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ده گونه نوآورى
نویسندگان: لرى کیلى، رایان پیکل، برایان کوئین و هلن والترز

مترجمان: بابک وطن دوست، رضا قنبرزاده میاندهى
سینا فخارمنش

قیمت :72000   تومان 

 چاپ سوم

یازدهم 

 علینقى مشایخى

چاپ ششم

 پنجم

  چاپ سوم

چاپ پنجم

69000
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74

79000

650

نویسندگان

  چاپ دوم

قیمت :76000   تومان 



قالب - چاپ دوم
چگونه محصولى بسازیم که مخاطب را شبانه روز درگیر کند

نویسندگان:  نیر ایال با همکارى رایان هوور
مترجم: سعید قدوسى نژاد

قیمت :39000   تومان 

تفکـر طراحـى در کسـب  وکار
جعبه ابـزارى براى راه حل یابى خالق - چاپ دوم

نویسندگان: جین لیدکا، تیم اگیلوى
مترجم: مرتضى خضرى پور

قیمت: 77000 تومان

نوآفرینى- چاپ سوم
نویسنده: آدام گرانت

مترجمان: رضا رایان راد، محمد على شفیعا
قیمت: 79000 تومان

مدل کسب وکار اشتراکى
نویسنده:جان واریلو

مترجم:على نجار
قیمت: 30000 تومان

 چاپ ششم

64000

هنر جذب سرمایه براى استارت آپ ها
نویسنده: آلخاندرو کرمدس

مترجم: امین کریمى
قیمت: 56000 تومان

داستان پردازى با داده ها - چاپ دوم
نویسنده: کول ناسبامر نافلیک
مترجم: احسانه مرادیان آهى

قیمت: 74000 تومان



بازیکن تیمى ایدئال - چاپ دوم
نویسنده:  پاتریک لنچونى

مترجم: رضا رایان راد
قیمت :42500   تومان 

نویسندگان

79000

69000

هنر دستیابى
نویسنده:  برنارد راث

مترجم: سید ساجد متولیان
قیمت :67000   تومان 

 - چاپ دوم

 هفتم

ششم

کشف شمال حقیقى- چاپ دوم
نویسنده:  بیل جورج

مترجم: محمدرضا پایدار، شیما قدیرى
قیمت: 84000 تومان

خلق رفتارهاى ماندگار
نویسندگان: مارشال گلدسمیت، مایک رایتر

مترجم: محسن وارثى
قیمت: 63000 تومان



ناخدایى دیجیتال
نویسندگان: دکتر مهدى شامى زنجابى، فراز نبیى، شادى ایران دوست

قیمت: 56000 تومان  

راه و رسم مربیگرى
نویسنده: مایکل بانگى استانیر

مترجم: سهند حمزه ئى
قیمت : 73000    تومان 

بى حد و مرز - چاپ سوم
نویسنده:جان سى.مکسِول

مترجمان: رضا رایان راد، سید طاهر شریعت پناهى
قیمت :67000   تومان 

ذهن استراتژیست
نویسندگان: مجتبى لشکربلوکى و سید حسین جاللى

قیمت: 43500 تومان  

 چاپ دوم

از نو
نویسنده: ساتیا نادال

به همراه گرگ شاو و جیل تریسى نیکولز
مترجم: کوروش بهرنگ
قیمت: 54000 تومان  



سوم

175

340

590

- چاپ چهارم

حرکت به سوى اقیانوس آبى
نویسندگان: جان کیم، رنه مابوریا

مترجم: سامه نجفى
قیمت: 68500 تومان

سوم

( استراتژى چیست و چگونه انتخاب انتخاب مى شود؟ )

سوم

قیمت: 87000 تومان

- چاپ سوم

قیمت: 62000 تومان

2015



- ویراست دوم

49000

مدیریت استراتژیک پیشرفته
هنر رقصیدن با استراتژى

نویسنده: مجتبى لشکر بلوکى
قیمت: 29000 تومان

پویایى شناسى سیستم ها - دیدگاه سیستمى
نویسنده: علینقى مشایخى

قیمت: 58000 تومان

چاپ چهارم

 پنجم

52000

پنجم

54000

63

ذهنیت موسس
نویسنده:کریس زوك و جیمز آلن

مترجم: نادر سیدکاللى و الهام حیدرى
قیمت : 48000 تومان   

- چاپ سوم



87000

- چاپ سوم

- چاپ سوم نسل چهارم بازاریابى
نویسندگان:  فیلیپ کاتلر، ایوان ستیاوان، هرماوان کارتاجایا

مترجمان:حمید رضا ایرانى و مصطفى اسماعیلى مهیارى
قیمت :32000   تومان 

طرح بازاریابى کسب و کارهاى کوچک_ چاپ دوم
نویسنده: آلن دیب

مترجم: فواد معصومى
قیمت :57000 تومان   

- چاپ پنجم

قیمت : 39000   تومان 
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48000

32500

- چاپ دوم

ـ جلد اول

ـ جلد دوم

آمادگى آزمون اصول بازار سرمایه
گردآورى و تالیف: محمد احمدى

- چاپ چهارم

حل مسائل مالى در اکسل
نویسنده:  سعید ونکى

قیمت :60000   تومان 



ُ

29000

187000

 

28000

6

28500

ِ ِ ُ ِ ِ

27500

29500

28500

نویسندگان

نویسندگان

نویسندگان



18000

200000

18000

15000

15000

7000

12500

ششم

چاپ هفتم

هفتم

چاپ دوم

پنجم

هفتم

مشاوران
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15000

11000

13000

پنجم

ششم

پنجم

ششم

ششم

پنجم

پنجم

17000

11000

11000

مشاوران

مشاوران





مدیریت پروژه در صنعت ساخت
مترجمان: رضا آتش فراز، روح اهللا رامشانى، الهام ذره پرور شجاع

هوش هیجانى براى مدیران پروژه - چاپ سوم
نویسنده: آنتونى مرسینو

مترجمان: على محمد گودرزى، شیرین ناظرزاده
قیمت: 38000 تومان

استاندارد PMBOK - ویرایش ششم    
مترجمان : مهدى ابراهیمى، على بیاتى و محمدرضا صمیمى

مدیریت پروژه براى غیر مدیر پروژه
نویسندگان: کورى کوگن،سوزت بلیکمور،جیمز وود

مترجم: سید آرمین میرحسینى
قیمت :56000 تومان   
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- چاپ سوم



The 15 Commitments of Conscious Leadership: 
A New Paradigm for Sustainable Success

به زودى منتــشر خواهـد شـد

Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About
the World ( and Why Things Are Better

Than You Think)

مترجم:مریم سربندى فراهانى

 

 :

Radical Candor: Be a Kick-Ass 
Boss Without Losing Your Humanity

نویسنده
مترجم: سعید قدوسى نژاد

Design a Better Business (New Tools, Skills,
and Mindset for Strategy and Innovation)

مترجم: رضا رایان راد

by Patrick Van Der Pijl, Justin Lokitz,
  Lisa Kay Solomon, Erik van der Pluijm and

 Maarten van Lieshout

Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund,Ola Rosling

Kim Scott

Jim Dethmer, Diana Chapman

Pro�t First: Transform Your Business from a 
Cash-Eating Monster to a Money-Making Machine

Mike Michalowicz

Epic Content Marketing
How to tell a di�erent story.

Joe Pulizzi
نویسنده:

نویسنده:


