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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هؼٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات وتة پیـٌْادی واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
هَضَع گشایؾ

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحات

تشجوِ فاسػی ًام وتاب

تؼشفِ ولیِ خذهات

ًام هَلف وتاب ٍ ػال اًتـاس

تؼذاد صفحاتۺ ۱44
 10,08۰,۰۰۰تَهاى

تثذیل ایذُ تِ وؼة ٍ واس تا تفىش طشاحی

ًام اصلی وتاب

ػىغ جلذ وتاب

Transforming An Idea Into A

ًَیؼٌذُۺ هحوذ هـَْد االم

Business With Design Thinking

هذل وؼة ٍ واس ًَآٍسی تاصۺ واستشدّای تاصیٍاسػاصی

Open Innovation Business

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

تؼذاد صفحاتۺ 142

ٍ تفىش طشاحی

 9,372,۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ جَا لیتااٍ
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

Modeling: Gamification And
Design Thinking Applications
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هؼٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات وتة پیـٌْادی واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
هَضَع گشایؾ

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحات

تشجوِ فاسػی ًام وتاب

تؼشفِ ولیِ خذهات

ًام هَلف وتاب ٍ ػال اًتـاس

تؼذاد صفحاتۺ ۱23
 8,61۰,۰۰۰تَهاى

ًام اصلی وتاب

ػىغ جلذ وتاب

تؼییي اسصؽ ًَآٍسی ؿشوتی
ًَیؼٌذُۺ گاًتش فشایلذَّ ،سػت وایؼش

Valuing Corporate Innovation

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷

واسآفشیٌی هؼىَع دس آهشیىای التیي
واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحاتۺ 152

ًَیؼٌذُۺ پاٍل سیغ هشوادٍ ،گیللشهَ جؼَع السیغ

Reverse Entrepreneurship In

 10,032,۰۰۰تَهاى

ّشًاًذص

Latin America

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هؼٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات وتة پیـٌْادی واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
هَضَع گشایؾ

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحات

تشجوِ فاسػی ًام وتاب

تؼشفِ ولیِ خذهات

ًام هَلف وتاب ٍ ػال اًتـاس

تؼذاد صفحاتۺ ۱78
 11,748,۰۰۰تَهاى

تؼذاد صفحاتۺ ۱58
 10,428,۰۰۰تَهاى

ظشفیت ػاصی دس اًتمال تىٌَلَطی (تجشتِ اسٍپا)

ًام اصلی وتاب

ػىغ جلذ وتاب

Capacity Building In Technology

ًَیؼٌذُۺ هاػیویلیاًَ گشاًیشی ،اًذسا تاػَ

Transfer (The European

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

)Experience

Regional Trajectories Of

خط ػیشّای هٌطمِ ای واسآفشیٌی ،داًؾ ٍ سؿذ
ًَیؼٌذُۺ هیچال فشیتچ ،هیچال ٍیشٍیچ

Entrepreneurship, Knowledge, And

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

Growth
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هؼٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات وتة پیـٌْادی واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
هَضَع گشایؾ

تؼذاد صفحات

تشجوِ فاسػی ًام وتاب

تؼشفِ ولیِ خذهات

ًام هَلف وتاب ٍ ػال اًتـاس

وؼة ٍ واس ًَپاۺ ساٌّوای ػولی ساُ اًذاصی ٍ اداسُ
واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

ًام اصلی وتاب

ػىغ جلذ وتاب

Start-Up: A Practical Guide To

تؼذاد صفحاتۺ 153

وؼة ٍ واس جذیذ

 10,098,۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ تام ّاسیغ

Business

ؿشوت ّای ًَپای دسُ ػیلیىَى ٍ ًَآٍسی ؿشوتی

Silicon Valley Start‐Ups And

Starting And Running A New

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحاتۺ ۱67
 11,022,۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ تشى ّاسد گلذ
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هؼٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات وتة پیـٌْادی واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
هَضَع گشایؾ

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحات

تشجوِ فاسػی ًام وتاب

تؼشفِ ولیِ خذهات

ًام هَلف وتاب ٍ ػال اًتـاس

تؼذاد صفحاتۺ ۱58
 10,428,۰۰۰تَهاى

دفتشچِ ساٌّوای تَػؼِ دٌّذگاى وؼة ٍ واس
ًَیؼٌذُۺ پتش ًیىؼَى

ًام اصلی وتاب

ػىغ جلذ وتاب

The Business Developer’S
Playbook

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

اؿهّای ته ؿاخۺ چشایی ؿىؼت ؿشوتّای ًَپا ٍ
واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحاتۺ 200

ساُّای پشّیض اص آى

 12,0۰۰,۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ جاهی پشایذ

Nicorn Tears: Why Startups Fail

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هؼٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات وتة پیـٌْادی واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
هَضَع گشایؾ

تؼذاد صفحات

تشجوِ فاسػی ًام وتاب

تؼشفِ ولیِ خذهات

ًام هَلف وتاب ٍ ػال اًتـاس

ًام اصلی وتاب

ػىغ جلذ وتاب

پایذاسی دس ًَآٍسی ٍ واسآفشیٌی
واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحاتۺ 190

ًَیؼٌذُۺ اًتًَیا لیال هیالى ،هاستا پشیغ اٍستیض ،اًتًَیا

 12,54۰,۰۰۰تَهاى

لیال سٍدیگَص

Sustainability In Innovation
And Entrepreneurship

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحاتۺ211
 12,66۰,۰۰۰تَهاى

خاللیت ٍ ًَآٍسیۺ ًظشیِ جذیذ ایذُ ّا
ًَیؼٌذُۺ پاساته گشّا ،جاػي پتغ

Creativity And Innovation: A New

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هؼٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات وتة پیـٌْادی واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
هَضَع گشایؾ

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحات

تشجوِ فاسػی ًام وتاب

تؼشفِ ولیِ خذهات

ًام هَلف وتاب ٍ ػال اًتـاس

تؼذاد صفحاتۺ ۱69
 11,154,۰۰۰تَهاى

تؼذاد صفحاتۺ ۱90
 12,54۰,۰۰۰تَهاى

ًام اصلی وتاب

ػىغ جلذ وتاب

ًَآٍسی تاص ًؼل ۲.۰
Open Innovation 2.0

ًَیؼٌذُۺ هاستیي وشلی ،تشٍس ػالولیي
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷

فشٌّگ ػلن ،فٌاٍسی ٍ ًَآٍسی
ًَیؼٌذُۺ هاسیاى چَتیَ ،جَال فشػت ،ػلیي ًگَیي

Science, Technology And

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

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

Innovation Culture

www.apprg.ir

گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هؼٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات وتة پیـٌْادی واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
هَضَع گشایؾ

تؼذاد صفحات

تشجوِ فاسػی ًام وتاب

تؼشفِ ولیِ خذهات

ًام هَلف وتاب ٍ ػال اًتـاس
پیؾ اص آًىِ آهادُ ؿَیذ ؿشٍع وٌیذۺ ساٌّوای

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحاتۺ ۲56
 15,36۰,۰۰۰تَهاى

واسآفشیٌاى جَاى تشای هَفمیت فَق الؼادُ دس واس ٍ
صًذگی

ًام اصلی وتاب

ػىغ جلذ وتاب

Start Before You’Re Ready: The
Young Entrepreneur’S Guide To
Extraordinary Success In Work

ًَیؼٌذُۺ هایه اػپٌؼش

And Life

ّذایت ًَآٍسیۺ چگًَگی ؿٌاػایی ،اٍلَیت دّی ٍ

Navigating Innovation: How To

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحاتۺ ۲56

دػتیاتی تِ فشصت ّا تشای هَفمیت ساّثشدی

Identify, Prioritize And Capture

 15,36۰,۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ تي اٍیت گایلی

Opportunities For Strategic

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هؼٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات وتة پیـٌْادی واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
هَضَع گشایؾ

تؼذاد صفحات

تشجوِ فاسػی ًام وتاب

تؼشفِ ولیِ خذهات

ًام هَلف وتاب ٍ ػال اًتـاس

ساٌّوای جذیذ واسآفشیٌاى تشای ساُ اًذاصی ٍ اداسُ
واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحاتۺ 302

وؼة ٍواس هَفك

 18,12۰,۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ پایل وٌذال

ًام اصلی وتاب

ػىغ جلذ وتاب

The New Entrepreneur’S Guide
To Setting Up And Running A
Successful Business

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

ساّثشدّا ٍ تجشتیات هَفك دس ًَآٍسی اجتواػی
واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحاتۺ ۲14

ًَیؼٌذُۺ هاستا پشیغ اٍستیض ،جایوِ الًَؼَ گَهض،

Strategies And Best Practices In

 12,84۰,۰۰۰تَهاى

پاتشیىیا هاسوَص

Social Innovation

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هؼٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات وتة پیـٌْادی واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
هَضَع گشایؾ

تؼذاد صفحات

تشجوِ فاسػی ًام وتاب

تؼشفِ ولیِ خذهات

ًام هَلف وتاب ٍ ػال اًتـاس

ًام اصلی وتاب

ػىغ جلذ وتاب

ؿثىِّای ًَآٍسی هثتٌی تش ّوىاسی
واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحاتۺ ۲56

ًَیؼٌذُۺ فشاًؼىا گاسیپا ،جَا لیتا ،جَلیا گلَػیٌگ ،وي

 15,36۰,۰۰۰تَهاى

سیَپل ،پتش گالَس

Collaborative Innovation
Networks

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحاتۺ ۳۰۴
 18,24۰,۰۰۰تَهاى

هذل ّای پیـشٍ وؼة ٍ واس
ًَیؼٌذُۺ االًَس ّیگیٌغ ،الػضلَ ،صػَلٌا

Progressive Business Models

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هؼٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات وتة پیـٌْادی واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
هَضَع گشایؾ

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحات

تشجوِ فاسػی ًام وتاب

تؼشفِ ولیِ خذهات

ًام هَلف وتاب ٍ ػال اًتـاس

تؼذاد صفحاتۺ ۳۰۴
 18,24۰,۰۰۰تَهاى

تؼذاد صفحاتۺ 355
 21,30۰,۰۰۰تَهاى

اثش ًابۺ چگًَگی ًَآٍسی تشای ؿشایط اجتواػی تْتش

ًام اصلی وتاب

ػىغ جلذ وتاب

Lean Impact: How To Innovate For

ًَیؼٌذُۺ اى هی چاًگ ،اسیه سیغ

Radically Greater Social Good

ًَآٍسی پَیا دس تشٍى ػپاسی

Dynamic Innovation In

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

ًَیؼٌذُۺ لؼلی ٍیلىَوغ،ایالى اؿشی ،جَلیا وتالسػىی
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هؼٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات وتة پیـٌْادی واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
هَضَع گشایؾ

تؼذاد صفحات

تشجوِ فاسػی ًام وتاب

تؼشفِ ولیِ خذهات

ًام هَلف وتاب ٍ ػال اًتـاس

هذیشیت ٍ تَػؼِ ًَآٍسی دس دًیای تؼیاس هتغیش ٍ
واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحاتۺ 310

پیچیذُ

 18,۶۰۰,۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ ػتیگ اتَػَى

ًام اصلی وتاب

ػىغ جلذ وتاب

Developing And Managing
Innovation In A Fast Changing

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحاتۺ ۲۸۴
 17,04۰,۰۰۰تَهاى

آهَصؽ هٌْذػیي دس صهیٌِ ًَآٍسی
ًَیؼٌذُۺ دًیغ لوایتش
ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هؼٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات وتة پیـٌْادی واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
هَضَع گشایؾ

تؼذاد صفحات

تشجوِ فاسػی ًام وتاب

تؼشفِ ولیِ خذهات

ًام هَلف وتاب ٍ ػال اًتـاس

ًام اصلی وتاب

ػىغ جلذ وتاب

وؼة هْاست دس گؼؼت ٍ ًَآٍسی تشای هذیشیت
واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحاتۺ 305

هحصَل

 18,30۰,۰۰۰تَهاى

ًَیؼٌذُۺ چشیؼتف فچغ ،فشاًضیؼىا گلي َّفي

Mastering Disruption And
Innovation In Product Management

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

چاسچَتی تشای ًَآٍسیۺ ساٌّوای داًؾ ًَآٍسی
واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحاتۺ ۴60

ًَیؼٌذُۺ فشاًه ٍل ،جاهغ ّشیٌگتي ،سیه فشًاًذص،

 27,6۰۰,۰۰۰تَهاى

تشت تشٍػىَ

The Framework For Innovation: A
Guide To The Body Of Innovation

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هؼٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات وتة پیـٌْادی واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
هَضَع گشایؾ

تؼذاد صفحات

تشجوِ فاسػی ًام وتاب

تؼشفِ ولیِ خذهات

ًام هَلف وتاب ٍ ػال اًتـاس

ًام اصلی وتاب

ػىغ جلذ وتاب

یادگیشی ٍ ًَآٍسی دس ػاصهاى ّای آهیختِ
واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحاتۺ ۳23

ًَیؼٌذُۺ پااٍلَ تَن واسدلی ،هاسیا واسهال اًَػی،

Learning And Innovation In

 19,38۰,۰۰۰تَهاى

فذسیىا تشًتا ،هتغ هگٌَػَى

Hybrid Organizations

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۷

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحاتۺ ۲۴۹
 14,94۰,۰۰۰تَهاى

پظٍّؾ دس تفىش طشاحی
ًَیؼٌذُۺ چشیؼتف هیٌل ،السی لیفش

Design Thinking Research

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پظٍّـی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ ولیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ وتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هؼٌَی وتاب ٍ ًاؿش
-2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
-3ولیِ اهَس ًـش وتاب ؿاهل اخز ؿاته تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

ػٌاٍیي ٍ هَضَػات وتة پیـٌْادی واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
هَضَع گشایؾ

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحات

تشجوِ فاسػی ًام وتاب

تؼشفِ ولیِ خذهات

ًام هَلف وتاب ٍ ػال اًتـاس

تؼذاد صفحاتۺ 289
 17,34۰,۰۰۰تَهاى

تؼذاد صفحاتۺ 413
 24,78۰,۰۰۰تَهاى

پظٍّؾّای تٌیادی دس هطالؼات واسآفشیٌی

ًام اصلی وتاب

ػىغ جلذ وتاب

Foundational Research In

ًَیؼٌذُۺ جَادیاى ،گپتا ،دتا ،گیَ ،اػَسیَ ،اصواصاًغ پاى

Entrepreneurship Studies

سفتاسّای فشدی ٍ فٌاٍسی تشای ًَآٍسی ّای هالی

Individual Behaviors And

ًَیؼٌذُۺ هؼلی هٌذع ،دا اػلیَ

Technologies For Financial

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

Innovations

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸
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ػٌاٍیي ٍ هَضَػات وتة پیـٌْادی واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
هَضَع گشایؾ

تؼذاد صفحات

تشجوِ فاسػی ًام وتاب

تؼشفِ ولیِ خذهات

ًام هَلف وتاب ٍ ػال اًتـاس

ًام اصلی وتاب

ػىغ جلذ وتاب

صٌایغ فشٌّگی ٍ خالقۺ هؼیشی تِ ػَی واسآفشیٌی ٍ
واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحاتۺ ۲33
 13,98۰,۰۰۰تَهاى

ًَآٍسی

Cultural And Creative

ًَیؼٌذُۺ هاستا پشیغ اٍستیض ،هایش سایٌیشٍ واتشسا فلَسع،

Industries: A Path To

استشٍ ػشساًَ ػاًتَیَ

Entrepreneurship And Innovation

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی

تؼذاد صفحاتۺ 722
 43,32۰,۰۰۰تَهاى

وتاب ساٌّوای ػولی واسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی صیچش

Szycher’S Practical Handbook

ًَیؼٌذُۺ هیچال ػضیچش

Of Entrepreneurship And

ػال اًتـاسۺ ۲۰۱۸

Innovation
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