانی ،پ.
 ،۴واحد ۴

118

 1394/12/03کارآفرينی و دانش کسب و کار

نويسنده  :پرويز عليلو

 180,000 338.04شرکت چاپ و نشر
بازرگانی

تھران

119

 1394/07/21کارآفرينی و کسب و کار

نويسنده  :مھران عاليی

 165,000 338.04ھوشمند تدبير

تھران

120

 1394/04/01کارآفرينی و مديريت کسب و کار

نويسنده  :حسين بوعذار
نويسنده  :علیاکبر زرگرانی
نويسنده  :علی ميرحاجی

 120,000 338.04پايگاه فرھنگ

تھران

خ .کارگر شمالی ،باالتر از بلوار
کشاورز ،مقابل پارک الله ،پ.
 ،١٢٠٢ط .ھمکف
خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و
ابوريحان ،پ ،١١٧۶ .نيم ط.
اول
خ .کاشانی ،خ .الھی ،خ ،١٠ .پ.
 ،١٠واحد۴ .

121

 1394/01/24کارآفرينی و مشاغل خانگی روستايی

نويسنده  :عباس مھدی
نويسنده  :ابراھيم مھدوی

658.872

 45,000ارمغانگيالر

قم

خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و
ابوريحان ،پ ،١١٧۶ .نيم ط.
اول
خ .شھيد بھشتی ،پاساژ رضا ،ط.
ھمکف
خ .شھيد بھشتی ،جنب سازمان
بھزيستی

خ .معلم ،ک ،١٠ .کوی  ،۴پ٢ .

تلفن ١
88012076

تلفن ٢
88338712

66933746
66412338

66413168

66479675

66913164

32242258

09113719115

32239453

32221013

77602942

22770282

66939329

66439201-6

66479675

66913164

66410000

09121328466

37836964

37837558
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رديف
122

عنوان
تاريخ نشر
 1394/02/08کارآفرينی و نقش فناوری اطالعات در
توسعه و بھبود آن

123

 1394/03/04کارآفرينی :مفاھيم ،نظريهھا و کارکردھا نويسنده  :ذوالفقار رشيدی
نويسنده  :محمدنقی ايمانی

124

 1394/08/09کاربرد نظريه انگيزشی انتظار در
پرستاری

نويسنده  :افسانه محمدی
نويسنده  :زھره ونکی
نويسنده  :ربابه معماريان
نويسنده  :اشرف محمدی

125

 1394/03/16کارکنان با انگيزه ٢۴ :روش برای
افزايش بھرهوری در محيط کار

نويسنده  :آن بروس
مترجم  :فرشيد قھرمانی
ويراستار  :کاوه صادقیآزاد

126

 1394/08/11کاالھا و خدمات فرھنگی :ارزيابی،
ارزشگذاری و قيمتگذاری

نويسنده  :فريبرز موسیرضائی

 130,000 338.04آرون

127

 1394/08/19کتاب جامع کارآفرينی و پروژه

نويسنده  :سيديوسف ھاشمی
نويسنده  :ايوب ولیپور

 190,000 338.04سيمای دانش

تھران

128

 1394/08/19کتاب جامع کارآفرينی و پروژه

نويسنده  :سيديوسف ھاشمی
نويسنده  :ايوب ولیپور

 190,000 338.04سيمای دانش

129

 1394/10/23کسب و کار اجتماعی :شيوه جديدی از
نويسنده  :محمد يونس
نيازھای
کسب و کار که منجر به تامين
نويسنده  :کارل وبر
حياتی بشر در دنيای سرمايهداری خواھد
مترجم  :حسين عنبرستانی
شد
مترجم  :سيدوحيد رضوی
مقدمه  :محمدحسين حسينزاده

130

 1394/12/03کسب و کار تجارت در کشاورزی :معرفی نويسنده  :اردالن قيالویزاده
و آشنايی با پردرآمدترين حرفهھای
نويسنده  :ذبيحاله رستمیگراوند
کشاورزی در کشور ھمراه با توجيه
اقتصادی
 1394/05/10کشف رموز موفقيت کارآفرينان کشور :نويسنده  :منوچھر افشار
مصاحبه با کارآفرينان خالق
نويسنده  :علی بداقی

131

پديدآورندگان
ِ
نويسنده  :صابرهالسادات
نبویھمدانی
نويسنده  :سپيده جھانگيری

نويسنده  :حميد محمدعليان
ويراستار  :حسين رساقامت

رده ديويي
338.04

ناشر

محل نشر
ھمدان

نشاني
خ .ميرزاده عشقی ،پ۵ .

بھاء

تھران

خ .شھيد بھشتی ،خ .پاکستان ،ک.
چھارم ،پ ،١٠ .ط .دوم

88513189

 89,000جامعهنگر

تھران

خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ.
شھيد وحيد نظری ،پ٨۴ .

66493716

 60,000مثلث

تھران

بلوار کشاورز ،خ .نادری ،ک.
حجتدوست ،پ۵۵ .

تھران

خ .انقالب ،خ .ارديبھشت ،خ.
وحيد نظری ،پ ،١٠۵ .ط .اول،
واحد ٣
خ .انقالب ،ابتدای خ .دوازده
فروردين ،پ٣١٨ .

 85,000صابرهالسادات نبوی

 200,000 338.04فرھنگ سبز
362.173068

658.314

 150,000 658.407رسا

338.10955

دینگار

 100,000 338.04ھوشمند تدبير

تلفن ١

تلفن ٢

8377456

66494187

88996480-2

66962850

66464779

66966114-5

تھران

خ .انقالب ،ابتدای خ .دوازده
فروردين ،پ٣١٨ .

66464779

66966114-5

تھران

خ .استاد مطھری ،نرسيده به
تقاطع شھيد مفتح ،مقابل
ھواپيمايی ،پ ،٢۴٠ .ط .دوم

88834844-5

تھران

خ .انقالب ،روبروی دانشگاه
تھران ،مجتمع تجاری فروزنده،
ط .ھمکف ،واحد ٣٢٨

66487090

66487091

تھران

خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و
ابوريحان ،پ ،١١٧۶ .نيم ط.
اول

66479675

66913164

تاريخ گزارش١٣٩۵/٠١/٢٢ :
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ﺻﻔﺤﻪ ۱۴
رده ديويي

بھاء

ناشر

محل نشر
تھران

نشاني
خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و
ابوريحان ،پ ،١١٧۶ .نيم ط.
اول

رديف
132

عنوان
تاريخ نشر
 1394/05/10کشف رموز موفقيت کارآفرينان کشور:
مصاحبه با کارآفرينان خالق

پديدآورندگان
ِ
نويسنده  :منوچھر افشار
نويسنده  :علی بداقی
نويسنده  :حميد محمدعليان
ويراستار  :حسين رساقامت

تھران

م .وليعصر ،ابتدای خ .کريمخان
زند ،پ ،٣٠٨ .ساختمان کيميا

133

 1394/05/17گانگ ھو!  :Gung hoمديريت
شگفتانگيز

نويسنده  :کنتاچ .بالنچارد
نويسنده  :شلدون بولز
مترجم  :صديقه ابراھيمی
ويراستار  :علی ابوطالبی

658.314

شھرزيبا ،خ .احمد کاشانی ،محله
باالن ،ک .حاج محمد باقر ،پ.
 ،٣ط٢ .
خ .وليعصر ،مقابل ضلع شمالی
پارک ساعی ،پ ،٢٣۶۴ .ط .دوم

134

 1394/09/14گوريل بنفش )راھنمای شروع يک
کسبوکار(

نويسنده  :کامبيز رستگار

 150,000 658.453آرنا

تھران

135

 1394/11/11ماھی! با کار زندگی کنيم ،از کار لذت
ببريم

نويسنده  :استيون الندين
نويسنده  :ھری پل
نويسنده  :جان کريستنسن
مترجم  :سحر کيانی
ويراستار  :سيمين بندرومی

 59,000فرا

تھران

 199,000 338.04اميران

تھران

خ .وليعصر ،روبروی پارک
ملت ،ساختمان صورتی ،ط،٢ .
واحد ١٧

22059814

136

 1394/09/28مباحث نوين در کارآفرينی :ھمراه با
ضميمه الکترونيکی

نويسنده  :مھدی ميرزايی
نويسنده  :حيدر اميران
نويسنده  :مھرداد زادهحيدری

 200,000 331.118راشدين

تھران

م .انقالب ،خ کارگر جنوبی،
نرسيده به روانمھر ،بن بست
گشتاسب ،پ،۴ .واحد ۶

66408224

137

 1394/12/27مبانی بھرهوری در شرکتھای کوچک و نويسنده  :عبدالرضا صديقپور
متوسط
نويسنده  :صادق عزيزی
زيرنظر  :راھب عارفی

شھرری

دولت آباد ،فلکه اول ،خ .پروين
اعتصامی ،مجتمع ارکيده ،بلوک
 ،c 5ط ،٨ .واحد ١

33771996

138

 1394/09/03مبانی کارآفرينی

نويسنده  :سعيد کريميانراوندی
نويسنده  :مرتضی داودی
مصحح  :سارا ابراھيمی

تھران

خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين،
نبش خ .روانمھر ،پ ،٢٢٧ .ط.
اول
خ .شھيد فھميده ،دانشگاه بوعلی
سينا ،مرکز نشر دانشگاه

66418979

66498148

139

 1394/03/24مبانی کارآفرينی در مديريت ورزشی

نويسنده  :مسعود فريدونی
نويسنده  :اکبر آراناردبيلی

38291276

38290941

140

 1394/05/13مبانی کارآفرينی و دانشگاه کارآفرين

نويسنده  :سيروس قنبری
نويسنده  :محمدرضا اردالن
نويسنده  :کاظم منافیشرفآباد
ويراستار  :فاطمه رنجبران

338.04

 100,000ھوشمند تدبير

 99,000نسل نوانديش

658.314

 120,000 338.04داودی

 145,000 338.4796نخستين

338.04

 80,000دانشگاه بوعلی سينا،
مرکز نشر

ھمدان

تلفن ١
66479675

تلفن ٢
66913164

88942247-9

44313890

88880700-2

66974453

تاريخ گزارش١٣٩۵/٠١/٢٢ :
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رديف
141

عنوان
تاريخ نشر
 1394/06/18متعھد :چگونه فردی متعھد باشيم؟

پديدآورندگان
ِ
نويسنده  :ليندا ھولبک
نويسنده  :جئوف ماتيوز
مترجم  :مھسار مشتاق
ويراستار  :عوض لطيفی

142

 1394/12/26مجموعه مقاالت "ھمايش ملی ايدهھای
کارآفرينی و فرصتھای جديد کسب و
کار"  - ١٣٩۴اروميه

ويراستار  :امين رستمزاده
ويراستار  :ولی عاقلی
زيرنظر  :حبيب ولیزاده
زيرنظر  :مرتضی پيری

143

 1394/12/10مجموعهی کارآفرينی

نويسنده  :علیاصغر جاسب
نويسنده  :احسان دربندی
نويسنده  :محسن رجبی
نويسنده  :محسن يوسفزاده
نويسنده  :منوچھر خادمی
نويسنده  :مجتبی پاشا
نويسنده  :پدرام عباسزادهدقيق
نويسنده  :سبحان نجفی
نويسنده  :احمد صادقی
نويسنده  :روحاله محمدصادق
نويسنده  :مسعود مربوبی
نويسنده  :فرھاد نوری
نويسنده  :سيدسعيد علوی
نويسنده  :مريم فدايی
نويسنده  :مرضيه رعيتی

144

 1394/12/02محکوم به خوشبختی

نويسنده  :نويد ابراھيمیمنش
نويسنده  :فرشته نانوازاده

145

 1394/05/17مدير شگفتانگيز نيسان :کارلوس گوسن نويسنده  :ديويد مگی
مترجم  :سمانه فالح

146

 1394/06/24مديريت استراتژيک و کارآفرينی

نويسنده  :سيدمحمد مقيمی
نويسنده  :مجيد رمضان

ناشر

رده ديويي

بھاء

658.3145

 90,000ابوعطا

 300,000 338.040955جھاددانشگاھی اروميه

محل نشر
تھران

نشاني
خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين،
ساختمان ناشران ،ط .چھارم

اروميه

خ .امينی ،ساختمان جھاد
دانشگاھی ،دفتر انتشارات

 365,000 338.04ھدايت فرھيختگان جوان تھران

 115,000 158.1نيبگ
658.314

658.4

 80,000طاھريان

کتاب مھربان نشر

تلفن ١
66485937-40

3444070

خ .حافظ ،خ .جامی ،خ .احمد
بيک ،پ١۴ .

61978000

کرج

رجايی شھر ،فاز  ،٣بلوک ،١
پ۴ .

09125284501

تھران

م .انقالب ،خ .کارگر جنوبی ،خ.
لبافینژاد ،پ ،٢۶۶ .ط .چھارم،
واحد ١١
خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين،
خ .لبافینژاد ،بين خ .فروردين و
خ .ارديبھشت ،پ١٨٩ .

تھران

تلفن ٢

3454330

66492733

66974152

66973175-6

66952090

تاريخ گزارش١٣٩۵/٠١/٢٢ :
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رديف
147

عنوان
تاريخ نشر
 1394/06/09مديريت جبران خدمات

پديدآورندگان
ِ
نويسنده  :مايکل آرمسترانگ
مترجم  :سيدرضا سيدجوادين
مترجم  :بھروز پورولی
مترجم  :الھام جمالیپويا

148

 1394/03/03مديريت عمليات

نويسنده  :آلبرت پورتر
نويسنده  :مھدی گازر
نويسنده  :يوسف فراھانی

149

 1394/09/24مديريت کارآفرينی

نويسنده  :اميدرضا عابدياناول

150

 1394/08/09مديريت و کارآفرينی

نويسنده  :سيدمحمدعلی
علمالھدايی
نويسنده  :امير مذھب

151

 1394/11/17مديريت و مبانی کارآفرينی

نويسنده  :داود جعفریطادی

152

 1394/06/18مراحل برنامهريزی کسب و کار

نويسنده  :حسين حسينزاده
نويسنده  :مجيد اينانلو
نويسنده  :محمد نمکی
نويسنده  :فريدون محرمی

650.1

153

 1394/12/11مستر کاراستارتر :مدير عامل خودتان
باشيد :پکيجھای استارت آپی مستر
کاراستارتر دانشجويان ،کارمندان و ...
 1394/12/11مستر کاراستارتر :مدير عامل خودتان
باشيد :پکيجھای استارت آپی مستر
کاراستارتر دانشجويان ،کارمندان و ...
 1394/12/10مشکالت و موانع کارآفرينی سازمانی

نويسنده  :سيدعباس حسينی

156

 1394/12/10مشکالت و موانع کارآفرينی سازمانی

نويسنده  :سيدعباس حسينی

157

 1394/11/26مقدمهای بر کارآفرينی

نويسنده  :حجتﷲ
مرادیپردنجانی
نويسنده  :محمد اسماعيلیفارسانی
نويسنده  :فرحناز امينیناغانی

154
155

رده ديويي
658.3142

ناشر

بھاء

موسسه کتاب مھربان
نشر

 100,000 658.302دانشياران ايران

338.04

 90,000اراده

 120,000 658کتابخانه فرھنگ

 850,000 338.04راه دکتری
 70,000آرون

محل نشر
تھران

نشاني
خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين،
خ .لبافینژاد ،بين خ .فروردين و
خ .ارديبھشت ،پ١٨٩ .

ری

م .بھارستان ،خ .ايران ،ک.
کبريتچی ،ک .رفاه

33556571

تھران

م .انقالب ،خ .کارگرشمالی ،خ.
فرصت شيرازی ،شماره ،٢٠
واحد ٢
خ .انقالب ،بين خ .دوازده
فروردين و خ .ارديبھشت ،پ.
 ،١٣۴٨ط .اول

66596521

09383346203

66498929

66412171

تھران

خ .فلسطين ،ک .نيلوفر ،پ،١ .
واحد ٢
خ .انقالب ،خ .ارديبھشت ،خ.
وحيد نظری ،پ ،١٠۵ .ط .اول،
واحد ٣

تھران

تھران

تلفن ١
66973175-6

36831525

66989428
66962850

نويسنده  :اميررضا دھقانبنادکی
نويسنده  :سياوش حيدری

658.8

اميررضا دھقان بنادکی تھران

جردن ،بلوارگلشھر ،برج آی
تک ،ط .سوم ،واحد ۴٩

22010088

نويسنده  :اميررضا دھقانبنادکی
نويسنده  :سياوش حيدری

658.8

اميررضا دھقان بنادکی تھران

جردن ،بلوارگلشھر ،برج آی
تک ،ط .سوم ،واحد ۴٩

22010088

خ .وليعصر ،نرسيده به م.
وليعصر ،ک .فرھنگ حسينی،
پ ،٨ .ط .سوم غربی
خ .ميرداماد ،نبش دارايی )رازان
جنوبی( ،خ .شھيدحصاری ،پاساژ
امت ،ط .دوم ،واحد ١٠
بلوار وليعصر ،خ .باھنر ،ک.
دوم ،پ٩ .

88944760

 120,000 338.04ارغنون

تھران

ثمره
 120,000 338.04ارغنون

تھران

ثمره
338.04

 60,000جھانبين

فرخ شھر

تلفن ٢
66952090

22250873

32423820

88946473

22254161
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پديدآورندگان
ِ
ويراستار  :سعيد قدوسینژاد
ويراستار  :محمدجواد معتمد

رده ديويي

رديف
158

عنوان
تاريخ نشر
 1394/12/10منفی يک به صفر :راھنمايی برای
تجاریسازی ايدهھا

159

 1394/11/24نقش مديريت شھری در توسعه کارآفرينی نويسنده  :فرزاد قاسمزاده
نويسنده  :رسول منتظری
نويسنده  :احمد رسولی
نويسنده  :علیاصغر خسروی
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 1394/05/05نقش و جايگاه کامپيوتر در کارآفرينی

نويسنده  :عبدﷲ رضايی

161

 1394/12/27نکات کليدی برای کارآفرينان جوان

نويسنده  :سعيد صاحب

338.04
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 1394/11/03نگاھی نو به باورھای کارآفرينی و
مديريت بنگاهھا

نويسنده  :کامبيز طالبی
نويسنده  :آرين عسگریرانکوه

 100,000 338.04دانشگاه تھران ،موسسه تھران
انتشارات و چاپ
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 1394/12/26نگاھی نو به کارآفرينی و بازار بورس در نويسنده  :فريده نکونام
ايران
ويراستار  :محسن کوشافر

658.11

ناشر

بھاء

 150,000اتکا ،مرکز تحقيقات و

محل نشر
تھران

نشاني
م .حسن آباد ،خ .شھيد مرادی،
ساختمان شھدای اتکا ،ط٢ .

تھران

م .انقالب ،ابتدای خ .کارگر
شمالی ،پ ،١٣۶٩ .ط .سوم،
واحد ۴

آمل

خ .شيخ فضل اله نوری ،دهمتری
اول ،ک .خطيبی ،ط .فوقانی،
پاساژ ثانی،
بلوار جمھوری ،جمھوری ،١٩
ک .اول سمت چپ ،پ١٠۶ .
انتھای خ .کارگر شمالی ،خ .شھيد
فرشیمقدم )شانزدھم(

توسعه
 140,000 338.04نور الثقلين

 200,000 658.872وارشوا

 35,000ابومسلم

مشھد

تبريز

جاده ائل گلی ،کوی مخابرات،
 ١٨متری اصلی ،پ۶ .
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 156,000 338.040955333فرھيختگان دانشگاه
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 1394/11/03ويژگی کارآفرينی مديران کسب و کارھای نويسنده  :آرش انصاری
کوچک و متوسط شھرکھای صنعتی
شھرستان اروميه
 1394/06/22ھزار راه نرفته در کسب و کار و اشتغال نويسنده  :علیاصغر جھانگيری

تھران

خ .انقالب ،خ .شانزده آذر ،ک.
پارسی ،پ ،۶ .واحد١ .

 150,000 338.04لوح دانش

تھران

خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين،
خ .شھيد وحيد نظری ،پ١٢٢ .
رجايی شھر ،فاز  ،٣بلوک ،١
پ۴ .
م .آرژانتين  ،بلوار بيھقی  ،خ.
 ١٢شرقی  ،پ١۴ .

332.64255

166

 1394/04/09ھشت کليد کارآفرينی

نويسنده  :مھدی جعفرزاده

338.04

167

 1394/10/07ھنر آيندهپژوھی کارآفرينان ھاوا

نويسنده  :سعيد رضائی
نويسنده  :فاطمه عيوضی
نويسنده  :مريم ھادیلويی

003.2
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 1394/01/23ھوشياری کارآفرينانه =
Entrepreneurial alertness

نويسنده  :مھدی جھانی

658.421

 50,000عصر زندگی

 45,000نيبگ

کرج

شکيب

تھران

 50,000ندای کارآفرين

تھران

خ .انقالب ،خ .فخررازی ،ک.
انوری ،پ٢٩ .

تلفن ١

تلفن ٢

44268709

38404292

09017909190

88012076

88338712

33825722

09374880015

66490178-9

66403512

66972582

09125284501
88736064

66402722

88004587

