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 مدیریت و مدیریت اسالمی

1. 
  مفاهیم کلیدي کسب و کار 

 راهنماي زبان تخصصی مدیریت

  مارك ورنون

  سیدعلی کوشا زاده

 حسین اصلی پور

1388 

 1389 غالمرضا گودرزي گیري راهبردي موعدگرا تصمیم .2

3. 
  ها و مدیریت بحران  رسانه

 آمادگی) -گیري  پیش - بینی  (پیش
 1389 سیاوش صلواتیان

4. 
  مدیریت راهبردي عصر مدار 

 (ویراست جدید) رویکرد آینده پژوهانه به منافع عمومی
 1389 علی اصغر پورعزت

 2ها جلد نظریه سازمان نگاه ها و چالش .5
  حسن دانائی فرد 

 سیدحسین کاظمی
1389 

6. 
  پژوهش هاي تفسیري در سازمان

 دیدارشناسیهاي پ استراتژي

  حسن دانائی فرد

 سیدحسین کاظمی
1390 

 هاي مدیریت  روش شناسی مطالعه موردي در پژوهش .7
  تونی هک -یان دل 

 فرد حسن دانایی
1390 

8. 
  ساخت نظریه بی تفاوتی سازمانی 

 کاربرد استراتژي پژوهشی نظریه داده بنیاد 

  حسن دانائی فرد

 آذر اسالمی 
1390 

 1390 رضا بنی اسد با تاکید بر جهاد اقتصاديمدیریت راهبردي  .9

 مفاهیم کلیدي مدیریت استراتژیک .10
  جانتان ساترلند، دیانا کانول

 مهدي مشفق، محمد تقوي
1390 

 NVivo8 نظریه پردازي داده بنیاد با .11
  محمدرضا ذوالفقاریان 

 میثم لطیفی 
1390 

 1391  اشمیانسیدمحمدحسین ه استعاره راه؛ پرسش از هستی سازمان .12

 1391 سید علی علوي تاریخ تحوالت سیاسی و اداري در ایران جلد اول .13

14. 
کاربرد اینترنت ورایانه در مدیریت جلد اول 

 )وجو (راهبردهاي جست

  رضا بنی اسد 

 مهدي ثنائی
1391 

 اي  هاي رایانه مدیریت دانش و سامانه .15

  ایرما بکرا فرناندز 

  دروتی لیندر 

 انمهدي شفیعی

1391 
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 مدیریت دانش و فناوري اطالعات .16

  ایرما بکرا فرناندز 

  دروتی لیندر 

 هدي شفیعیانم

1391 

 الملل مفاهیم کلیدي کسب و کار بین .17
  دیانا کانول -جاناتان ساترلند 

 محمدرضا زرگر  سیدمحمدرسول شریفی
1391 

 مفاهیم کلیدي مدیریت منابع انسانی .18
  کانول دیانا -جاناتان ساترلند 

 مهدي مشفق
1391 

 1391  سید علی علوي تاریخ تحوالت سیاسی و اداري در ایران جلد دوم  .19

 1392  میثم لطیفی مبانی و اصول نظم و انضباط در سازمان .20

 1393 مولفان/ تیم تداوم هاي کوتاه اما سریع  گام .21

 درك یادگیري دو وجهی در حین کار .22

  دیوید بود

  یدکتر محسن قدم

 مسعود نیازمند

1393 

 1مدیریت فرآیندهاي کسب و کار  جلد  .23
  ماتیاس وسکه

 محمد جعفر نظري
1393 

 2مدیریت فرآیندهاي کسب و کار  جلد  .24
  ماتیاس وسکه

 محمد جعفر نظري
1393 

 1393  احمديموسی  (چاپ دوم) خصوصی-مشارکت عمومی .25

 آن مدیریت ریسک اعتباري در بحران مالی و پس از .26
  آنتونی ساندرز

 دکتر محمد طالبی
1394 

  1394  محمدمهدي ذوالفقارزاده و همکاران  افزایی جنبه فرهنگی نوآوري: عامل ارزش .27

28. 
  بوروکراسی و توسعه در ایران 

 (چاپ دوم) تطبیقی) -(نگاهی تاریخی 

  بوالحسن فقیهی ا

 حسن دانایی فرد 
1395 

 (چاپ دوم) تفکر سیستمی .29
  وزدنال اچ.مد

 حامد فالح تفتی -عادل آذر 
1395 

30. 
  مدل دلتا (بازآفرینی استراتژي کسب وکار)

 (چاپ دوم)

  آرنولدو سی.هکس

  مهدي خواه 

 زاده سعید حسین 

1395 

31. 
نگاري  تفکر درباره آینده: رهنمودهایی براي آینده

  راهبردي
  1395  محمدمهدي ذوالفقارزاده و همکاران
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32. 
نگاهی خالقانه به آموزش هاي استراتژي:  استعاره

  مدیریت راهبردي

  پور دکتر بهمن حاجی

  فاطمه رشید زاد
1395  

  رهبري راهبردي در خدمات عمومی .33
  پور دکتر بهمن حاجی

  سامیه نجفی
1395  

  هفت رویکر به مدیریت برند: پژوهش، نظریه و کاربرد .34
  اکبر عرفانی فر

  بابک حمیدیا
1395  

  1395  دکتر حسن دانایی فرد  ري عمومیگذا مشی گفتارهایی در خط .35

  قدرت نوآوري اجتماعی .36
  اصغر سعدآبادي علی

  حسین افتخاري
1395  

  1395  یاسر سبحانی فرد  سازي معادالت ساختاري مبانی و کاربرد تحلیل عاملی و مدل .37

38. 
  اثربخش  یمیکار ت

  )یسازمان يها از پژوهش يکاربرد ییها (آموخته

  يسعدآباد اصغر یعل

   ینگلچ ینرمآ
1396  

39. 
  مدیریت عملکرد (چیستی، چرایی وچگونگی)

 (چاپ دوم)

  علی رضائیان 

  اسدا... گنجعلی  
1396 

 (چاپ سوم) اخالق کسب و کار .40
  اندرو کیلیر

 وحید خاکباززادهـ  عادل آذر
1396 

 (چاپ دوم) 1ها جلد ها و چالش نظریه سازمان نگاه .41
  حسن دانائی فرد 

 میسیدحسین کاظ 
1396 

  کوتاه یاربس يدرآمد یریتمد .42
  یفیلط یثمم

   یزيعز یدمهديس
1396  

43. 
 یکردي(رو یمنابع انسان یریتدر دانش مد یشناس انسان

  )ییعالمه طباطبا هاي یشهبر اند یدبا تأک يانتقاد

  یاسداله گنجعل

   یمیرحي مهد ي،احسان سپهر 
1396  

 1389  غالمرضا گودرزي افق جهانی، مدل مدیریت راهبردي موعودگرا .44

 1389  زاده محمد مهدي ذوالفقار درآمدي بر مدیریت صالحین .45

46. 
بازار شناسی و تحلیل استراتژیک بازار کشورهاي 

 اسالمی

  پور  بهمن حاجی

 احمد شعبانیـ  سجاد شمسی 
1391 

 1391  حامد فاضلی کبریا سرمایه اجتماعی درنهج البالغه رویکردي مدیریتی .47

 1391  مرتضی جوانعلی آذر سیماي سازمان ازنگاه اسالم در پرتو استعاره ي امانت .48

 1392  مرکز تحقیقات  تامالتی در باب استاندارد از منظر اسالم .49
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 1392  دکتر اصغر افتخاري درآمدي بر نظام سیاسی عدالت در اسالم .50

 1393  نیکو دیالمه تاثیر جهان بینی توحیدي در دانش مدیریت .51

 1394  فر و علی خانی سعید حجازي مأخذشناسی تحلیلی کتب مدیریت اسالمی .52

 1394  علیرضا چیت سازیان هاي آغاز در مدیریت اسالمی نقطه .53

 1396  پور عزت رعلی اصغ (چاپ دوم) عهدنامه امیر علیه السالم .54

  مدیریت استعدادها؛ چیستی، چرایی و چگونگی .55
  حمدمهدي علیشیريم –اسداله گنجعلی 

  مسلم باقري
1396  

56. 
  اوراق مضاربه 

  (ابعاد فقهی، اقتصادي، مالی و مدیریت ریسک)

  سیدعباس موسویان

  حسین شیرمردي احمدآبادي
1397  

  1397  اصغر سعدآبادي ترجمه: علی  هایی براي آینده پایدار) حل نوآوري اجتماعی (راه .57

58. 
  فمینیسم در سازمان و مدیریت 

  (درنگی مبناگرایانه از منظر اسالمی)

  سیدمهدي عزیزي –دکتر میثم لطیفی 

  سیدمجتبی عزیزي

  اصغر خندان علی

1397  

  1397  محمدامین صلواتیان  شناسی فطري و رفتار مالی انسان .59

  فناوري نرم (تحول جهانی فناوري) .60
  پور  ترجمه: مهدي حمزه

  علیرضا خطیبی
1397  

61. 
ه (جهت تدوین مقاالت علمی، تحلیل آماري پیشرفت

  )spssافزار  ها و تحقیقات سازمانی همراه با نرم نامه پایان
  1397  فر یاسر سبحانی

 1397 اصغر سعدآبادي علی نوآوري رایگان .62

 1398 دکتر جوانعلی آذر -دکتر دانایی فرد  گذاري عمومی و ساخت اجتماعی واقعیت مشی خط .63

 1398 اصغر سعدآبادي علی جتماعیاي بر کارآفرینی ا مقدمه .64

 1398 محمدمهدي محمودي مدیریت هوشمندانه .65

 1398 اصغر سعدآبادي علی تأمین مالی جمعی سهام .66

 1398 حامد تاجمیر مبانی مدیریت ریسک سیستمی .67

68. 
هاي  هاي سطوح برین سیستم شناسی الگوها و روش

 اطالعاتی

 1398 دکتر حسن بشیر
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  مدیریت

 یت آموزشی)(مدیر

69. 
  ورزي از دیدگاه قرآن  ابعاد اندیشه

 و علم تعلیم و تربیت
 1390  زاده لیال سرتیپ

70. 
اخالق تدریس در مدیریت کالس با توجه به 

 دیدگاههاي مفید ثانی و دیرکار
 1390  السادات هاشمی زینب

71. 
مدیریت تعارض از دیدگاه صاحب نظران مدیریت و 

 مکتب اسالم
 1390  فرشته میرزائی

72. 
  منبع کنترل در مدیریت آموزشی 

 با تاکید بر دیدگاه امام علی علیه السالم
 1390  مهدیه قدسی

 1391  مهدي شفیعیان اي (طراحی واجرا) رشته برنامه آموزشی میان .73

 1391  مریم برادران حقیر هاي آموزشی توسعه انسانی مؤلفه .74

75. 
  هاي رهبري بصیرآموزشی  مؤلفه

 هاي دینی کید بر آموزهبا تأ
 1391  مریم حق وردي طاقانکی

 1391  جمیله علم الهدي نظریه اسالمی تعلیم وتربیت (مبانی آموزش رسمی) .76

77. 
  توانمند سازي معلمان 

 »هاي اسالمی با تاکید بر آموزه«
 1392  نیره رحمانی

 1393  دکتر نعمت اله موسی پور (چاپ دوم) درباره تدریس دانشگاهی .78

79. 
  شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی 

 در محیط هاي آموزشی
 1392  منصوره صالحی

 1393  فاطمه السادات امیر شاه سازمان آموزشی یادگیرنده .80

  خودآموز تحلیل آماري پیشرفته با .81
 SPSS , LISREL , AMOS 

 1394  دکتر یاسر سبحانی فرد

 آوري در کالس درس تاب .82
  دافلیزا م

 مریم مشایخ
1394 

  یادگیري چگونه یادگرفتن .83

  داریوش نوروزي

  فریده صیادي

  لیال زمانی کوخالو

1395  

  1397  محمد عبدالحسین زاده  ها؛ از ایده تا عمل هاي علمی در دانشگاه هسته .84
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  تصویر سازمانی دانشگاه اسالمی (از نظر تا عمل) .85
  سمیه سورانی ـمنیر تجلی 

  آباد کاظم منافی شرف
1397  

  1397  محمد عبدالحسین زاده  ها هاي علمی در دانشگاه هسته .86

  مدیریت

 (مالی اسالمی)

 1385  آبادي علی صالح بازارهاي مالی اسالمی(مجموعه مقاالت) .87

88. 
  مصوبات شوراي مشورتی کمیسیون 

 اوراق بهادار مالزي
 1385  مهدي نجفی

 محصوالت بازار سرمایه اسالمی .89

  سید علی سلمان

   محمد مهدي عسکري

   مصطفی زه تابیان

 علی سعیدي

1386 

90. essays on islamic finance 1387  آبادي علی صالح 

 تأمین مالی مخارج دولت از دیدگاه اسالم .91

  طریق اهللا خان -منوراقبال 

  عبدالحسین جاللی

 مسلم بمانپور

1388 

 حاکمیت شرکتی در مؤسسات مالی اسالمی .92
  حبیب احمدـ  راعمر چپ

 حسین میسمی
1388 

 مین مالی اسالمیأفهم ت .93
  محمد عبدالمنان

 دکتر کامران ندري
1388 

 ي عمومی در اسالم  گفتارهایی در مالیه .94
  محمود جولید

 داوود منظور
1388 

 1389 محمود فتوحی المللی اصول اساسی تأمین مالی بین .95

 1389 ا اسمعیلی گیويحمیدرض تامین مالی اسالمی (چاپ دوم) .96

 1389 مجتبی کاوند گفتارهایی درباره اوراق بهادار اسالمی (صکوك) .97

 مهندسی مالی اسالمی .98

  محمد عبیداهللا

  مسلم بمانپور

 سجاد سیفلور

1389 

 1390  م . فهیم خان آتی هاي اسالمی و بازارهاي آن(چاپ دوم) .99
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 محمد مهدي عسگري

 (چاپ سوم) پوشش ریسک درمالی اسالمی .100

  سامی ابراهیم السویلم

  محمد مهدي عسگري 

  محمد علیزاده

 مهدي حاجی رستملو

1390 

101. 
  ساختار عملیاتی تامین مالی اسالمی 

 از طریق انتشار سهام

  حبیب احمد

 مهدي صادقیدکتر 
1390 

 هاي مالی ساختارهاي صکوك مدیریت ریسک .102

  مدیریت ریسک

  علی سعیدي

 مصطفی زه تابیان

1390 

 مدیریت مالی اسالمی (اصول و کارکردها) .103

  هانس وایسر

  مهدي صادقی شاهدانی 

 حسین محسنی 

1390 

 شناسی تأمین مالی (به سوي تأمین مالی معنادار) روش .104
التون جورج  -جورج ام.فرانکفورتر 

 محمد طالبی گون/ مک
1391 

 مبانی فقهی بازار پول و سرمایه .105
  سید عباس موسویان

 ري قراملکیحسین بها
1391 

 شناخت نظام مالی اسالمی .106
  محمد ایوب

 حامد تاجمیر ریاحی
1392 

107. 
  نهادهاي مالی زکات در کشورهاي اسالمی 

 و جمهوري اسالمی ایران
 1392 مهدي اسماعیل پور

 1393 محمد صفري هلغۀ االختصاص االداره المالی .108

 مدیریت ریسک مالی در بانکداري و مالی اسالمی .109

  یونیس آکیزیدیس 

  سوئیل کومار خاندلوال

شاهدانی و حسین  دکتر مهدي صادقی

 محسنی

1394 

  1395  مهدي صادقی شاهدانی  مدیریت ریسک در رویکرد مالی اسالمی .110

111. 
  هاي اقتصادي و مالی اسالمی پیشرفت

 (چاپ دوم)

منوراقبال، سلمان سید علی، دادنگ 

مولجوان/حامد تاجمیر ریاحی، حمزه 

 يمظفر

1396 

  1397  دکتر عباس موسویان و حسین شیرمردي  اوراق مضاربه .112
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  1397  محمدامین صلواتیان  شناسی فطري و رفتار مالی انسان .113

  1398  ندا جمشیدي -دکتر مهدي طغیانی   اي بر مالی اسالمی مقدمه .114

 


