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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 چهارم

دوازدهم 

 علینقى مشایخى

چاپ ششم

 ششم

  چاپ سوم

چاپ ششم
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نویسندگان

  چاپ دوم

قیمت :86000   تومان 



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

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

قیمت :52000   تومان 

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

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

قیمت: 84000 تومان

نوآفرینى- چاپ سوم
نویسنده: آدام گرانت

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

مدل کسب وکار اشتراکى- چاپ دوم
نویسنده:جان واریلو

مترجم:على نجار
قیمت: 54000 تومان

 چاپ هفتم

74000

هنر جذب سرمایه براى استارت آپ ها
نویسنده: آلخاندرو کرمدس

مترجم: امین کریمى
قیمت: 56000 تومان

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

قیمت: 84000 تومان



بازیکن تیمى ایدئال - چاپ دوم
نویسنده:  پاتریک لنچونى

مترجم: رضا رایان راد
قیمت :42500   تومان 

86000

هنر دستیابى
نویسنده:  برنارد راث

مترجم: سید ساجد متولیان
قیمت :78000   تومان 

 - چاپ سوم

 هشتم

کشف شمال حقیقى- چاپ سوم
نویسنده:  بیل جورج

مترجم: محمدرضا پایدار، شیما قدیرى
قیمت: 98000 تومان

خلق رفتارهاى ماندگار - چاپ سوم
نویسندگان: مارشال گلدسمیت، مایک رایتر

مترجم: محسن وارثى
قیمت: 73000 تومان

رهبرى از باالى خط
 نویسندگان: جیم دثمر،دایانا چاپمن و کیلى وارنر کلمپ

مترجمان: عماد قائنى و مرتضى خضرى پور

صراحت تمام عیار 
نویسنده: کیم اسکات

مترجم: سعید قدوسى نژاد
قیمت: 87000 تومان



نویسندگان

72000

هفتم

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 

ناخدایى دیجیتال - چاپ دوم
نویسندگان: دکتر مهدى شامى زنجانى، فراز نبیى، شادى ایران دوست

قیمت: 58000 تومان  

از نو- چاپ دوم
نویسنده: ساتیا نادال

به همراه گرگ شاو و جیل تریسى نیکولز
مترجم: کوروش بهرنگ
قیمت: 63000 تومان  

طراحى کسب و کارى بهتر - چاپ دوم
نویسندگان: پاتریک وان درپیل، جاستین لوکیتز، لیزا کیسولومون

مترجم: رضا رایان راد
قیمت: 92000 تومان  



سوم

175

590

- چاپ پنجم

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

مترجم: سامه نجفى
قیمت: 68500 تومان

( استراتژى چیست و چگونه انتخاب انتخاب مى شود؟ )

سوم

قیمت: 87000 تومان

- چاپ سوم

قیمت: 72000 تومان

2015

ذهن استراتژیست
نویسندگان: مجتبى لشکربلوکى و سید حسین جاللى

قیمت: 59000 تومان  

 چاپ دوم



- ویراست دوم

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 پنجم

52000

78

ذهنیت موسس
نویسنده:کریس زوك و جیمز آلن

مترجم: نادر سیدکاللى و الهام حیدرى
قیمت : 48000 تومان   

340

سوم

- چاپ سوم



 پنجم

49000

پنجم

72000

87000

- چاپ سوم

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

مترجمان:حمید رضا ایرانى و مصطفى اسماعیلى مهیارى
قیمت :36000   تومان 

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

مترجم: فواد معصومى
قیمت :68000 تومان   

- چاپ پنجم

قیمت : 39000   تومان 

بازاریابى پر محتوا
نویسنده: جو پولیزى

مترجم: سجاد بهجتى
قیمت :79000   تومان 

- چاپ دوم



54000

- چاپ دوم

ـ جلد اول

ـ جلد دوم

آمادگى آزمون اصول بازار سرمایه
گردآورى و تالیف: محمد احمدى

- چاپ پنجم

حل مسائل مالى در اکسل
نویسنده:  سعید ونکى

قیمت :60000   تومان 
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- چاپ سوم  

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

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

مترجمان: على محمد گودرزى، شیرین ناظرزاده
قیمت: 58000 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   

  88342910 - 88342900 

instagram.com/aryanaghalam

داخلى 102 -110
 تهران، خیابان سهروردى جنوبى ، خیابان مالیرى پور غربى، پالك37

                     

www.aryanaghalam.com

- چاپ سوم



Upstream: The Quest to Solve 
Problems Before They Happen

به زودى منتــشر خواهـد شـد

Indistractable: How to Control Your 
Attention and Choose Your Life

Nir Eyal :نویسنده

 

Testing Business Ideas

Dan Heath :نویسنده

The 4 Disciplines of Execution: 
Achieving Your Wildly Important Goals

Chris Mcchesney, Sean Covey,Jim Huling
نویسندگان:

David J.Bland, Alex Osterwalder


