لیست کتابهای غرفه انتشارات پژوهش های دانشگاه در چهاردهمین نمایشگاه بین اللملی کتاب تبریز
ردیف

عنوان

مولف  /مترجم

قیمت (ریال)

1

مدیریت بازاریابی سیاسی و تبلیغات در انتخابات مجلس شورای
اسالمی

فرخ قربانینامور

۱۰۰۰۰۰

2

مدیریت بازاریابی  ( :اصول  ،مفاهیم  ،استراتژیها )

رضا رسولی  ،فرهاد نژادایرانی

۱2۰۰۰۰

3

reading & vocabulary development

آقایی  ،محمدباقر

۱8۰۰۰۰

4

روش تحقیق در علوم انسانی با تاکید بر پایان نامه نویسی

نژادایرانی  ،فرهاد

۱9۰۰۰۰

5

نگاهی نو به تئوری های مدیریت از دیدگاه اسالم

محمد مجیدی

۱4۰۰۰۰

6

غذا و تغذیه باید و نبایدها

حبیب شایان فر

5۰۰۰۰

7

روش تحقیق در مدیریت

محمد مجیدی

۱4۰۰۰۰

8

روش تدریس و بررسی کتاب علوم تجربی دوره ابتدایی

خداویردی عباس زاده

۱2۰۰۰۰

9

سفری به گرجستان  :لغت نامه فارسی به گرجی

اسداله ایرانی

7۰۰۰۰

10

ژئوتوریسم صوفی چای

فرامرز نیری

۱2۰۰۰۰

11

مدیریت اسالمی

عزیز جوانپور  ،فرهاد نژاد ایرانی  ،فرخ قربانی
نامور  ،دکتر رضا رسولی

۱6۰۰۰۰

12

زبان تخصصی مدیریت (برای دانشجویان مدیریت دولتی ،
بازرگانی  ،صنعتی و اجرائی)

رضا رسولی

2۰۰۰۰۰

13

نگاهی نو به مدیریت توسعه در کشاورزی

مهرداد مجیدی

۱2۰۰۰۰

14

اذان ندای حق

ایوب نجفی سردرودی

8۰۰۰۰

15

زندگینامه چهارده معصوم

وحید لطفی

۱۰۰۰۰۰

16

گیلگمش .کردی

طوبی رون

۱4۰۰۰۰

17

راهنمای عملی تدوین طرح پژوهشی

فرخ قربانینامور  ،حسین هنرور

6۰۰۰۰

18

ضروریات کلینیکال پاتولوژی

عزتاله فتحی

۱7۰۰۰۰

19

شایستگی مدیران و اثربخشی آنان در مدارس

صدیقه کریملو  ،شبنم دانشیار  ،صحاب
شرفخانلو

۱2۰۰۰۰

20

The textuality of a text
ریاضی عمومی یک :ویژه دانشجویان کاردانی حسابداری و
مدیریت

قادر رزمجو

۱5۰۰۰۰

محمد حاجی جعفری

8۰۰۰۰

22

پنجرهای به سوی جهان

سوسن گلکاری حق

6۰۰۰۰

23

شیمی آلی ( دورهای کوتاه)

دیوید ج .هارت ...و دیگران ؛ ترجمه صمد
حسینیصدر

2۰۰۰۰۰

24

تحلیل محتوای کتابهای درسی

فریدون رمضی  ،مجتبی حیدری  ،مجتبی
محمدیجاللی

۱2۰۰۰۰

25

General English for University Students

قادر رزمجو

۱2۰۰۰۰

26

برنامهریزی درسی در آموزش ابتدایی

مجتبی حیدری

۱4۰۰۰

27

آب و آینده با نگرشی به حوضه آبریز دریاچه ارومیه (مجموعه
مقاالت)

حبیب شایانفر

5۰۰۰۰

21

28

امالی سحر آمیز

قیه نادریان  ،فاطمه حضرتی  ،زکیه
سیدعظیمی  ،سعیده حضرتی

8۰۰۰۰

29

تدوین کتاب تستهای آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی

عزتاله فتحی  ،راحله فرحزادی

۱۰۰۰۰۰

30

ارزشیابی آموزش الکترونیکی

عباس انارینژاد  ،مهدی محمدی

۱۰۰۰۰۰

31

درآمدی بر طرحهای توسعه روستایی

جواد حاجی علیزاده

7۰۰۰۰

32

زیان تخصصی کامپیوتر

محمد باقر آقایی

۱5۰۰۰۰

33

سازمان و مدیریت

فرخ قربانینامور  ،اصغر کاوسیخسروشاهی

۱5۰۰۰۰

34

چگونه دانشآموزانی شاد داشته باشیم؟

ادی جهدیکلوانق  ،ناصر حسنزاده

۱2۰۰۰۰

35

General readings in English for university
students

محمد حسین درخشانی

۱۰۰۰۰۰

36

طراحی واحد یادگیری

مجتبی محمدیجاللی  ،مجتبی حیدری ،
فریدون رمضی

۱4۰۰۰۰

37

طراحی معماری دانشگاه هنرهای زیبا( با رویکرد تلفیقی  ITو
بیونیک)

الهام کاظمی

2۰۰۰۰۰

38

مدیریت بانکداری و کنترل راهبرد  ،سرمایه و مدیریت ریسک

نویسنده جونز ورنز ؛ ترجمه فرهاد معادی

۱6۰۰۰۰

39

مدیریت و سرپرستی سازمان

البرز مقتدرمنصوری

2۰۰۰۰۰

40

کنولوژی بتن براساس پارامترهای دوام

یوسف زندی

24۰۰۰۰

41

آشتی با علوم

خداویردیعباسزاده  ،رضا بابالویان  ،امین
فروهر

۱۰۰۰۰۰

42

تکنولوژی عالی بتن بر پایه طراحی براساس پارامتر های دوام

یوسف زندی

24۰۰۰۰

43

بیشتر بدانید علوم

قلعهمیزا بهاریجوبند  ،علی بامداد باجهباج ،
علی ابراهیمی  ،صفر برزگرآذغان  ،صفوره
صادقی

۱۰۰۰۰۰

44

نقش عوامل استرسزای شغلی در تعهد حرفهای کارکنان

رضا تمجید

۱۰۰۰۰۰

45

معادالت دیفرانسیل معمولی

جعفر پور محمود قاضی جهانی

۱2۰۰۰۰

46

محاسبات عددی رشتههای فنی

جعفر پور محمود قاضی جهانی

2۰۰۰۰۰

47

درسنامه کاربردی بافتشناسی اختصاصی :بر پایه بافتشناسی
اندامهای موش سفید

داوود کیانیفرد

۱2۰۰۰۰

48

اندیشه اسالمی

ربابه منافی  ،مرتضی زارعگنجارودی  ،جعفر
امجدیتنورآغاج

7۰۰۰۰

49

تمدن درخشان ( سومر )

بهروز محمودیقلندری

۱۱۰۰۰۰

50

نقش زنجیره ارزش دانش در تعالی سازمان

اسالم نوریزاده

۱3۰۰۰۰

51

پژوهش و توسعه حرفهای( : ۱روایتپژوهی)

پوران خروشی  ،فرخ قربانینامور

۱4۰۰۰۰

52

تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

صیاد خشتکاریثانی  ،عبداهلل
حسنزادهقورتتپه

5۰۰۰۰

53

پژوهش و توسعه حرفهای  :2اقدام پژوهی

جواد ناصح  ،روحاهلل فتحقریب

8۰۰۰۰

54

بازیهای پرورشی و دبستانی

حمید پاشاییفر  ،رضا بابالویان  ،حسین
نعمتنژاد

۱2۰۰۰۰

55

مبانی تحول در نظام اداری (با رویکرد مدیریت کیفیت جامع)

غالمرضا رحیمی  ،مسعود حاجیمحمدپور

۱2۰۰۰۰

56

کاربرد ماده سوپر جاذب در کشاورزی و مزایای آن

اشرف ملکیان

۱۱۰۰۰۰

57

کاربری اراضی شهر تبریز و تاثیر بر مخاطرات زمینشناسی
(سیل  ،زلزله و رانش زمین)

اشرف ملکیان

۱۱۰۰۰۰

Easy short stories for junior and senior high
school students
English basic grammar for students
زبان ماشین و اسمبلی

غالمرضا رستمی

۱۱۰۰۰۰

غالمرضا رستمی  ،امیر پیری  ،حمیده غالمی

۱5۰۰۰۰

بابک آقایی

۱8۰۰۰۰

61

مدیریت اسالمی

یوسف بیگزاده(...و دیگران)

۱5۰۰۰۰

62

معماری برای نابینایان (با رویکردی به طراحی مرکز فرهنگی و
آموزشی نابینایان)

محمد امبن خجسته قمری

۱2۰۰۰۰

63

انسانشناسی فرهنگی

فاروق امینمظفری

۱8۰۰۰۰

64

Easy Grammar
مخزن الجناح (کنجینه همراه )

مریم دروگری

8۰۰۰۰

محمدرضا جلیلی(اهری)

8۰۰۰۰

66

سیستم اطالعاتی منابع انسانی

نادر بهلولی  ،سعیده امیری

۱4۰۰۰۰

67

مدیریت کالسی

رضا بابالویان  ،فرشید آقازاده  ،بهداد بیگزاده
 ،مهدی پوراشرفی  ،رضا ساسانی

۱۰۰۰۰۰

68

دانستنیهای علوم سوم ابتدایی

مجید مسعودی

۱۰۰۰۰۰

69

ایرانی همیشه لبخند نمیزند

سلیم مومنمراغه  ،حسین مولوی  ،مهناز
مرواریدی  ،سمانه قسیمی

۱2۰۰۰۰

70

واقعیت یک رویا :فنآوری پنرژتیک

تالیف ارنستفرید پراده؛ ترجمه و تلخیص
حسن توکلی

۱۰۰۰۰

71

ارزشهای اسالمی در شهرسازی معاصر

احمدفرید مصطفی؛ مترجم حسن
ستاریساربانقلی

6۰۰۰۰

72

ساختمانهای هوشمند اکولوژیکی

گیلیانا الناکون  ،مارکو ایمپرادوری  ،گابریا
ماسرا؛ مترجم حسن ستاریساربانقلی

۱2۰۰۰۰

73

اختالالت یادگیری دانشآموزان

رضا بابالویان  ،حسین تمدنرازیان  ،بهداد
بیگزاده  ،محمد بیدقدار  ،حسن
پوراسماعیل

۱۰۰۰۰

74

انگیزه تحصیلی در دانشآموزان

رضا بابالویان  ،حافظ صاحبیار  ،مهدی
پوراشرفی  ،هادی انتخابی  ،سامان بهاری

۱۰۰۰۰

75

اثربخشی و مهارتهای مدیران اثربخش

سلیمان ایرانزاده  ،صادق بابائیهروی

۱8۰۰۰۰

76

مقدمه ای بر مهندسی ترافیک  :دستور العمل جمع آوری و
تحلیل داده

[تامس آر کارین]؛ مترجم علیرضا معتمدنیا ،
صادق صمدی

۱4۰۰۰۰

78

از بنیانگذاران وهابیت تا اندیشه آنها

علی غالمپورسرابی  ،فاضل عبادییوسفی

۱2۰۰۰۰

79

فرهنگ اسالمی :هوای سالم روح

جلیل جلیلی

۱۰۰۰۰۰

80

Selected reading for high school and
university

سعیده پیری

۱۰۰۰۰۰

58
59
60

65

81

روشهای نوین تدریس( :برای معلمان پیشدبستان و دبستان)

مقصود توکلی  ،میالد پیروز  ،شاهین
رشیدیان

8۰۰۰۰

82

رفتارهای شهروندی و ضد شهروندی سازمانی در ادارات مربوط
به توسعه شهری

سعید جمالیروشت  ،جواد حاجیعلیزاده ،
اصغر رشیدیابراهیمحصاری  ،راحله
قهرمانیپور

۱2۰۰۰۰

83

مقدمهای بر مکانیابی و ارزیابی عملکرد کتابخانههای عمومی
شهرها

جواد حاجیعلیزاده  ،اصغر رشیدی  ،ابراهیم
حصاری  ،راحله قهرمانیپور  ،زهرا رجایی ،
سعید جمالیروشت

۱2۰۰۰۰

84

مدیریت استراتژیک پیشرفته

یوسف بیگزاده ،فرهاد محبوبخواه

۱8۰۰۰۰

85

تاثیر کیفیت خدمات در بخش حملونقل مسافر

محمدرضا هراتی ؛ زیرنظر ناصر صنوبر

۱۱۰۰۰۰

86

مبانی تئوری و اصول طراحی و سازماندهی

تورج ارجمندی

۱۰۰۰۰۰

87

مجموعه مقاالت تبیینی تحلیلی

یاسین توکلی

۱6۰۰۰۰

88

ترجمه و راهنمای متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی

ترجمه و تنظیم فاطمه حاجیزاده

۱8۰۰۰۰

89

نوآوریهای فقهی مکتب حله در قرن هفتم هجری

میرمحمد سیدیسیهکالن

۱5۰۰۰۰

90

معیارهای طراحی برای مساجد و مراکز اسالمی

عادل کاهرا  ،لطیف عبدالمالک  ،کریگ آنز ؛
مترجم حسن ستاریساربانقلی

۱5۰۰۰۰

91

طراحی هتل پنج ستاره با رویکرد معماری سبز

فرناز دیبازر

۱2۰۰۰۰

92

طراحی معماری مسجد محله با رویکرد به بنمایههای هنر
اسالمی

پریا نریمانی

۱2۰۰۰۰

93

کمک به کودکان دارای خاموشی انتخابی و والدین آنها

ریستوفر ای .کییرنی ؛ مترجمان رحیم
بدریگرگری  ،شهروز نعمتی  ،زهرا
غفورزادهمقدم

۱8۰۰۰۰

94

طراحی معماری بیمارستان عمومی دارای مرکز فوق تخصصی
قلب با رویکرد به تکنولوژی و فناوری در هزاره سوم

مهرداد طاهری

2۰۰۰۰۰

95

مبانی سیستمهای اطالعاتی حسابداری :قابل استفاده برای
کارکنان و کارشناسان مالی

میرمرتضی موسوی  ،مرتضی محمودی ،
بهروز جم  ،فرید برواری

۱6۰۰۰۰

96

پوششدهی فلزات

بهزاد محمدخانی حاجیخواجهلو  ،نعمت
قربانی اصل  ،جابر بابایی  ،جواد حامی ،
محمد بیگزاده

۱۰۰۰۰۰

97

اختالالت یادگیری(خواندن ،نوشتن و ریاضی)

مقصود توکلی ،فرشید آقازاده ،اصغر
حسینقلیپور ،مهرداد هاشمیکلیبر ،اکبر
امیدباالن

۱۰۰۰۰۰

98

کاربرد cad toolsدر تهیهی نقشههای توپوگرافی و طراحی
راه(معابر شهری و بینشهری)

سعید رجبزاده ،رحیم پیغامی ،اصغر رشیدی
،جواد حاجیعلیزاده

۱5۰۰۰۰

99

روشهای آموزش تربیت بدنی

حمید پاشائیفر  ،محمدباقر ندیمی  ،رضا
بابالویان  ،اصغر حسینقلیپور

۱۰۰۰۰۰

100

تاثیر رابطه سرمایه اجتماعی بر میزان بهرهوری شرکتهای
دولتی

محمدرضا هراتی

9۰۰۰۰

101

نکتههایی از دانشگاه کربال

جلیل جلیلی

۱6۰۰۰۰

103

English for the students of food science and
technology
مدیریت تکنولوژی و نوآوری در سازمان

فرهاد معادی ٬امیر الله ٬فرخ قربانینامور

104

روشهای ارزیابی عملکرد سازمان

محمدعلی جبرئیلی  ،فرخ قربانینامور

۱6۰۰۰۰

105

الگوی جامع تنبیه و تشویق کودکان و نوجوانان

سعید آرمون  ،مهدی آقایی  ،حامد
آبشزادهاصل

۱۰۰۰۰۰

106

نظام آموزش و پرورش در ایران

رضا بابالویان  ،حامد بینائی  ،حسن
پوراسمعیل  ،ناصر عباسزادهمقدم  ،یوسف
حسینزاده

۱۰۰۰۰۰

107

آنالیز مزرعه بادی :پایداری و تثبیت ولتاژ

علی خدادادی  ،محمداسمعیل اکبری ،
سیدرضا فارغی

۱۰۰۰۰۰

108

به کودکانمان بیاموزیم چگونه بنویسند

فرهاد حاجوی  ،حافظ صاحبیار  ،آرش
نژادتیموری  ،علی شیرمحمدی

۱۰۰۰۰۰

109

هوشمندسازی مدارس در ایران

مرتضی اکبری  ،شهال رضازاده  ،امیر
عباسیان

۱۰۰۰۰۰

110

شکل گیری مکتب حله و فقهای برجسته آن در قرن هفتم
هجری

میرمحمد سیدی سیه کالن

۱۰۰۰۰۰

علی سالمتی فر

۱2۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰

102

111

محمد محمد زاده

۱2۰۰۰۰
۱6۰۰۰۰

112

Accounting Professional Words
شیوههای نوین و سنتی در آموزش و پرورش

مرتضی اکبری  ،علی بالدپس  ،حامد بینائی

113

شمیم نور

وحید لطفی

22۰۰۰۰

114

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

غالمرضا رحیمی

24۰۰۰۰

115

مدیریت شایعه در سازمان

جعفر بیک زاد  ،راحله علیکنکلو

۱6۰۰۰۰

116

شناخت مشکالت امالیی و راه حلهای آن

رضا حیدری  ،محمد آقازاده  ،محمد نجفی ،
ناصر وحیدقرهقشالق

8۰۰۰۰

117

دیدگاههای فرهنگی و سیاسی حجتاالسالم دکتر جلیل
جلیلی(امامجمعه سابق مهربان)

جلیل جلیلی

3۰۰۰۰۰

118

یک گام تا تیزهوشان

امین فروهر  ،داود فرمانی  ،ایرج عبادی ،
حامد داوری

۱۰۰۰۰۰

119

هوش سازمانی

فرخ قربانینامور  ،اکبر ابراهیمیاورنگ

۱۰۰۰۰۰

120

دانستنیهایی برای معلمان

مهدی نصیرپورملکی  ،مهدی فتح اهللزاده ،
باقر نظریخزینهجدید

۱۰۰۰۰۰

121

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی( :پایههای اول تا ششم
دبستان)

امیر کامران زرنقی

۱2۰۰۰۰

122

مجموعه داستانهای کوتاه برای کودکان و نوجوانان

سعید آرمون  ،میالد اسماعیلپور اشان ،
همت جهانبخش

۱2۰۰۰۰

123

یک گام تا تیزهوشان (یاضی)

امین فروهر  ،سمیرا دیزجی قدیم  ،صفوره
صادقی  ،مجید کارگر مغانجوقی  ،آیدین
قربانی موسی کندی

۱۰۰۰۰۰

124

روشهای نوین آموزشی

حامد نامدار  ،صیاد حسینی باروق ،عادل
آقازاده ،توحید حاجب

۱۰۰۰۰۰

125

فنون و قواعد ریز و درشت کالسداری

فرهادحاجویگنجینهکتاب  ،آرش
نژادتیموری

۱۰۰۰۰۰

126

معلم یار (با رویکرد تربیت اسالمی)

احسان آبگون  ،امین آقایینوجهده  ،شیوا
نجفزاده

۱2۰۰۰۰

127

آنالیز سیستمهای تولید هیبریدی

سیدرضا فارغی  ،علی خدادادی

۱۰۰۰۰۰

128

مهارتهای معلمی ویژه دانشجو معلمان  ،آموزگاران

فرهاد حاجویگنجینهکتاب  ،آرش نژاد
تیموری  ،ربابه سعادتیدرام  ،پیمان نایبپور

۱4۰۰۰۰

129

شیوه های مدیریت و تدریس اثر بخش در کالسهای چند پایه

فرهاد حاجوی گنجینه کتاب  ،پیمان نایب
پور  ،روح اهلل اصغری  ،عادل آقا زاده  ،حسین
اصغری

۱۰۰۰۰۰

130

واژگان تخصصی مدیریت ( فارسی به انگلیسی)

فرخ قربانینامور  ،فرهاد معادی

22۰۰۰۰

131

فرهنگ واژگان جامع مدیریت( :انگلیسی به فارسی)

غالمرضا رحیمی  ،فرخ قربانینامور

24۰۰۰۰

132

عملکرد سامانه اتوبوسرانی تندرو تبریز بر اساس شاخصهای
ترافیکی

بابک شاکریباویلیعلیائی

۱5۰۰۰۰

133

آشنایی با مفاهیم تابآوری  ،هیجانپذیری و نیاز به کسب
موفقیت

اکبر ابراهیمیاورنگ  ،فرخ قربانینامور

۱۰۰۰۰۰

134

یادگیری و تدریس به سبک نوین

طیب زرعیمرکید  ،فرهاد زارع  ،علی
رضاییتاشاحمدی

۱۰۰۰۰۰

135

دانستنیهایی درباره آموزش و پرورش

مجتبی حبیبیفر  ،علی رضاییتاشاحمدی ،
سعید پورعباس  ،محمد جوادیان

۱۰۰۰۰۰

136

برنامه درسی (با تاکید بر آموزش و پرورش دوره ابتدایی)

اکبر نوریزاده  ،محمد عظیمی

۱8۰۰۰۰

137

مجموعه مقاالت برگزیده دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز:
(پردیس عالمه امینی تبریز)

گردآوریکنندگان رضا بابالویان  ،حافظ
صاحبیار  ،آرش سعدللهی  ،رضا ساسانی ،
علی سعادت

۱4۰۰۰۰

138

مدیریت دانش

فرخ قربانینامور  ،موریس شیخی

۱2۰۰۰۰

139

چگونه معلم موفقی باشیم

فرهاد حاجویگنجینهکتاب  ،حافظ صاحبیار
 ،علی شیرمحمدی  ،رضا آخوندی

۱3۰۰۰۰

140

مدیریت منابع انسانی پیشرفته :طبق سرفصلهای درس
مدیریت منابع انسانی

سلیمان ایرانزاده  ،سعید زنجانی

2۰۰۰۰۰

141

معلم و فرآیندهای پیش از عمل آموزش

مهران علیدوست  ،سهراب پیروز  ،علی
رضاییتاشاحمدی  ،امیررضا حسینخانی

۱۱۰۰۰۰

142

آموزش برنامهنویسی با  C #در محیط Console

ودود اسدی

۱5۰۰۰۰

143

شایعه و مدیریت شایعه در سازمان

سلیمان ایرانزاده  ،بهروز خوشنمک  ،لیال
بایبوردی

۱5۰۰۰۰

144

بررسی علل عدم الحاق ایران و آمریکا به دیوان بینالمللی
کیفری

چنگیز عبدی  ،احمدرضا سلیمانزاده

۱2۰۰۰۰

145

تجارت الکترونیکی با رویکرد صادرات غیرنفتی و امنیت در
بازارهای تجاری الکترونیکی

نقی رضوانی

۱۰۰۰۰۰

146

پنجرهای به سوی جهان ( :زمین)

سوسن گلکاریحق

7۰۰۰۰

147

مخزناالسرار

وحید لطفی

32۰۰۰۰

148

خاستگاه نفی والیت سیاسی فقهاء در بوته نقد

سیدباقرسیدی بنابی

۱3۰۰۰۰

149

نقاشیهایی که حرف میزنند

اسماعیل جهدی  ،هادی جهدی  ،آرش
نژادتیموری  ،امیررضا حسینخانی  ،یوسف
حسینزاده

۱4۰۰۰۰

150

رابطه علم و دین در اسالم :نگاه تحلیلی به آراء عالمه طباطبایی
 ،جوادی آملی  ،محمد عبده و محمد اقبال الهوری

جلیل جلیلی

۱5۰۰۰۰

151

برنامه درسی آموزش و ارزشیابی

محمدعظیمیکیوی ٬اکبر نوریزاده ٬رحمان
بدری

۱۰۰۰۰۰

152

مجموعه مقاالت حجتاالسالم دکتر جلیل جلیلی

جلیل جلیلی

۱5۰۰۰۰

153

بررسی علل ناتوانیهای یادگیری

صیاد حسینیباروق ،توحید حاجب ،میالد
حقزاده  ،مجتبی حبیبیفر ،عادل جعفری

8۰۰۰۰

154

برنامه درسی پنهان و جامعپذیری

حسنعلی پروین

۱۰۰۰۰۰

محمد باقر آقایی

۱3۰۰۰۰

هما حسینزاده

۱۰۰۰۰۰

157

ادبیات عمومی برای دانشجویان

رضا نعیمیراد

۱3۰۰۰۰

158

گزارش نویسی و مکاتبات اداری

رضا نعیمی راد

۱۰۰۰۰۰

155
156

International business: a collection of English
texts
عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان آموزش و
پرورش
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