www.apprg.ir

ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسعشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی عّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔعٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطع ٔذ ٘ظش ؿٕب  ،فصُ ثٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وشبة ثب سبییذ ٟ٘بیی ؿٕب
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وشبة ؿبُٔ اخز ؿبثه ثیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثجز دس فٟشػز ػبصٔبٖ اػٙبد وشبثخبّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیذب)  ٚاخز ٔجٛص چبح اص ٚصاسر ٔحششْ اسؿبد  ٚچبح  20جّذ اص آٖ

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

Case Studies In Strategic
ٔطبِعبر ٔٛسدی دس ٔذیشیز ساٞجشدی

آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ ۹۱

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 7,28۰,۰۰۰سٔٛبٖ

آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ ۱2۰

٘ٛیؼٙذٜۺ وشّش فیّیخ ،ثشٌش سِٙٚذ ،ثیىٟف

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 9,24۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘یّغ

٘ٛیؼٙذٜۺ ٌب٘شش فشایذ ،ا٘ذساع ثبیٍٛچ
ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

Management: How Executive
’Input Enables Students
Development)[/vc_column_text][/
vc_column][/vc_row

جٞٛشٔ ٜذیشیز ساٞجشدی
The Quintessence Of Strategic

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۶
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسعشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی عّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔعٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطع ٔذ ٘ظش ؿٕب  ،فصُ ثٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وشبة ثب سبییذ ٟ٘بیی ؿٕب
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وشبة ؿبُٔ اخز ؿبثه ثیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثجز دس فٟشػز ػبصٔبٖ اػٙبد وشبثخبّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیذب)  ٚاخز ٔجٛص چبح اص ٚصاسر ٔحششْ اسؿبد  ٚچبح  20جّذ اص آٖ

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک و ته روز دنیا ترای ترجمه
ا٘طجبق دزیشی اص طشیك لبثّیز ٞبی دٛیبۺ
آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ 201

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 12,06۰,۰۰۰سٔٛبٖ

آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ 222

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 13,32۰,۰۰۰سٔٛبٖ

ٔذیشیز چطٛس ٔی سٛا٘ذ فشصز ٞب  ٚسٟذیذٞب
سا ؿٙبػبیی وٙذ
٘ٛیؼٙذٜۺ ا٘ذسع ٞشثشر

Adaptability Through Dynamic
Capabilities: How Management
Can Recognize Opportunities
And Threats

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۷
ؿشایط دِٚز اِىشش٘ٚیهۺ ػیبػز ٞب ،فشایٙذ ٞب
 ٚسىِٛٛٙطی ٞب

The Stances Of E-Government:

٘ٛیؼٙذٜۺ دٙز وٕبسٚ ،یٙذ وٕبس جبیٗ وٕبس،

Policies, Processes And

ػبٔ ٟٛدبسن

Technologies

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسعشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی عّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔعٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطع ٔذ ٘ظش ؿٕب  ،فصُ ثٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وشبة ثب سبییذ ٟ٘بیی ؿٕب
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وشبة ؿبُٔ اخز ؿبثه ثیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثجز دس فٟشػز ػبصٔبٖ اػٙبد وشبثخبّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیذب)  ٚاخز ٔجٛص چبح اص ٚصاسر ٔحششْ اسؿبد  ٚچبح  20جّذ اص آٖ

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک و ته روز دنیا ترای ترجمه

آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ ۱87

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 12,342,۰۰۰سٔٛبٖ

آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ ۱92

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 11,52۰,۰۰۰سٔٛبٖ

آیٙذ ٜعّٓ  ٚسىِٛٛٙطی دس جبٔعٝ
٘ٛیؼٙذٜۺ سیخ اسی
ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

Futures Of Science And
Technology In Society

آیٙذٍٜ٘بسی دس عُٕ
٘ٛیؼٙذٜۺ ٔبسجِٛیٗ ٚاٖ اػّز
ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۵
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسعشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی عّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔعٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطع ٔذ ٘ظش ؿٕب  ،فصُ ثٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وشبة ثب سبییذ ٟ٘بیی ؿٕب
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وشبة ؿبُٔ اخز ؿبثه ثیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثجز دس فٟشػز ػبصٔبٖ اػٙبد وشبثخبّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیذب)  ٚاخز ٔجٛص چبح اص ٚصاسر ٔحششْ اسؿبد  ٚچبح  20جّذ اص آٖ

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک و ته روز دنیا ترای ترجمه

آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ ۲84

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 17,04۰,۰۰۰سٔٛبٖ

آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ ۲46

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 14,76۰,۰۰۰سٔٛبٖ

آٔٛصؽ ٟٔٙذػیٗ ثشای ٘ٛآٚسی

Training Engineers For

٘ٛیؼٙذٜۺ د٘یض ِٕیشش

Innovation

آیٙذ ٜػبصٔبٖ ٞب

The Future Of Organizations:

٘ٛیؼٙذٜۺ اسٚیٙذ ثشدی

Workplace Issues And

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسعشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی عّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔعٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطع ٔذ ٘ظش ؿٕب  ،فصُ ثٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وشبة ثب سبییذ ٟ٘بیی ؿٕب
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وشبة ؿبُٔ اخز ؿبثه ثیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثجز دس فٟشػز ػبصٔبٖ اػٙبد وشبثخبّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیذب)  ٚاخز ٔجٛص چبح اص ٚصاسر ٔحششْ اسؿبد  ٚچبح  20جّذ اص آٖ

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک و ته روز دنیا ترای ترجمه
آیٙذ ٜدبیذاس ثشای سحصیالر عبِی
آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ ۳55

٘ٛیؼٙذٜۺ جب٘ب ٚاِؼیٙشِ ،شؼٙى ٛا٘بػشبػیب

Sustainable Futures For

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 21,30۰,۰۰۰سٔٛبٖ

ا٘بس٘ٛیه اِىؼب٘ذسا

Higher Education

آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ ۲97

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 17,82۰,۰۰۰سٔٛبٖ

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

ٔذیشیز چبثه ساٞجشد دس عصش دیجیشبَ
٘ٛیؼٙذٜۺ دیٛیذ ٚایشٚع

Agile Strategy Management In

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسعشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی عّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔعٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطع ٔذ ٘ظش ؿٕب  ،فصُ ثٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وشبة ثب سبییذ ٟ٘بیی ؿٕب
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وشبة ؿبُٔ اخز ؿبثه ثیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثجز دس فٟشػز ػبصٔبٖ اػٙبد وشبثخبّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیذب)  ٚاخز ٔجٛص چبح اص ٚصاسر ٔحششْ اسؿبد  ٚچبح  20جّذ اص آٖ

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک و ته روز دنیا ترای ترجمه

آیٙذٞ ٜب ،چـٓا٘ذاصٞب ٔ ٚؼئِٛیز

آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ 324

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 19,44۰,۰۰۰سٔٛبٖ

آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ 311

٘ٛیؼٙذٜۺ ػبیٙز الس٘ز وب٘شؼٗ ،اثشادٚیه

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 18,66۰,۰۰۰سٔٛبٖ

ػب٘ذسا وبسیش وٛیٗ

Futures, Visions, And

٘ٛیؼٙذٜۺ ٔبسسیٗ ػٙذ

Responsibility

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

سصٛس آیٙذٞ ٜبی ٔـششن
Imagining Collective Futures

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

تهران /خیابان بهشتی /بین مفتح و میرعماد /پالک /8واحد 88178464-88178434-88746515 4

www.apprg.ir

ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسعشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی عّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔعٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطع ٔذ ٘ظش ؿٕب  ،فصُ ثٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وشبة ثب سبییذ ٟ٘بیی ؿٕب
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وشبة ؿبُٔ اخز ؿبثه ثیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثجز دس فٟشػز ػبصٔبٖ اػٙبد وشبثخبّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیذب)  ٚاخز ٔجٛص چبح اص ٚصاسر ٔحششْ اسؿبد  ٚچبح  20جّذ اص آٖ

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک و ته روز دنیا ترای ترجمه

طشح ثٙذی ساٞجشدی جذیذ چیٗ

آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ 210

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 12,6۰۰,۰۰۰سٔٛبٖ

آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ 510

سحّیُ  ٚچـٓ ا٘ذاص دس اسٚدب

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 30,60۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ دا٘یُ سي

٘ٛیؼٙذٜۺ ایىؼیٗ ٔیًٙ

China’S New Strategic Layout

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۷

حمٛق ثـش  ٚسىِٛٛٙطی ٞبی دس حبَ ظٟٛسۺ

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

Human Rights And Emerging
Technologies: Analysis And
Perspectives In Europe
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسعشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی عّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔعٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطع ٔذ ٘ظش ؿٕب  ،فصُ ثٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وشبة ثب سبییذ ٟ٘بیی ؿٕب
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وشبة ؿبُٔ اخز ؿبثه ثیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثجز دس فٟشػز ػبصٔبٖ اػٙبد وشبثخبّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیذب)  ٚاخز ٔجٛص چبح اص ٚصاسر ٔحششْ اسؿبد  ٚچبح  20جّذ اص آٖ

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک و ته روز دنیا ترای ترجمه
سفىش ػٙبسیٛییۺ آٔبد ٜػبصی ػبصٔبٖ ثشای

Scenario Thinking: Preparing

آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ ۲95

آیٙذٜای دس د٘یبی غیش لبثُ دیؾ ثیٙی

Your Organization For The

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 17,70۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ ٌشي ویش٘غٌ ،شي سایز

Future In An Unpredictable

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۷

World

آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ ۲90

فشاا٘ؼبٖ ٌشایی ثحشا٘ی  ٚآیٙذ ٜػیبسٜ

Critical Posthumanism And

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 17,4۰۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ ثب٘شجی دثبؿیؾ ،دبسا٘جبح ٔىبس٘ذ
ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۶
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 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی عّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔعٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطع ٔذ ٘ظش ؿٕب  ،فصُ ثٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وشبة ثب سبییذ ٟ٘بیی ؿٕب
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وشبة ؿبُٔ اخز ؿبثه ثیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثجز دس فٟشػز ػبصٔبٖ اػٙبد وشبثخبّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیذب)  ٚاخز ٔجٛص چبح اص ٚصاسر ٔحششْ اسؿبد  ٚچبح  20جّذ اص آٖ

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک و ته روز دنیا ترای ترجمه

آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ ۲۵۳

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 15,18۰,۰۰۰سٔٛبٖ

آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ ۲88

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 17,28۰,۰۰۰سٔٛبٖ

جٟب٘ی ػبصی سىِٛٛٙطی
٘ٛیؼٙذٜۺ ػبیذٞبسسبٖ٘ ،بسایب٘بٖ

Globalisation Of Technology

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۷

آیٙذ ٜجٟبٖ
٘ٛیؼٙذٜۺ جیٙی ا٘ذسػٖٛ

The Future Of The World

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

تهران /خیابان بهشتی /بین مفتح و میرعماد /پالک /8واحد 88178464-88178434-88746515 4

www.apprg.ir

ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب
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-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطع ٔذ ٘ظش ؿٕب  ،فصُ ثٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وشبة ثب سبییذ ٟ٘بیی ؿٕب
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وشبة ؿبُٔ اخز ؿبثه ثیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثجز دس فٟشػز ػبصٔبٖ اػٙبد وشبثخبّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیذب)  ٚاخز ٔجٛص چبح اص ٚصاسر ٔحششْ اسؿبد  ٚچبح  20جّذ اص آٖ

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک و ته روز دنیا ترای ترجمه

ٔمذٔ ٝای ثش ٔطبِعبر دیؾ ثیٙی

آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ ۲85

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 17,10۰,۰۰۰سٔٛبٖ

آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ ۳92

ٔذیشیز  ٚساٞجشد

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 23,52۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ ٔبسسیٗ وٙه

٘ٛیؼٙذٜۺ دِٛی سٚثشسٛ

Introduction To Anticipation
Studies

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۷

سجضی ٚ ٝسحّیُ ساٞجشدیۺ یىذبسچٝػبصی عّٓ

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

Strategic Analytics:
Integrating Management
Science And Strategy
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-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطع ٔذ ٘ظش ؿٕب  ،فصُ ثٙذی آٖ  ٚطشاحی ٌشافیىی جّذ وشبة ثب سبییذ ٟ٘بیی ؿٕب
-3وّی ٝأٛس ٘ـش وشبة ؿبُٔ اخز ؿبثه ثیٗ إِّّی ( ٚ )ISBNثجز دس فٟشػز ػبصٔبٖ اػٙبد وشبثخبّ٘ٔ ٝی ایشاٖ (فیذب)  ٚاخز ٔجٛص چبح اص ٚصاسر ٔحششْ اسؿبد  ٚچبح  20جّذ اص آٖ

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک و ته روز دنیا ترای ترجمه
ػبصٔب٘ذٞی دس د٘یبی دیجیشبَ
آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ ٛ٘ ۲7۴یؼٙذٜۺ فذسیى ٛوبثیشضا ،وبسِ ٛثبسیٙیٔ ،بػیٕٛ

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 1۶,44۰,۰۰۰سٔٛبٖ

آیٙذ ٜدظٞٚی

سعذاد صفحبرۺ ۲98

ٔ ٚذیشیز اػششاسظیه

 17,88۰,۰۰۰سٔٛبٖ

Organizing For The Digital
World

ٍٔٙی
ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸
٘ٛآٚسی ساٞجشدی دس سٚػیٝۺ ث ٝػٛی ٘ظبْ ّٔی
٘ٛآٚسی دبیذاس  ٚػٛدٔٙذ
٘ٛیؼٙذٜۺ ٚاٖ ػٔٛشٖ سبػٚ ،ٛاٖ ػٔٛشٖ ٚاً٘

Strategic Innovation In
Russia: Towards A Sustainable

ؿٛیب
ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۷
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And Profitable National
Innovation System

