اﻧﺘﺸﺎرات دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد
اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  /ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ /ﻓﺮھـﻨﮓ و ﻓﻠﺴﻔـﻪ
ادﺑــﯿـﺎت و ھـﻨـــــﺮ /ﮐﻮدک و ﻧــﻮﺟﻮان
ﺑﮫﺎر ٩٨

اقتصاد ،اقتصاد سیاسی
اندیشه اقتصادی

انقالب و نفت

روایت وزیران جمهوری اسالمی از اقتصاد سیاسی نفت
مهدی احمدی

قطع رقعی 352 /صفحه /قیمت 45000 :تومان

شومپيتر و تخريب خالقانه

توماس مککراو /ترجمه ابراهيم سوزنچي کاشاني ،محمدرضا عطارپور ،محسن خوش سيرت/
علي فاطمي ،کيارش فرتاش

قطع رقعی  216 /صفحه /قیمت  28000تومان

حکمت مالیه

کشف انسانیت در جهان مخاطره و برگشت

میهیر دِسای /ترجمه احمد تدین

قطع رقعی  224 /صفحه /قیمت 30000 :تومان

اقتصاد ،اقتصاد سیاســی ،اندیشــه اقتصادی

آموزگار نوآوری
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اقتصاد سیاسی نوین

آنتونی پین /ترجمه مریم ذوالفقار روشن
قطع رقعی  344 /صفحه /قیمت 40000 :تومان

فراسوی کاپیتالیسم و سوسیالیسم
قرائتی نو از آرمانی کهن

توبیاس جی .النز /ترجمه وحید شربتی ،محدثه حیدری
قطع رقعی 336 /صفحه /قیمت 40000 :تومان

تحلیل اقتصادی در حقوق خصوصی
فرهاد ایرانپور

قطع رقعی 376 /صفحه /قیمت 45000 :تومان

بانکها ،مصرفکنندگان و مقررات
پیتر کارترایت /ترجمه سعید رحمانی و حمید قنبری
قطع رقعی 400 /صفحه /قیمت 48000 :تومان

اصول جامعه شناسی اقتصادی
ریچارد سوئدبرگ /ترجمه سمیرا کاظمپوریان
قطع وزیری 480 /صفحه /قیمت 55000 :تومان
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سرنوشت پولهای جهانی پس از بحران

واکاوی آینده نامطمئن نظام پول کاغذی جهان
سارا آی ِزن /ترجمه علی حبیبی

قطع رقعی  264 /صفحه /قیمت 30000 :تومان

پایان عصر کیمیاگری
پول ،بانکداری ،و آینده اقتصاد جهانی
مِروین کینگ /ترجمه علی حبیبی
قطع رقعی  488/صفحه /قیمت 50000 :تومان

نبرد با رکود

توصیههای «کینز جدید» برای ایجاد رونق اقتصادی
پل کروگمن  /ترجمه فریدون تفضلی و سمیه مردانه
قطع رقعی  296 /صفحه /قیمت 30000 :تومان

کارل مارکس در ترازو

با مقدمه پل سوئیزی /ترجمه محمود صدری
قطع رقعی  264 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 33000 :تومان

منفعت

صورتبندی مفهوم منفعت از منظرهای جامعهشناسی ،اقتصاد و سیاست

ریچارد سوئدبرگ /ترجمه حمزه نوذری ،علیرضا اسکندرینژاد
قطع رقعی 192 /صفحه /قیمت 22000 :تومان

اقتصاد ،اقتصاد سیاســی ،اندیشــه اقتصادی

نقد اویگن بوم-باورک بر مارکس و پاسخ رودولف هیلفردینگ به این نقد
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دستهای آلوده

شرحی بر روشهای جدید فساد و مبارزه با فساد
پیتر الرمور ،نیک والنین  /ترجمه سمیرا صادق ابدلی
قطع رقعی  390 /صفحه /قیمت 40000 :تومان

تحلیل دادههای اقتصادی

درک الگوهای اقتصادسنجی بدون نیاز به پیشینه ریاضی
گری کوپ /ترجمه مانی موتمنی ،آرش هادیزاده
قطع رقعی  384 /صفحه /قیمت 400000 :تومان

بودجهریزی شرکتی

علی عسکرینژاد امیری

قطع رقعی  344 /صفحه /قیمت 35000 :تومان

دانشنامه خصوصیسازی و سهام عدالت

مهدی حاجیوند

پالتویی  232 /صفحه /قیمت 20000 :تومان

اقتصاد مالی

مقدمهای بر مالیه کالسیک و رفتاری
تاستن هِنس ،ماک اولیوا ریگا /ترجمه کاظم بیابانی خامنه ،سعید خزائی
قطع وزیری  528 /صفحه /قیمت 50000 :تومان
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دانشگاه تا بازار

شرحی بر اقتصاد موضوعات عمومی
راجر میلر ،دانیل بنجامین ،داگالس نورث /ترجمه هاشم راعی
قطع رقعی  352/صفحه /قیمت 35000 :تومان

درد مشترک

تدبیری برای زندگی مرفه همراه با محیط زیست سالم
مونیکا گیلن رویو /ترجمه سجاد امیری
قطع رقعی 272 /صفحه /قیمت 25000 :تومان

کانتینر

داستان جعبهای که دنیا را کوچکتر و اقتصاد جهانی را بزرگتر کرد
مارک لوینسون /ترجمه محسن شفیعزاده
قطع رقعی 424 /صفحه /قیمت 32000 :تومان

راجر گریسون  /ترجمه محمد جوادی و امیررضا عبدلی
قطع رقعی  480 /صفحه /قیمت 40000 :تومان

اقتصاد کشاورزی ایران

دوره پهلوی اول
شهرام غالمی

قطع رقعی  368 /صفحه /قیمت 30000 :تومان

اقتصاد ،اقتصاد سیاســی ،اندیشــه اقتصادی

زمان و پول
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مجموعه آموزش اقتصادی1-

اقتصاد به زبان ساده
لس لیوینگستون /ترجمه شادی صدری

قطع رقعی  104 /صفحه /چاپ سوم /قیمت 13000 :تومان

مجموعه آموزش اقتصادی2-

سیاست اقتصادی

لودویگ میزس /ترجمه محمود صدری
قطع رقعی  112 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 15000 :تومان

پارادوکس انتخاب

آنگاه که آزادیِ انتخاب ،اضطراب میآورد
باری شوارتز  /ترجمه مهدی ملکپور
قطع رقعی  248 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 30000 :تومان

اقتصاد رفتاری

ادوارد کارترایت /ترجمه سیدحسین میرشجاعیانحسینی و قهرمان عبدلی
قطع وزیری  736 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 70000 :تومان

کژرفتاری

داستان شکلگیری اقتصاد رفتاری
ریچارد اچ .تِیلر  /ترجمه سید امیرحسین میرابوطالبی
قطع وزیری  488 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 45000 :تومان
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خصوصیسازی فوتبال

مهدی حاجیوند

قطع رقعی  440 /صفحه /قیمت 45000 :تومان

مدیریت در ورزش

اصول مدیریت باشگاهها و همایشهای ورزشی
اِلریِنا اکستین  /ترجمه شهرام امینترابی
قطع رقعی  112 /صفحه /قیمت 12000 :تومان

گل

تاریخ فرهنگی و اجتماعی فوتبال نوین
کریستین کولر  ،فابین برندل /ترجمه داوود حیدری و مفید علیزاده
قطع رقعی  384 /صفحه /قیمت 40000 :تومان

ویدا ورهرامی

قطع رقعی  184 /صفحه /قیمت 13000 :تومان

امنیت انرژی
عباس ملکی

قطع رقعی  344 /صفحه /قیمت 25000 :تومان

اقتصاد ،اقتصاد سیاســی ،اندیشــه اقتصادی

اقتصاد انرژی
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اقتصاد قراردادهای نفت و گاز
ویدا ورهرامی

قطع رقعی  144 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

نفت بی خطر

متین پدرام

قطع رقعی180/صفحه /قیمت 9000:تومان

ماکس وبر و جامعهشناسی اقتصادی

ریچارد سوئدبرگ /ترجمه شهین احمدی
قطع وزیری 416 /صفحه /قیمت 30000 :تومان

اقتصاد خرد عمومی

کارایی و برابری در سیاست عمومی

یوآکیم سیلوستر  /ترجمه وحید مهربانی
قطع رقعی  248 /صفحه /قیمت 20000 :تومان

اقتصاد سیاسی ،جنگ و انقالب
بررسی سیر دگرگونی در منطقه خلیج فارس

انوشیروان احتشامی  /ترجمه ایوب فرخنده و محمد سالمی استاد
قطع رقعی  464 /صفحه /قیمت 35000 :تومان
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مبانی سرمایهداری
دیوید کوتس /ترجمه محمدحسین بیرامی
قطع رقعی  248 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 25000 :تومان

چرا اقتصاد فرو میریزد؟

به سوی نظریهای عمومی درباره علت افول اقتصادی کشورها

جوزف استیگلیتز  /ترجمه محمدامیر ریزوندی
قطع رقعی  112 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 12000 :تومان

شاهد جنگ و اقتصاد

خاطرات یک مدیر اقتصادی بانک مرکزی ایران در دوران جنگ ایران و عراق
محمدرضاقسیمی
قطع رقعی  304 /صفحه /قیمت 22000 :تومان

ریچارد هاینبرگ /ترجمه محمدحسین قادری
قطع رقعی  368 /صفحه /قیمت 27000 :تومان

اندیشههای سیاسی و اقتصادی هایک

دوتالد جی .بودراکس /مختار قادری

قطع رقعی  120 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

اقتصاد ،اقتصاد سیاســی ،اندیشــه اقتصادی

پایان رشد
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عدالت اجتماعی از منظر لیبرالیسم
بهمنفرقانی

قطع رقعی  136 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

ادغام در حقوق رقابت
محسننیکبین

قطع رقعی  248 /صفحه /قیمت 18000 :تومان

بودجه :برنامه فنی -اقتصادی ساالنه

حسینفرهنگمهر

قطع رقعی 232 /صفحه /قیمت 17000 :تومان

مجموعه نقد سرمایهداری از درون1-

پاشنه آشیل سرمایهداری

پول کثیف و چگونگی احیای نظام بازار آزاد
ریموند بیکر /ترجمه سجاد امیری
قطع وزیری 536 /صفحه /قیمت 40000 :تومان

مجموعه نقد سرمایهداری از درون2-

بازار آری ،کاپیتالیسم نه

آنارشیسم فردگرا در برابر مدیران ،نابرابریها ،قدرت شرکتها و فقر ساختاری
گری چارتیه و چارلز دبلیو .جانسون /ترجمه مهرداد مالیی
قطع وزیری 544 /صفحه /قیمت 40000 :تومان
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مجموعه نقد سرمایهداری از درون3-

اقتصاد و آرمانشهر

«اقتصاد یادگیرنده» پایان تاریخ نیست ،زیرا ...
جفری هاجسن /ترجمه آرش طهماسبی
قطع وزیری 456 /صفحه /قیمت 30000 :تومان

چین چگونه سرمایهداری شد

رونالد کوز /ترجمه پیمان اسدی

قطع رقعی 390 /صفحه /چاپ دوم  /قیمت 30000 :تومان

راه بندگی به روایت کاریکاتور

برداشت آزاد از کتاب «راهبندگی» نوشته فردریش هایک
ترجمه محمود صدری
قطع رقعی  72 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

اقتصاد و دولت در ایران
موسی غنینژاد
قطع رقعی  424 /صفحه /چاپ دوم  /قیمت 32000 :تومان

گفتارهایی در معرفتشناسي علم اقتصاد
موسی غنینژاد

قطع رقعی  296 /صفحه  /قیمت 22000 :تومان

اقتصاد ،اقتصاد سیاســی ،اندیشــه اقتصادی

پژوهشی درباره ریشهها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران
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سوسیالیسم و سرمایهداری

رسالهای روشمند درباره اقتصاد ،سیاست و اخالقیات
هانس هرمان هوپ /ترجمه متین پدرام
قطع رقعی 272 /صفحه  /قیمت 20000 :تومان

زنان و رشد اقتصادی

بررسی رابطه تبعیض جنسیتی با رشد اقتصادی در کشورهای فقیر

سپیده کاوه
قطع رقعی  136 /صفحه  /قیمت 10000 :تومان

زیباییشناسی علم اقتصاد

نگرشی زیباییشناسانه به تطور اندیشهها و رفتار انسان اقتصادی
عليرضا رحيمي بروجردي
قطع وزیری 712 /صفحه  /قیمت 50000 :تومان

اشرافیت ،سلطنت ،دموکراسی
هانس هرمان هوپ /ترجمه سلیمان عبدی
قطع رقعی  72 /صفحه /قیمت 8000 :تومان

اقتصاد ایران به کدام سو میرود؟

مسعود نیلی و همکاران

قطع وزیری 830 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 60000 :تومان

14

15

اقتصاد تحریم نفت :جدال بر سر تجربه مصدق
پاتریک کالسن ،سیروس ساسانپور ،کامران دادخواه ،محمدقلی مجد/
گردآوری و ترجمه :بهرنگ رجبی
قطع رقعی 144 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

کارل مارکس :یک زندگی قرن نوزدهمی

جاناتان اشپربر  /ترجمه احمد تدین

قطع وزیری 632 /صفحه /قیمت 40000 :تومان

ادبیات و اقتصاد آزادی

پل کانتور و استفن کاکس /ترجمه سلما رضوانجو
قطع وزیری 600 /صفحه /قیمت 40000 :تومان

رودولف هیلفردینگ /ترجمه احمد تدین
قطع وزیری 624 /صفحه /قیمت 40000 :تومان

جنگهای ارزی

جیمز ریکاردز /ترجمه حسین راهداری
قطع رقعی 342/صفحه /چاپ پنجم /قیمت 35000 :تومان

اقتصاد ،اقتصاد سیاســی ،اندیشــه اقتصادی

سرمایه مالی
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قانون ،قانونگذاری و آزادی

جلد یکم :قواعد و نظم

فردریش هایک /ترجمه مهشید معیری و موسی غنی نژاد
قطع رقعی 240/صفحه /قیمت 12000:تومان

قانون ،قانونگذاری و آزادی

جلد دوم :سراب عدالت اجتماعی

فردریش هایک /ترجمه مهشید معیری و موسی غنی نژاد
قطع رقعی 248/صفحه /قیمت 13000:تومان

قانون ،قانونگذاری و آزادی

جلد سوم :نظم سیاسی مردمان آزاد

فردریش هایک /ترجمه مهشید معیری و موسی غنی نژاد
قطع رقعی 264 /صفحه /قیمت 15000 :تومان

چرا کشورها شکست میخورند
دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون /ترجمه پویا جبل عاملی و محمدرضا فرهادیپور
قطع وزیری 560 /صفحه /چاپ هشتم /قیمت  55000تومان

حقایق و مغالطهها در اقتصاد
توماس ساول /سجاد امیری و جواد قربانی
قطع رقعی 320 /صفحه /قیمت 18000 :تومان
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تحلیل فضای کسب و کار
مرتضی عمادزاده

قطع رقعی 224 /صفحه /چاپ سوم /قیمت 30000 :تومان

بهرهوری صنعت ایران

مسعود نیلی ،حسن درگاهی ،سید فرشاد فاطمی
قطع وزیری 300 /صفحه/چاپ دوم /قیمت 18000:تومان

تجارت جهانی و نظام پرداختها

جلد یکم :تجارت جهانی

ریچارد کیوز و دیگران /ابوالقاسم هاشمی
قطع وزیری 464 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 30000 :تومان

تجارت جهانی و نظام پرداختها
ریچارد کیوز و دیگران /ابوالقاسم هاشمی
قطع وزیری 550 /صفحه /قیمت 35000 :تومان

اندیشه آزادی

محمد طبیبیان ،موسی غنینژاد ،حسین عباسی
قطع رقعی 272/صفحه /چاپ سوم  /قیمت20000:تومان

اقتصاد ،اقتصاد سیاســی ،اندیشــه اقتصادی

جلد دوم :مالیه بینالملل
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اقتصاد به روایت دیگر

شرحی نو بر آراء و مکاتب اقتصادی
موسی غنینژاد

قطع رقعی255/صفحه /چاپ دوم /قیمت15000:تومان

آزادسازی و عملکرد اقتصادی

تجربه های ایران و جهان در زمینه رقابتی کردن اقتصاد

موسی غنی نژاد

قطع رقعی224/صفحه /چاپ دوم /قیمت15000:تومان

دموکراسی :مقدمهای بر انتخاب عمومی

جان پاتریک گانینگ /حسین ربیعی

قطع وزیری 480 /صفحه /قیمت 25000 :تومان

بیماری هلندی در اقتصاد ایران
رضا منوچهری راد و ناصر شمس قارنه

قطع رقعی 160 /صفحه  /چاپ دوم /قیمت 12000 :تومان

روش علم

محمدطبیبیان

قطع رقعی 264/صفحه /چاپ دوم /قیمت 15000:تومان
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مزایا و مشکالت جامعه تجاری
دنیس سی.راسموسن /ترجمه شیرین سادات صفوی
قطع رقعی 255 /صفحه /قیمت  13000تومان

بانک تهیدستان
محمد یونس /گروه مترجمان

قطع رقعی 232 /صفحه /چاپ پنجم  /قیمت  30000تومان

اقتصاد فقیر

آبهیجیت بنرجی و استر دوفلو/جعفر خیر خواهان و مهدی فیضی
قطع وزیری 400/صفحه  /چاپ دوم /قیمت 25000تومان

سعید خاوری نژاد

قطع رقعی 287 /صفحه /قیمت 15000 :تومان

بزرگان مکتب اتریش
رندال جی .هولکام /محسن رنجبر

قطع رقعی 328/صفحه /قیمت 17000:تومان

اقتصاد ،اقتصاد سیاســی ،اندیشــه اقتصادی

اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران
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اقتصاد در یک درس
هنری هازلیت /محسن رنجبر،نیلوفر اورعی

قطع رقعی 252/صفحه/چاپ سوم /قیمت 15000:تومان

پیش رفتن با جمع

آلبرت هیرشمن /ترجمه محمد رضا فرهادی پور

قطع رقعی 232/صفحه /چاپ دوم /قیمت  7000تومان

اقتصاد چگونه کار میکند

راجر فارمر /محمدرضا فرهادی پور

قطع رقعی 201/صفحه /چاپ چهارم /قیمت25000 :تومان

اخالق تولید پول

یورگ گوئیدو هولسمن /سید امیرحسین میرابوطالبی
قطع رقعی 260/صفحه /قیمت13000:تومان

مقدمهای برتفکرات اقتصادی پساکینزی

مارک الوویی/مهرداد مالیی

قطع رقعی208/صفحه /قیمت 11000 :تومان

20

21

اقتصاد کالن مدرن

بریان اسنودن و هوارد آر .وین /ترجمه پویا جبل عاملی و علی سرزعیم
قطع رقعی 245 /صفحه /قیمت 13000 :تومان

قدرت و بازار :دولت و اقتصاد
مورای روتبارد /متین پدرام و وحیده رحمانی
قطع رقعی 354 /صفحه /قیمت 18000 :تومان

چگونه با آمار دروغ بگوییم
حسین راهداری

قطع پالتویی 168 /صفحه /چاپ سوم /قیمت 20000 :تومان

ترجمه امیر کامگار
قطع رقعی272 /صفحه /قیمت 15000 :تومان

اقتصاد ،اقتصاد سیاســی ،اندیشــه اقتصادی

سرمایهدار علیه سرمایهداری

بازار سرمایه

ناگفتههای بورس ایران

خاطرات رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار
علی صالح آبادی
قطع رقعی  432 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 40000 :تومان

سرمایه گذاری در کدام بازار؟

راهنمای تحلیلگران بازارهای سهام

دبورا اووِن ،رابین گریفیس /ترجمه فرنگیس محمودی
قطع رقعی  184 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 15000 :تومان

روایتهایی تجربی درباره معاملهگران بازار سرمایه
همایون دارابی

پالتویی 120 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 10000 :تومان

بازار سرمایه

 50+1نکته یک میلیون تومانی
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فروپاشی بزرگ طال
هری دِنت /ترجمه شادی صدری

قطع رقعی  98 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 14000 :تومان

هنر پیشبینی

گفتاری درباره توانایی آیندهنگری با روشهای علمی
فیلیپ تتالک ،دن گاردنر /محمدحسن جعفری سهامیه
قطع رقعی  408 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 32000 :تومان

کالبدشناسی حبابهای بازار سهام
گئورگی کومارومی /ترجمه مریم ذوالفقار روشن

قطع پالتویی 142 /صفحه /قیمت 8000:تومان

الگوهای سفتهبازی

برتران ام .رونه /سید مهدی میرحسینی و سهند ابراهیمیپور
قطع رقعی 280 /صفحه /قیمت 15000 :تومان

منافع سهامدار

تونی گروندی /ترجمه مریم بیدمشگیپور
قطع پالتویی 156 /صفحه /قیمت 8000 :تومان

24

25

گزارشگری و تحلیلگری مالی
انتشارات کاپالن-شوزر

ترجمه محمد سیرانی ،مهدی ذوالفقاری ،هوشنگ مدنی
قطع وزیری  462/صفحه /قیمت  25000تومان

مجموعه سواالت آمادگی آزمون CFA
گروه مولفان /ترجمه محمد سیرانی و ابراهیم جعفری منش
قطع وزیری /دو جلدی 1400/صفحه /قیمت دوره 70000 :تومان

اولین عرضه عمومی
عارف خورشید /ناصر شمس قارنه

قطع رقعی 157 /صفحه /فیمت 10000 :تومان

تفسیر موضوعی مواد مقررات متحدالشکل
اعتبارات اسنادی ucp600 -
افشین خانی

قطع پالتویی128/صفحه  /قیمت  7000تومان

بازار سرمایه

مدیریت و بازرگانی

نظریه شرکت برای مدیریت استراتژیک

تجزیه و تحلیل ارزش اقتصادی
مانوئل بکِ را /علی پریشانی

قطع رقعی  432 /صفحه /قیمت 50000 :تومان

صفر تا یک

نوشتارهایی در باره استارتآپها یا چگونگی خلق آینده
پیتر تیل ،بلیک مسترز  /ترجمه ایمان رضوی و ترانه امینا
قطع رقعی  188 /صفحه /قیمت 22000 :تومان

نخستین گا ِم فروش ،جلب اعتماد است
تاد دانکن /ترجمه مریم میرجمالی

قطع رقعی  294 /صفحه /قیمت 35000 :تومان

مدیریت و بازرگانی

 14قانون برای فروش بیشتر

WWW.BOOK.DONYA-E-EQTESAD.COM

بنگاه چگونه رشد میکند؟

راهنمای کاربردی رشد بنگاه در شرایط اقتصادی خوب و بد-حتی وقتی مشتریان خرج نمیکنند

استیو کالرک  /ترجمه حسین موسوی
رقعی  104 /صفحه /قیمت 12000 :تومان

شکست بخورید و برخیزید

چگونه میتوان در پس هر شکستی ،قویتر از گذشته برخاست؟
اسکات آدامز  /شاهین احمدی
قطع رقعی  360 /صفحه /قیمت 40000 :تومان

بردن ایدهها به بازار

تیم جونز و سایمون کربی  /ترجمه فریبرز قاسمزاده دقیق
پالتویی 144 /صفحه /قیمت 15000 :تومان

 ۵۰چالش اساسی مدیران

راهکارهایی برای حل موثر مسائل پیچیده مدیریتی

سونا شرات و راجر دولز  /صالح سپهریفر و معراج مبرانیا
قطع رقعی  320 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 40000 :تومان

مدیریت ریسک به زبان ساده

ورنر گالسنر  ،توماس برگر /ترجمه شهرام امینترابی
قطع رقعی  136 /صفحه /قیمت 12000 :تومان

28

29

موفقیت جاویدان

بررسی اصول ماندگار راهبرد موفق کسبوکار
اریک ویاردات /ترجمه صالح سپهریفر و امین رئوفشناسیگانه
قطع رقعی  184 /صفحه /قیمت 14000 :تومان

برندها و برندسازی

ریتا کلیفتون و جان سیمونز /ترجمه راحله فاضلی
قطع رقعی 400 /صفحه /قیمت 30000 :تومان

برندسازی

استفن کومبر  /ترجمه محمدامین رضایی و فواد صبورنیا
پالتویی 144 /صفحه /قیمت 15000 :تومان

موانع رشد برند

رالف کروگر ،آندریاس اشتومف /محمدحسین بیرامی
قطع رقعی 224 /صفحه /قیمت 14000 :تومان

چرا برخی برندها دلنشینترند؟

برنادت جیوا  /صالح سپهری فر
قطع پالتویی 136 /صفحه /قیمت 8000 :تومان

مدیریت و بازرگانی

تفاوت
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مدیریت بازار

راهنمای قیمتگذاری و تدوین استراتژی فروش
پاتریک ُفرسیت /ترجمه سمیرا صادق ابدلی
قطع رقعی 272 /صفحه /قیمت 20000 :تومان

فرایند برنامهریزی استراتژیک

تحلیلها ،گزینهها ،پروژهها

رودولف گرونیش ،ریچارد کوهن /ترجمه محمدحسین بیرامی
قطع رقعی  400 /صفحه /قیمت 30000 :تومان

استراتژی در عمل

راهنمایی برای عملگران بهسوی تفکر استراتژیک

جرج تُوستیگا  /ترجمه وحید خاشعی ،فائزه طارمی راد ،منصوره شریعتی
قطع رقعی  264 /صفحه /قیمت 20000 :تومان

صنایع آینده

واکاوی فناوریها و بازارهای پررونق دو دهه آینده
الک راس  /ترجمه صالح سپهریفر ،بهاره رضاجو و اردوان یزدی
قطع رقعی  360 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 45000 :تومان

تیمهای نوآور

نهادینهسازی نوآوری در تیم و سازمان
پژوهشنامه هاروارد  /صالح سپهریفر
قطع پالتویی  96 /صفحه /قیمت 8000 :تومان

30

31

ارزیابی عملکرد

آشنایی با زیر و بم ارزشیابی کارکنان
پژوهشنامه هاروارد  /صالح سپهریفر
قطع پالتویی  112 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

استخدام و تعدیل

فرآیند کاربردی گزینش ،حفظ و اخراج نیروی انسانی
برایان تریسی /ترجمه رحمتعلی صابریحقایق ،صالح سپهریفر
قطع پالتویی  136 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

ساختار سازمانی

طراحی گامبهگام

ریچارد ام .برتن ،بورگ اوبل ،دورته دویباک هِکونسون /ترجمه محمدحسین بیرامی
قطع رقعی  472 /صفحه /قیمت 35000 :تومان

جلسات ثمربخش

برنامهریزی و مدیریت جلسات موثر در سازمان
برایان تریسی /ترجمه صالح سپهریفر ،متین تولمی
قطع پالتویی 128 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

 21اصل کلیدی برای پیشرفت و ارتقای شغلی
برایان تریسی /ترجمه صالح سپهریفر
قطع پالتویی 128 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

مدیریت و بازرگانی

خودشکوفایی
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مدیریت فروش

تشریح فعالیتهای کلیدی سرپرست تیم فروش

برایان تریسی /ترجمه صالح سپهری
قطع پالتویی 136 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

راهنمای سرمایهگذاری

چارلی الیس ،برت مالکیل /ترجمه سیدمهدی برکچیان ،هومن کرمی
قطع پالتویی 120 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

راهبرد کسبوکار

واکاوی الگوهای تدوین و پیادهسازی راهبرد
برایان تریسی /ترجمه صالح سپهریفر
قطع پالتویی 128 /صفحه /قیمت 9000 :تومان

کافه وصال

مدیریت نامتعارف بر پدیدههای متعارف

علی صادقی
قطع رقعی  168 /صفحه /قیمت 12000 :تومان

عاشک کافه

خوب ،کافی نیست .عالی باشید

علی صادقی
قطع رقعی  160 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 20000 :تومان

32

33

تامین مالی شرکتها
مورتن هلبک ،اسنور لینست ،براک مک لالن /ترجمه مرضیه طاهری هنجنی ،سولماز مهاجری

قطع رقعی 216 /صفحه /قیمت 13000 :تومان

گفتوگو با مردم

گیف کنستابل و فرنک ریمالوسکی /ترجمه همایون کاوه و صالح سپهریفر
قطع پالتویی 136 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 13000 :تومان

فروش موفق

برایان تریسی /صالح سپهریفر
قطع پالتویی 144 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 15000 :تومان

تفکر مبتنی بر سناریو

جورج رایت ،جورج کِرنز  /ترجمه محمدحسین بیرامی
قطع رقعی  232 /صفحه /قیمت 15000 :تومان

ادل بی .لین  /ترجمه سمیرا صادق ابدلی

قطع رقعی 208/صفحه /قیمت  12000تومان

مدیریت و بازرگانی

هوش هیجانی و استخدام
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استراتژی کسب و کار
جرمی کوردی/ترجمه مهرداد مالیی

قطع رقعی 350 /صفحه /قیمت 20000 :تومان

تفکر استراتژیک

آیرین ام .دوهیم و دیگران /ترجمه محمد حسین بیرامی
قطع وزیری 502/صفحه /قیمت 25000 :تومان

استراتژی بازاریابی

او.سی .فرل و مایکل دی .هارتالین  /ترجمه محمد حسین بیرامی
قطع وزیری 662 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 60000 :تومان

برنامهریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو

برکهارد شوئنکر /ترجمه محمد حسین بیرامی
قطع رقعی 240 /صفحه /قیمت 13000:تومان

رهبری

مدیران نوآور و تحولساز اینگونه عمل میکنند
برایان تریسی /صالح سپهریفر و مهدی شهبازی
قطع پالتویی 120/صفحه /چاپ دوم /قیمت 9000 :تومان

34
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مدیریت

بررسی شیوههای کارآمد مدیریت نیروی انسانی
برایان تریسی /صالح سپهریفر
قطع پالتویی 111/صفحه /چاپ دوم /قیمت 8000 :تومان

مدیریت زمان

برایان تریسی /صالح سپهریفر و مهدی شهبازی
قطع پالتویی 106/صفحه /چاپ دوم /قیمت 10000 :تومان

بازاریابی

برایان تریسی /صالح سپهریفر
قطع پالتویی120 /صفحه /قیمت 7000:تومان

خالقیت و حل مسئله

برایان تریسی /صالح سپهریفر

قطع پالتویی 120 /صفحه /چاپ سوم /قیمت 16000 :تومان

برنامهای برای ارتقای کارکنان و افزایش بهرهوری
برایان تریسی /صالح سپهریفر ،مهدی شهبازی
قطع پالتویی 124 /صفحه /چاپ سوم /قیمت  16000تومان

مدیریت و بازرگانی

تفویض اختیار
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مذاکره

برایان تریسی /صالح سپهریفر ،مهدی شهبازی
قطع پالتویی 112 /صفحه /چاپ سوم  /قیمت  10000تومان

جادوی انگیزش

برایان تریسی /صالح سپهریفر ،مهدی شهبازی
قطع پالتویی 112 /صفحه /چاپ چهارم /قیمت  12000تومان

قدرت هوش هیجانی
دانیل گلمن /ترجمه سیامک دولتی

قطع پالتویی 150/صفحه /چاپ سوم /قیمت 12000:تومان

مدیریت ریسک

اندرو هلمز /ترجمه سمیرا صادق ابدلی

قطع پالتویی 152/صفحه /قیمت 8000 :تومان

بازارپژوهی

رابین بیرن /مهرداد مالیی

قطع پالتویی 144 /صفحه /قیمت  8000تومان

36

37

مدیریت تکثر سازمانی
راجر کارترایت  /مهرداد مالیی

قطع پالتویی  150صفحه /قیمت 8000 :تومان

سبکهای رهبری بنگاه
تونی کیپنبرگر /ترجمه سجاد امیری

قطع پالتویی 167 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

هنر کارآفرینی

راجر کارترایت /زینبالسادات خارقانی

قطع پالتویی 142 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 15000 :تومان

مذاکره برد -برد

تشریح فرایند عملی دستیابی طرفین به برد در مذاکره
دیوید گلدویچ /صالح سپهریفر
قطع پالتویی 205/صفحه /چاپ دوم /قیمت 12000 :تومان

کن بالنچارد /صالح سپهریفر

قطع پالتویی 127/صفحه /قیمت 7000 :تومان

مدیریت و بازرگانی

رهبری و مدیر یک دقیقهای
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اعتماد کارساز است

کن بالنچارد و دیگران /ترجمه صالح سپهریفر

قطع پالتویی 128/صفحه /چاپ دوم /قیمت 12000 :تومان

الفبای مذاکره

چارلز لیکسون /صالح سپهریفر
قطع پالتویی 116 /صفحه /چاپ سوم /قیمت  10000تومان

استیو جابز

والتر آیساکسون /ویراستار :علیرضا کیوانی نژاد

قطع وزیری 616/صفحه /قیمت 30000:تومان

نقشههای شیطانی

بوکار برای خود
طرحی برای رهایی از کار کردن برای دیگران و ایجاد کس 
هیو مکلیود  /ترجمه زهرا فرجی
قطع رقعی 136 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

قواعد مدیریت

جو اوئن /علیرضا ابوالفتحی

قطع پالتویی 166/صفحه /چاپ دوم /قیمت 12000 :تومان
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رهبری ممتاز

برایان تریسی و پیتر چی /صالح سپهریفر
قطع رقعی 264/صفحه /قیمت 14000 :تومان

زنان به پیش

شریل سندبرگ /ترجمه حمیدرضا آریان پور
قطع رقعی 248 /صفحه /چاپ سوم /قیمت  32000تومان

این گونه مدیریت کنید

راههای آسان و موثر برای بهترین استفاده از کارکنان
برایان امرسون و آن لوهر  /ترجمه زینب السادات خارقانی
قطع رقعی 232/صفحه /چاپ دوم /قیمت  18000تومان

کارکشته

راب گافی و گرت جونز  /شهرام خلیل نژاد
قطع رقعی 216/صفحه /قیمت 12000:تومان

تام راث و بری کانچی /ترجمه سیامک دولتی و امیر کامگار

قطع رقعی 248/صفحه /چاپ دوم /قیمت  15000تومان

مدیریت و بازرگانی

رهبری با تکیه بر نقاط قوت
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خود رهبری

اندرو برایانت و آنالوسیا کازان  /علیرضا ابوالفتحی
قطع رقعی 232/صفحه /چاپ دوم /قیمت  15000تومان

محصول خوب -محصول بد
جیمز آل آدامز /شهرام خلیل نژاد

قطع رقعی 232/صفحه /قیمت 12000تومان

فرایند تصمیمگیری در مدیریت
استفن پی .فیتزجرالد /ه مهرداد مالیی

قطع رقعی 176 /صفحه /قیمت 9000 :تومان

هوش هیجانی خود را بسنجید

فیلیپ کارتر /سجاد امیری

قطع رقعی 200 /صفحه /قیمت 11000 :تومان

راهبردهای رشد غولآسا
راجر کارترایت /راحله فاضلی

قطع پالتویی 152/صفحه /قیمت 9000 :تومان
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الگوهای سازمانی

استفن پی .فیتزجرالد /راحله فاضلی

قطع پالتویی 160 /صفحه /قیمت 8000 :تومان

 77خطای سرمایه گذاری

لری سوئدرو  ،آرسی باالبان /ترجمه مریم بیدمشگیپور
قطع رقعی 343 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 25000 :تومان

برندسازی مقصد گردشگری
بیل بیکر /علی صمیمی و ساسان قاسمی
قطع رقعی 222 /صفحه /قیمت 12000 :تومان

مدیریت و بازرگانی

سیاست ،جامعه ،تاریخ

پیشگامان نوسازی آسیا 1-

کره جنوبی :ژنرال توسعه

کیم هیونگ ای /ترجمه جواد قربانی آتانی

قطع رقعی  120 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 20000 :تومان

پیشگامان نوسازی آسیا 2-

سنگاپور :معماران مدرن
دیان موزی ،آر.اس .میلن /ترجمه داود حیدری

قطع رقعی  144 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 20000 :تومان

تایوان :فرزند ژنرال

جی تایلور /ترجمه داود حیدری

قطع رقعی  184 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 20000 :تومان

سیاســت ،جامعه ،تاریخ

پیشگامان نوسازی آسیا 3-
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پیشگامان نوسازی آسیا 4-

چین :مرد کوچک با گامهای بزرگ

دیوید گودمن /ترجمه سجاد امیری

قطع رقعی  160 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 20000 :تومان

پیشگامان نوسازی آسیا 5-

مالزی :مرد سرکش در زمانه آشوب
باری وین /ترجمه جواد قربانی آتانی ،سمیرا صادق ابدلی
قطع رقعی  184 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 25000 :تومان

نظریههای دموکراسی

مقدمهای انتقادی بر نظریههای متاخر دموکراسی
فرانک کانینگهام  /ترجمه سعید خاورینژاد
قطع رقعی  384 /صفحه  35000 /تومان

مگنا کارتا

ریشههای قرونوسطایی سیاست مدرن

دیوید استارکی  /ترجمه نیایش امیدی
قطع رقعی  136 /صفحه /قیمت 12000 :تومان

مقدمهای بر پژوهش سياسي

لیزا هریسون /ترجمه محمد جواد رنجکش ،احمد محقر ،فاطمه صلواتی طرق
قطع رقعی  264 /صفحه /قیمت 20000 :تومان
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نبرد تفسیرها و غنیسازی اورانیوم در ایران

واکاوی تفسیرهایی که به برجام انجامید
فرشاد کاشانی

قطع رقعی  200 /صفحه /قیمت 15000 :تومان

حقوق هستهای

ترجمه نیلوفر قدیری /ویراستار علمی :عزیز شاهمحمدی
قطع رقعی 208 /صفحه /قیمت 12000 :تومان

بن الدن :پدری که تروریست شد
جین ساسون /ترجمه مهریار میرنیا

قطع رقعی 432 /صفحه /قیمت 30000 :تومان

خانه دیکتاتور :کاخ یا گور
غسان شربل  /ترجمه علی موسوی خلخالی
قطع رقعی  312 /صفحه /قیمت 23000 :تومان

زهره روحی

قطع رقعی  176 /صفحه /قیمت 12000 :تومان

سیاســت ،جامعه ،تاریخ

دعوت به جامعهشناسی
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آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟
جوزف نای /ترجمه ایوب فرخنده

قطع رقعی  136 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 15000 :تومان

کاربرد نظریههای روابط بینالملل

عبدالعلیقوام

قطع وزیری 638 /صفحه /قیمت  35000تومان

آموزش سیاسی

جلد اول :مبانی علم سیاست ،اندیشه سیاسی ،جامعهشناسی سیاسی ،مسائل جهان سوم
جواد قربانی ،بهزاد رون
قطع وزیری 1543 /صفحه /قیمت دوره 80000 :تومان

آموزش سیاسی

جلد دوم :تاریخ تحوالت ایران ،سیاست تطبیقی ،روابط بینالملل ،سازمانهای بینالمللی
جواد قربانی ،بهزاد رون
قطع وزیری 1543 /صفحه /قیمت دوره 80000 :تومان

صلح کردند که جنگ بماند

جلد اول :چگونگی فروپاشی امپراتوری عثمانی و برآمدن خاورمیانه جدید
دیوید فرامکین /ترجمه داود حیدری ،مفید علیزاده
قطع رقعی  880 /صفحه  /قیمت دوره 60000 :تومان
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صلح کردند که جنگ بماند

جلد دوم :چگونگی یورش به خاورمیانه و دائمی شدن جنگ
دیوید فرامکین /ترجمه داود حیدری ،مفید علیزاده
قطع رقعی  880 /صفحه  /قیمت دوره 60000 :تومان

دیروز و امروز یک ملت
ترکیه از  1989تا امروز

کرم اُکتم /ترجمه احمد موثقی و شیوا علیزاده
قطع رقعی  288 /صفحه /قیمت 20000 :تومان

سقوط 1177

روایتی تازه درباره همانندی تمدن ما و تمدنهای  3000هزار سال پیش
اریک اچ.کالین /ترجمه فاطمه شمسی و امیر قاجارگر
قطع رقعی  288 /صفحه /قیمت 22000 :تومان

سرگذشت شاهزاده خانم ایرانی
تصحیح و تحقیق :مسعود کوهستانی نژاد
قطع وزیری 480 /صفحه /قیمت  25000تومان

مسعود کوهستانینژاد
قطع رقعی 340 /صفحه /قیمت 18000 :تومان

سیاســت ،جامعه ،تاریخ

جزایر ایرانی خلیج فارس
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شوش :کاوشهای باستانشناسی

احسان(اسماعیل)یغمایی

قطع رقعی 184 /صفحه /قیمت 12000 :تومان

تولد تمدن در خاور نزدیک
هنری فرانکفورت /ترجمه سحر قدیمی

قطع رقعی  176 /صفحه /قیمت 12000 :تومان

هنر و القایایدئولوژی

واکاوی تبلیغات سیاسی در آثار هنری شوروی
سعید خاوری نژاد
قطع رقعی  488 /صفحه /قیمت 35000 :تومان

اقتصاد رسانه در ایران

علل ناکارآمدی رسانههای خصوصی ایران با تاکید بر مطبوعات
علیرضابختیاری
قطع رقعی  112 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

همگرایی رسانهای
سینزیا دال زوتو و آرتور لوگمایر /ترجمه سمیه لبافی ،امیر مختاری ،محدثه عقبایی
قطع رقعی  230 /صفحه /قیمت 15000 :تومان
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متغیر پنهان در سرمایهگذاری

تحلیل  15اقتصاددان ،فعال اقتصادی و فرهنگپژوه درباره تاثیر رسانه بر سرمایهگذاری
سید ابراهیم علیزاده
قطع رقعی  208 /صفحه /قیمت 15000 :تومان

هوش اجتماعی
رسول رمضانیان
قطع رقعی  184 /صفحه /قیمت 13000 :تومان

نخبگان و تلویزیون
محمود اسعدی

قطع رقعی 207 /صفحه /قیمت 11000 :تومان

یادگیری سیار نوین :فنون و فناوریها
هوکیونگ ریو  ،دیوید پارسونز /ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی ،سونیا موسیرمضانی ،الهه والیتی

قطع وزیری  704 /صفحه /قیمت 50000 :تومان

گروه مولفان و مترجمان /ویراستاران :محسن صادقی و متین پدرام
قطع وزیری 520 /صفحه /قیمت  27000تومان

سیاســت ،جامعه ،تاریخ

تحلیل اقتصادی حقوق خانواده
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دانستنیهای بیمه برای خانواده
علی اعظم محمد بیگی

قطع وزیری 384/صفحه /قیمت25000:تومان

درآمدی بر جامعهشناسی
قشربندی معلولیت در ایران

واکاوي نابرابری های اجتماعی افراد معلول
رضاعبداللهی
قطع رقعی  72 /صفحه /قیمت 10000 :تومان
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اندیشه و فرهنگ ،ادبیات و هنر

فلسفه تاریخ از چشمانداز مسیحی
ژاک ماریتن /ترجمه سید رضا وسمهگر و رؤیا فیاض
قطع رقعی  208 /صفحه /قیمت 25000 :تومان

جنون و مرگ در فلسفه

فریت گوون /ترجمه عبداهلل امینی

فرجام عقل

فلسفه آلمانی از کانت تا فیشته

فردریک سی .بایزر /ترجمه سید محمدجواد سیدی

قطع رقعی  520 /صفحه /قیمت 50000 :تومان

اندیشــه و فرهنگ ،ادبیات و هنر

قطع رقعی  320 /صفحه /قیمت 38000 :تومان
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حکایت بلوچ (دوره  7جلدی)

محمود زند مقدم

قطع وزیری 2760 /صفحه /چاپ دوم /قیمت دوره شومیز 350 :هزار تومان /قیمت دوره گالینگور 400 :هزار تومان

مشروطیت ایران و رمان فارسی( 5جلدی)
پژوهشگر :مسعود کوهستانی نژاد

قطع رقعی  1912 /صفحه /قیمت دوره 120000 :تومان

مشروطیت ایران و رمان خارجی( 4جلدی)
پژوهشگر :مسعود کوهستانی نژاد
قطع رقعی 1300 /صفحه /قیمت دوره 100 :هزار تومان

فرهنگ ایران و تمدن جهان

بررسی راه طی شده ایران و تاثیر آن بر تاریخ جهان
ریچارد فولتز /ترجمه زهرا شجاعی
قطع رقعی  192 /صفحه /قیمت 14000 :تومان

سنت و مدرنیته

محمدعابد جابری /ترجمه سیدمحمد آلمهدی
قطع رقعی  272 /صفحه /قیمت 20000 :تومان
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اگزيستانسياليسم؛ از تئوری تا عمل
علياكبرفرهنگي

قطع رقعی  232 /صفحه /قیمت 15000 :تومان

اگزیستانسیالیسم غربی از نگاه دیگری
انیس منصور /ترجمه هادی حزباوی

قطع رقعی  176 /صفحه /قیمت 12000 :تومان

ازخودبیگانگی

جهتگیریهای جدید در نظریه انتقادی
راهل یِگی /ترجمه احمد تدین
قطع رقعی  344 /صفحه  /قیمت 22000 :تومان

کتاب رنج و عشق

خوان-داوید نازیو /ترجمه محمدعلی جعفری
قطع رقعی 184 /صفحه /قیمت 13000 :تومان

گزیده مقاالت با مقدمه زیگفرید کراکاور
ترجمه شاپور بهیان
قطع رقعی 280 /صفحه /قیمت 20000 :تومان

اندیشــه و فرهنگ ،ادبیات و هنر

گئورگ زیمل

WWW.BOOK.DONYA-E-EQTESAD.COM

شهروندي فرهنگي
پرسشهايي از منظر جهانشهري

نیک استیونسن /ترجمه نیلوفر قدیری
قطع رقعی  264 /صفحه /قیمت 18000 :تومان

معمای هابرماس

السه توماسن /ترجمه محمدرضا غالمی
قطع رقعی  232 /صفحه  /قیمت 15000 :تومان

مفاهیم کلیدی در اندیشه هابرماس
اندرو ادگار  /ترجمه محمدرضا غالمی

قطع رقعی  265 /صفحه /قیمت 20000 :تومان

آنتونیو گرامشی

پژوهش انتقادی در باب اندیش ه سیاسی معاصر
مارک َمکنالی  /ترجمه علی تدین

قطع رقعی  320 /صفحه /قیمت 24000 :تومان

رام کردن پلنگ
جستاری در باب هویت

امین معلوف  /ترجمه مهریار میرنیا
قطع رقعی  136 /صفحه /قیمت 10000 :تومان
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استمرار امر سلبی
نقدی بر اندیشه اروپایی معاصر

بنجامین نویز  /ترجمه علی زارعی (پیمان)
قطع رقعی  272 /صفحه /قیمت 20000 :تومان

داستان معرفت تاریخی در سه پرده
هیپولیت تن ،کارل .جی .همپل ،فرانک انکراسمیت /ترجمه سید رضا وسمهگر
قطع رقعی  160 /صفحه /قیمت 12000 :تومان

زنان دیگر چه میخواهند

الیزابت دیبولد  /ترجمه فریبا فقیهی

قطع رقعی  112 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

کودکوارگی ادبیات

زهره روحی

قطع رقعی  160 /صفحه /قیمت 12000 :تومان

مبانی و نظریهها

دونالد ای .هال /مترجمان :بختیار سجادی ،دیاکو ابراهیمی
قطع رقعی /صفحه  /208قیمت 15000 :تومان

اندیشــه و فرهنگ ،ادبیات و هنر

سوبژکتیویته در ادبیات و فلسفه
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فلسفه ساده
زهره روحی

قطع رقعی  352 /صفحه /قیمت 22000 :تومان

آزمون اندیشههای انتقادی معاصر

زهره روحی

رقعی  424 /صفحه /قیمت 42000 :تومان

شهروند شهرهای داستانی
تحلیل زندگی و آثار محمدعلی جمالزاده
حسنمیرعابدینی
قطع رقعی  144 /صفحه /قیمت 12000 :تومان

داستانهای دیدنی
کامبیز درمبخش /با مقدمه جواد مجابی

قطع رحلی 208 /صفحه /قیمت 100 :هزار تومان

خاطرات باب دیلن

جلد اول :وقتی حالت بده کسی سراغترو نمیگیره
ترجمه سید محمدعلی برقعی
قطع رقعی  296 /صفحه /قیمت 20000 :تومان
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سینما :کنش اجتماعی
گریم ترنر  /ترجمه علی سیاح

قطع رقعی  248 /صفحه /قیمت 17000 :تومان

نئورئالیسم چیست؟

تاریخ اجمالی سینمای نئورئالیسم ایتالیا ()1945-1955
کامران شیردل
قطع رقعی  236 /صفحه /قیمت 18000 :تومان

ميرامار

نجيب محفوظ /ترجمه رضا عامري
قطع رقعی  192 /صفحه /قیمت 13000 :تومان

زینی برکات

جمال الغيطاني /ترجمه رضا عامري
قطع رقعی  256 /صفحه /قیمت 17000 :تومان

عالیه یونس /ترجمه مهریار میرنیا
قطع رقعی  416 /صفحه /قیمت 27000 :تومان

اندیشــه و فرهنگ ،ادبیات و هنر

شب شمار
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ادبیات روس به روایتی دیگر
زهره روحی

قطع رقعی  192 /صفحه  /قیمت 13000 :تومان

58

لغتنامه

فرهنگ جامع بانکداری
انگلیسی-فارسی و فارسی-انگلیسی

محمدرض اشعبانزاد،مریمالساداتاسماعیلزاده
قطع وزیری گالینگور 763 /صفحه /قیمت 60000 :تومان

فرهنگ واژگان علوم و فناوری شیشه
انگلیسی-فارسی و فارسی-انگلیسی

مریم کارگر راضی
قطع وزیری 261 /صفحه /قیمت 14000 :تومان

لغتنا مه

کودک و نوجوان

خوشبختانهشیر

نیل گیمن /ترجمه فرمهر امیردوست
قطع رقعی  92 /صفحه /قیمت 12000 :تومان

ه رفاقت گربه یونانی و موش مکزیکی
قص 

لوییس سپولودا  /ترجمه :مهیا کربالیی
قطع رقعی 56 /صفحه  /قیمت 7000 :تومان

لوییس سپولودا  /ترجم ه مهیا کربالیی

قطع رقعی 75 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

کودک و نوجوان

کشف بزرگ حلزون
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مدرسه جاسوسی

استوارت گیبز  /ترجم ه شیرین ملکفاضلی
قطع رقعی 287 /صفحه  /قیمت 18000:تومان

راز غارهای اسپیگی
انید بالیتون /ترجم ه آتوسا گلکار

قطع رقعی 206 /صفحه  /قیمت 13000 :تومان

ماجراهای الکترونیک

یوگنی ولتیستوف /ترجم ه سیده مهنا رضایی
قطع رقعی 240 /صفحه /قیمت 15000 :تومان

پسر وحشی

راب لوید جونز /ترجمه فرمهر امیردوست
قطع رقعی 232 /صفحه /قیمت 15000 :تومان

تابستان دیوانه

ریتا ویلیامز گارسیا  /بیتا ابراهیمی
قطع رقعی 240 /صفحه /قیمت 17000 :تومان
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آبنبات چوبی

کریستینه نوستلینگر /رویا رضوانی
قطع رقعی 108 /صفحه /قیمت 8000 :تومان

آشپزخانه خانم گیالس
سیلویا پالت /نیلوفر امرایی

قطع رقعی 43 /صفحه /چاپ دوم /قیمت 8000 :تومان

در سرزمین درسهای یاد نگرفته
لییا باریسوونا گراسکینا /مهنا رضایی

قطع رقعی 162 /صفحه /قیمت 12000 :تومان

ارباب تاریکی()1

جیمی تامسون /فرمهر امیردوست
قطع رقعی 244 /صفحه /قیمت 15000 :تومان

جیمی تامسون /فرمهر امیردوست

قطع رقعی 318 /صفحه /قیمت 20000 :تومان

کودک و نوجوان

ارباب تاریکی ()2
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سنگها در آب
دنا جوناپولی /بیتا ابراهیمی

قطع رقعی 202 /صفحه /قیمت 13000 :تومان

خانم فریزبی و موشهای صحرایی

رابرت سی .اوبراین  /نگار شاطریان

قطع رقعی 255 /صفحه /قیمت 17000 :تومان

قصههای پرماجرای جهان (دوره  10جلدی)

تونی بردمن  /تصویرگر :تونی راس /ترجمه مسعود ملکیاری
قیمت دوره 70000 :تومان

فیل دریایی و قهرمان بیسبال
بن لوری  /ترجم ه اسداهلل امرایی

قطع خشتی 36 /صفحه /قیمت 15000 :تومان

کالغهای باالی درخت صنوبر
آلدوس هاکسلی /اسداهلل امرایی

قطع خشتی گالینگور 48 /صفحه  /قیمت 15000 :تومان
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آنابل و جعبه جادویی

مک بارنت  /شادی صدری

قطع خشتی گالینگور 48 /صفحه  /قیمت 15000 :تومان

شب تاریک و دانای بیدار
دیویا سرینواسان و ایل سونگنا /شادی صدری

قطع خشتی گالینگور 48 /صفحه  /قیمت 15000 :تومان

پالتوی پوپا

النا فرراندیث /پیام ابراهیمی

قطع خشتی گالینگور 48 /صفحه  /قیمت 15000 :تومان

با یک فکر بکر چهکار میشود کرد؟

کوبی یامادا /نیلوفر امرایی

قطع خشتی گالینگور 48 /صفحه  /قیمت 15000 :تومان

تاتیانا پاپُوا ،اُلگا منشیکوا ،الریسا کنیشوا /آبتین گلکار
قطع خشتی گالینگور 80 /صفحه  /قیمت 15000 :تومان

کودک و نوجوان

چگونه میشا اهل کسبوکار شد
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ماجراهای تیمی خرابکار

استفان پاستیس /نلی محجوب

قطع رقعی 402 /صفحه /قیمت 20000 :تومان

گربه چکمهپوش روسی

س .و .میخالکوف  /پ .پ .باژوف  /ک .گ .پااوستوفسکی /مهنا رضایی
قطع رقعی 304 /صفحه /قیمت 20000 :تومان

عملیات ماهیتابه
راینر ماریا شرودر  /فریبا فقیهی

قطع رقعی 128 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

تلة شاه ماهی

راینر ماریا شرودر  /فریبا فقیهی
قطع رقعی 112 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

عملیات سری کشک
راینر ماریا شرودر  /فریبا فقیهی

قطع رقعی 120 /صفحه /قیمت 10000 :تومان
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کاپیتان کچاپ

راینر ماریا شرودر  /فریبا فقیهی
قطع رقعی 112 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

پینگپنگ در تله
راینر ماریا شرودر  /فریبا فقیهی

قطع رقعی 112 /صفحه /قیمت 10000 :تومان

کودک و نوجوان

کتابهای در دست انتشار
تاریخ اقتصاد مارکسی ( 2جلدی)

ام .سی .هوارد و جی .یی .کینگ /ترجمه احمد تدین

تاریخ سرمایهداری ( 2جلدی)

لَری نیل ،جفری ویلیامسون /ترجمه محمود صدری

فرهنگ اصطالحات بازارهای مالی ( 2جلدی)
مریم محبی فیروزآبادی

دگرگوني اقتصادي

داگالس نورث /ترجمه داود حیدری و مفید علیزاده

تئوری و سیاست پولی

کارل والش /ترجمه محمد جوادی و امیررضا عبدلی

روشهای سنجش در اقتصاد گردشگری
محمدرضا فرزین  /ترجمه احمد تدین

جین گراس َمن ،الهانان هِلپ َمن /عباد عبادی

کسبوکار و جامعه :اخالق و مدیریت ذینفعان

آرچی بی .کرول و آن کی .بوشولت /ترجمه محمدجعفر نظری

کتا بهای در دست انتشار

صاحبان منافع سیاسی
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باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار
ترجمه عادل آذر و محمدجعفر نظری

پول راستین

گری نورث /ترجمه سید مجتبی فائزی

اقتصاد ایران و نهادها
آزاده خرمی مقدم

خروج از تله فقر :بیگارگاه ها در اقتصاد جهانی
بنجامین پاول /ترجمه علی حبیبی

قدرت و اقتصاد نئوکالسیک
آدام اوزان /ترجمه مرتضی مرادی و سارا واعظ

تلنگر

ریچارد اچ .تِیلر /ترجمه آرش طهماسبی

توهم دانش

استیون اسلومن و فیلیپ فرن باخ /ترجمه مصطفی خدادادی و علیرضا محمدی سپهوند

نابهنجاری وحشی

آنتونیو نگری /ترجمه سید محمدجواد سیدی

فراسوی ترس و طمع
هرش شفرین /ترجمه مهدی ملکپور

خبرگان بازاریابی چنین گویند

جوزف بویِت ،تیمی بویِت /ترجمه پدرام فردنیا

سقوط بازار سهام در  :1929پایان شکوفایی
برندا النگ /ترجمه محمود نجفینژاد
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