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مدیریت دانش در سازمان

 نسخه13851ابطحی، حسین

 نسخه13711شاکری، مهدیشاهزاده و گدا2

 نسخه13941رمضانی، بهزادرهبری برجستگان3

 نسخه1ونوس، داورمجموعه سواالت کارشناسی ارشد رشته مدیریت4

EFQMآشنایی با مدل 5
 نسخه13811رازانی، عبدالمحمد

 نسخه1رازانی، عبدالمحمدآشنایی با مدلهای مهم برتری سازمانی6

 نسخه13801رحمان زاده هروی، محمدISO 9004فرایند گرایی و استاندارد 7

 نسخه13811رازانی، عبدالمحمدefqmروشهای خود ارزیابی 8

 نسخه13801فهیمی، مهین ساعت24 در ASP.netخودآموز9

 نسخه13881فکورثقیه، امیرمحمدبانکداری الکترونیک از تئوری تا عمل10

 نسخه13841مرادی، محمد حسنفناوری اطالعات و دولت الکترونیک11

 نسخه13811احمدی، حسینتجارت الکترونیک12

 نسخه13851درگی، پرویزمدیریت فروش و فروش حضوری13

 نسخه13841عیاری، علیاستراتژی بازاریابی14

 نسخه13841عیاری، علیبازاریابی تک به تک15

 نسخه13691خدابنده لو، خمکالمات روزمره انگلیسی به فارسی16

17
اصول مهندسی اینترنت

 نسخه13821ملکیان، احسان

 نسخه13751ونوس، داورقضایایی در بازار یابی و مدیریت بازار18

 نسخه13831حسینی آشتیانی، مجیداصول هزهنه های کیفیت19

 نسخه13831فتحیان، محمدپیش بسوی جامعه اطالعاتی20

 نسخه13861رضایی نژاد، عبدالرضابرد21

 نسخه13841فرزانه، فاطمهروش بازاریابی در اینترنت 22101

 نسخه13801امی، امیرعلیطراحی صفحات وب23

 نسخه13891ونوس، داورزبان تخصصی مدیریت24

 نسخه1عمید، حسنفرهنگ فارسی عمید25

(1396خرداد  ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای حمیدرضا حقیقت 



 نسخه1پالیزدار، عبدالرضاالهی نامه26

 نسخه1مجلسی، محمد باقرحلیه المتقین27

 نسخه1رضایی، کامرانiso9004:2009استاندارد 28

 نسخه13841زارع پور، علیرضا روز21 در 6آموزش ویژوال بیسیک 29

 نسخه13831سیروسیان، کامران روز21 در SQLآموزش30

 نسخه1قیصری، مجیدمردی فرشته پیکر31

 نسخه1کتابچه راهنمای شش سیگما32

 نسخه13861محمدزاده، راضیههمسز اگر اینگونه می بود33

 نسخه1صادقی، فاطمهHTMLو XHTMLخودآموز 34

 نسخه13861درگی، پرویزمباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی35

 نسخه13841کاردان، فاطمهاستقرار سیستم مدیریت کیفیت36

 نسخه13831مهاجری، علیرضانسل چهارم مدیریت دانش ، فناوری و نوآوری37
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 نسخه13871میرخانی رشتی، داوودخاطرات داوود میرخانی رشتی:مرغابی وحشی41

 نسخه13811تشریفات دیپلماسی علمی در جمهوری اسالمی ایران42

 نسخه13771کلباسی، محمودآرتروز درمان پذیر است43

 نسخه13821محمدی، اسماعیلمشتری مداری تکریم ارباب رجوع44

 نسخه13841چمران، مصطفیرقصی چنین میانه میدانم آرزوست 45

 نسخه1زندگینامه شهید مصطفی چمران46

 نسخه13911ابوالعالئی، بهزادنه استخدام می کنند.شرکت های موفق جهان چگ47

 نسخه13901پاکتچی، کتایونقدرت48

 نسخه1بنیاد پروفسور حسابی49

 نسخه13851سلطانی، مسعودکانون ارزیابی و توسعه مدیران50

 نسخه13701یمنی، محمدنظریه سیستمها51

 نسخه13811رجبی، مهرانزادگاهم واریان52

 نسخه13821اعتضادی، منیرالدینتمرکز روی هدف53

 نسخه13781طلوع، محمودچالشهای مدیریت درسده بیست و یکم54

 نسخه1سجادی هزاوه، ابوالفضل....یادداشت های مدیرالعاملی که55

 نسخه13851الرودی، شیرینچرا نه؟56

 نسخه13671سبحانی، حسنتئوری و مسائل اقتصاد خرد57



 نسخه13761شیدفر، عبداهللریاضیات پیش دانشگاهی58

 نسخه13781مهندسی ارزش در طراحی ، اجرا و بهره برداری59

 نسخه13871امینی، کاظمگزارش نویسی60

 نسخه13951عالء، مصطفیشاعرانه های مدیریت61

 نسخه13801صنیعی منفرد، محمد علیمباحثی در تحقیق در عملیات پیشرفته62

 نسخه1پرچ، مهردادمجموعه مدیریت63

 نسخه13831آذر، عادلآمار و کاربرد آن در مدیریت64

 نسخه13901آذر، عادلآمار و کاربرد آن در مدیریت65

 نسخه13851الوانی، مهدیمدیریت عمومی66

 نسخه13791جاسبی، عبداهللاصول و مبانی مدیریت67

 نسخه13791رضاییان، علیمبانی سازمان و مدیریت68

 نسخه13781مهرگان، محمدرضاپژوهش عملیاتی69

 نسخه13651عالقه بند، علیمدیریت رفتار سازمانی70

 نسخه1ایران نژاد پاریزی، مهدیروش تحقیق در علوم اجتماعی71

 نسخه2پارساییان، علیرفتار سازمانی جلد دوم و سوم72

 نسخه13801الوانی، مهدیمدیریت تولید73

 نسخه13842داوری، دردانهجلد اول و دوم/مباحث نوین در مدیریت تولید و عملیات74

 نسخه13901رضائیان، علیمدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان75

 نسخه13801رضایی نژاد، عبدالرضانظام های اطالعات مدیریت76

 نسخه13901ثنائی، باقرروانشناسی موفقیت در محیط کار77

 نسخه13891رضائیان، علیمدیریت تعارض و مذاکره78

 نسخه13871نصیری، حسینمبانی سازمان مدیریت79

 نسخه13851شیخ زاده، مارالمگا خالقیت80

 نسخه1فرهمند قوی، ارژنگخودرو و تعمیرات ان81

 نسخه13871شهشهانی، محمد حسنکارآفرینی ایجاد، پایش و رشد کسب و کار82

 نسخه13861واحدی، خدادادمهندسی ارزش پارادایمی برای تغییر83

 نسخه13941یوسفی، محمدرضافرزندان فریدون شاه84

 نسخه1سمیعی، سانازانواع سوپ: آشپزی ساناز85

 نسخه1سمیعی، سانازغذاهای فوری: آشپزی ساناز86

 نسخه13911غیوری، حمیدرضابهترین لحظات زندگی از نگاه چالی چاپلین87

 نسخه13931محمدی، مجیدگزیده سخنان یوهان ولفگانگ فون گوته88


