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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

ٔذیشاٖ ػبُٔ ثب٘ىٟبۺ ٚیظٌی ٞب ،ػیبػز ٞبی دسیبفز
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ 61

دػشٕضد  ٚسبثیشار آٟ٘ب ثش ػّٕىشد ثب٘ىٟب

 4,88۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ وٛسیٛٔ ،سٌیب
ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۹8
 7,84۰,۰۰۰سٔٛبٖ

Bank Ceos: Characteristics,
Compensation Policies, And
Impacts On Bank Performance

ثیٗ إِّّی ػبصی ثب٘ىٟبۺ ٔؼبٔالر فشأشصی اسٚدب
٘ٛیؼٙذٜۺ فذسیىب ػیؼز
ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

Internationalization Of Banks:
European Cross-Border Deals
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

سؼذاد صفحبرۺ ۱۱9
 9,163,۰۰۰سٔٛبٖ

فٙبٚسی  ٚصٙؼز ثیٕٝۺ سٙظیٓ ٔجذد چـٓ ا٘ذاص سلبثشی
٘ٛیؼٙذٜۺ ا٘ش٘ٛال وبدیّٛ

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

Technology And The Insurance
Industry: Re-Configuring The
Competitive Landscape

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

چیٗ سٕبْ جٟبٖ سا خشیذ ٜاػزۺ سحّیُ ػشٔبیٌ ٝزاسی
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۱36

ٞبی خبسجی چیٗ

 9,52۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ ا٘ذس ٜوِٚٛش

China Buys The World: Analyzing
China’S Overseas Investments

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

سؼذاد صفحبرۺ 99
 7,۹2۰,۰۰۰سٔٛبٖ

آطا٘غ ٞب دس ثب٘ىذاسی اسٚدبۺ ثب دیذٌبٞی ا٘شمبدی
٘ٛیؼٙذٜۺ ثٛصیٙب ثشٚع

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

Agencies In European Banking: A
Critical Perspective

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

ثب٘ىذاسی ػبطفیۺ اصالح فش ،ًٙٞثٟشٌ ٜیشی اص فٙبٚسی
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۱68
 11,088,۰۰۰سٔٛبٖ

ٔبِی ٚ ،سجذیُ ثب٘ىٟبی خشد ٜدب ثٕ٘ ٝبدٞبی ثضسي
سجبسی
٘ٛیؼٙذٜۺ د٘ٚب ثّٔٛؼششْٚ

Emotional Banking: Fixing
Culture, Leveraging Fintech, And
Transforming Retail Banks Into

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

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

Brands

www.apprg.ir

ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

سؼذاد صفحبرۺ ۱95
 11,70۰,۰۰۰سٔٛبٖ

فشاسش اص ثیز وٛیٗۺ الشصبد اسصٞبی دیجیشبَ
٘ٛیؼٙذٜۺ ٞب٘ب ٞبالثٛسدأ ،یىّٛع ػشٚی

ػىغ جّذ وشبة

Beyond Bitcoin: The Economics Of
Digital Currencies

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۶

ظٟٛس وبسٌضاسی ٞبی جذیذ  ٚػبخشبسثٙذی ٔجذد
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

٘بْ اصّی وشبة

سؼذاد صفحبرۺ 200

ص٘جیش ٜاسصؽ أالن ٔ ٚؼشغالر

 12,00۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ ؿبً٘ ثب ،طیبً٘ ثب

The Rise Of New Brokerages And
The Restructuring Of Real Estate

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

سؼذاد صفحبرۺ 200
 12,00۰,۰۰۰سٔٛبٖ

ػیبػز ٞبی دِٛی ٔ ٚبِی دس ٔٙطم ٝیٛسٚ
٘ٛیؼٙذٜۺ فٙذی

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

Monetary And Financial Policy In
The Euro Area

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

س٘ٚك داسایی ٞب  ٚوؼبدی ثب٘ه ٞبۺ ٘مؾ ٚاْ ٞبی
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۲۱۶
 12,96۰,۰۰۰سٔٛبٖ

سجبسی دس ٚسؿىؼشٍی ثب٘ه ٞب

Property Boom And Banking Bust:

٘ٛیؼٙذٜۺ وِٛیٗ ج٘ٛض ،اػشٛاسد وب ،ادٚاسد سشٚیّی،ٖٛ

The Role Of Commercial Lending

ٚیّی ثّه َٚ

In The Bankruptcy Of Banks

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۷
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

سؼذاد صفحبرۺ 223
 13,38۰,۰۰۰سٔٛبٖ

سؼذاد صفحبرۺ 270
 16,20۰,۰۰۰سٔٛبٖ

ثب٘ه ٞبی سٛػؼ ٝچٙذ ٔٙظٛسٜۺ ٘ح ٜٛاداس ٚ ٜأٛس ٔبِی

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

Multilateral Development Banks:

٘ٛیؼٙذٜۺ دِیىبّ٘ی ،دیٕیشش ،ٚاٌِٛی

Governance And Finance

ٔجب٘ی ثالن چیٗۺ ٔمذٔ ٝای غیشسخصصی دس ٔ ۲۵شحّٝ

Blockchain Basics: A Non-

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

٘ٛیؼٙذٜۺ د٘یُ دسیؼچش
ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۷
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسار اسصٞبی سٔضٍ٘بسی ؿذ ٚ ٜفٙبٚسی ٞبی
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۲90

ثالن چیٗۺ دیذٌبٞ ٜبی ّٔی  ٚثیٗ إِّّی

 17,40۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ سٚػبسی ٌیشاػب

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

Regulation Of Cryptocurrencies
And Blockchain Technologies:
National And International
Perspectives

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

حبوٕیز ؿشوشی ٔ ٚذیشیز سیؼه دس ٔٛػؼبر ٔبِیۺ
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۲42

ٔمبیؼ ٝای ثیٗ إِّّی ٔیبٖ ثشصیُ  ٚإِٓبٖ

 14,52۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ ساثشر ٌشیه
ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

Corporate Governance And Risk
Management In Financial
Institutions: An International
Comparison Between Brazil And
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

سؼذاد صفحبرۺ ۲41
 14,46۰,۰۰۰سٔٛبٖ

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

 15,06۰,۰۰۰سٔٛبٖ

ػىغ جّذ وشبة

د – َٛلٛا٘یٗ جذیذ حبوٓ ثش ثبصی

Money – The New Rules Of The

٘ٛیؼٙذٜۺ وشیؼشٗ فّجش

Game

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۷

٘ح ٜٛسلبثز دس ػصش ٛٞؽ ٔصٛٙػیۺ اجشای یه
سؼذاد صفحبرۺ ۲۵1

٘بْ اصّی وشبة

How To Compete In The Age Of

اػششاسظی ٔجشٙی ثش ٕٞىبسی ا٘ؼبٖ – ٔبؿیٗ دس وؼت
 ٚوبس ؿٕب
٘ٛیؼٙذٜۺ ػٙٔٛذسا ٔٞٛب٘شی ،ػبچیٗ یبع

Artificial Intelligence:
Implementing A Collaborative
Human-Machine Strategy For Your

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

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

Business

www.apprg.ir

ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

وٕه ث ٝسصٕیٕبر ٔبِی ثب اػشفبد ٜاص ٔؼیبسٞبی
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۲53
 15,18۰,۰۰۰سٔٛبٖ

ٌ٘ٛبٌٖٛۺ ٔذَ ٞب  ٚوبسثشدٞبی اخیش

Financial Decision Aid Using

٘ٛیؼٙذٜۺ حبسٓ ٔصشی ،ثال٘ىب دشص ،وٙؼشب٘شیٗ

Multiple Criteria: Recent Models
And Applications

صٚد٘ٛیذیغ
ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۲۵۹
 12,95۰,۰۰۰سٔٛبٖ

ثب٘ىذاسی  ٚػیبػز ٞبی دِٛی اص دیذٌب ٜالشصبد اسشیؾ
٘ٛیؼٙذٜۺ ي.داسر ٘ٚذی وش٘ٚ ،ٖٚال٘شٗ

Banking And Monetary Policy From
The Perspective Of Austrian

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

ػىغ جّذ وشبة

اػشب٘ذاسد ثیز وٛیٗۺ جبیٍضیٙی ٘بٔشٕشوض ثشای
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

The Bitcoin Standard: The

سؼذاد صفحبرۺ ۳۰۴

ثب٘ىذاسی ٔشٕشوض

 15,2۰۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ ػبفذیٗ أٛع

Central Banking

ٔذیشیز داسایی ٞب  ٚثذٞی ٞبی ثب٘ىی

Bank Asset And Liability

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

٘بْ اصّی وشبة

سؼذاد صفحبرۺ ۳۶۸
 18,40۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ  ًٙٞوًٙ
ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

ػشٔبیٌ ٝزاسی خبسج اص ػشفۺ آؿٙبیی ثب طجمبر ٔخشّف
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۲۹۳

داسایی  ٚاػششاسظی ٞبی ٔخشّف

 14,65۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ سبسیك د٘یؼٖٛ

Invest Outside The Box:
Understanding Different Asset
Classes And Strategies

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

ثشسػی اسصٞبی سٔضٍ٘بسی ؿذٜۺ دسن ،اػشخشاج  ٚسحّیُ
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۳۲۰

ؿٛاٞذ ثالن چیٗ

 16,0۰۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ ٘یه فش٘ىغ
ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

Investigating Cryptocurrencies:
Understanding, Extracting, And
Analyzing Blockchain Evidence
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

سؼذاد صفحبرۺ ۲۹۰
 14,50۰,۰۰۰سٔٛبٖ

سؼذاد صفحبرۺ ۳۸۶
 19,3۰۰,۰۰۰سٔٛبٖ

ٔذَ وؼت  ٚوبس چیٗۺ اصبِز ٔ ٚحذٚدیز ٞب
٘ٛیؼٙذٜۺ اِیضاثز دبِز ،وشیغ ساِٚی

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

The China Business Model:
Originality And Limits

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۷

فٙبٚسی ٞبی ٔبِی  ٚثبصػبصی ٔٛػؼبر ٔبِی
٘ٛیؼٙذٜۺ جبٖ ٞیُ

Fintech And The Remaking Of

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

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

Financial Institutions

www.apprg.ir

ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

ٔجبدالر ثبصاسٞبی ػشٔبی ٚ ٝاػششاسظی ٞبی ػشٔبیٝ
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۳۳۱

ٌزاسی دس چیٗۺ سإٙٞبیی ثشای افشاد فؼبَ دس ایٗ حٛصٜ

 16,55۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ طاً٘

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

Capital Markets Trading And
Investment Strategies In China:
A Practitioner’S Guide

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

سغییشاسی ٘ ٝچٙذاٖ وٛچهۺ چشا خذٔبر ٔبِی ثٛ٘ ٝع
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۳۲۰

جذیذی اص ثبصاسیبثی ٘یبص داس٘ذ

 16,00۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ ا٘ش٘ٛی سبٔؼِٛ ،ٖٛػیٗ وٕخ

No Small Change: Why Financial
Services Needs A New Kind Of

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

ٔجب٘ی ثالن چیٗۺ سإٙٞبیی ٔمذٔبسی دس ٔٛسد ایجبد ساٜ
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۳۷۷

حُ ٞبی ٔجشٙی ثش ثالن چیٗ

 18,85۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ ػیٍٙبَ ،دأجب ،دب٘ذا

Beginning Blockchain: A
Beginner’S Guide To Building
Blockchain Solutions

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

وشبة فٙبٚسی ٞبی ٔشسجط ثب ثشٚرۺ سإٙٞبی فٙبٚسیٟبی
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۳۳۶
 16,80۰,۰۰۰سٔٛبٖ

ٔبِی ثشای ػشٔبیٌ ٝزاساٖ ،وبسآفشیٙبٖ ٔ ٚشخصصیٗ
أٛس ٔبِی
٘ٛیؼٙذٜۺ ػٛصاٖ چیـشی ،سٔٛبع دٛچٕٗ

The Wealthtech Book: The Fintech
Handbook For Investors,
Entrepreneurs And Finance

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

سؼذاد صفحبرۺ ۲۶۹
 12,0۰۰,۰۰۰سٔٛبٖ

سؼذاد صفحبرۺ ۳۴۴
 17,2۰۰,۰۰۰سٔٛبٖ

ٔمشسار ثبصاس اٚساق ثٟبداس چیٗ
٘ٛیؼٙذٜۺ ٚدیٞ ًٙی

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

The Regulation Of Securities
Markets In China

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

د ٚ َٛسبٔیٗ ٔبِی ثیٗ إِّّی
٘ٛیؼٙذٜۺ ٔیـُ ّٔٛیٗ ،اػشفبٖ ٘ٛسثیٗ

International Money And Finance

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۷
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

حبوٕیز ؿشوشی دس ثب٘ىذاسی  ٚحفبظز اص ػشٔبیٝ
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۳۲۱

ٌزاساٖۺ اص ٘ظشی ٝسب ػُٕ

 16,05۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ دیبص ،ایذّٔ ،ٚیٙىغ

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

Corporate Governance In Banking
And Investor Protection: From
Theory To Practice

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۲92
 17,52۰,۰۰۰سٔٛبٖ

ثب٘ىذاسی  ٚػیبػز ٞبی دِٛی اص دیذٌب ٜالشصبد اسشیؾ
٘ٛیؼٙذٜۺ ٌٛداسر ٔٗ دی وش٘ٚ ،ٖٚال٘ذسٖ

Banking And Monetary Policy From
The Perspective Of Austrian

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

سؼذاد صفحبرۺ ۲70
 16,20۰,۰۰۰سٔٛبٖ

سح َٛػیؼشٓ ٞبی دشداخز دس اسٚدب
٘ٛیؼٙذٜۺ جبوٛة ٌشوب

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

Transforming Payment Systems In
Europe

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۶

ؿىؼشٗ خط ٔـی ٔشػ ْٛدیجیشبَۺ اسسمبی آیٙذٜ
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۳۳۶
 20,16۰,۰۰۰سٔٛبٖ

دیجیشبَ ثب٘ه ٞب ثب ایجبد سغییشار دس فٙبٚسی ٞبی
أشٚصی
٘ٛیؼٙذٜۺ جبٖ ثؼز ،ثشر ویًٙ

Breaking Digital Gridlock:
Improving Your Bank’S Digital
Future By Making Technology

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

ایجبد ا٘ؼطبف دزیشی ٔبِیۺ طشح ٞبی اػشجبسی ٔ ٚبِی
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۲94
 17,64۰,۰۰۰سٔٛبٖ

ث ٝالـبس آػیت دزیش خذٔز وشد ٚ ٜیب آٟ٘ب سا ثیؾ اص
دیؾ سضؼیف ٔی ٕ٘بیٙذ؟
٘ٛیؼٙذٜۺ جشی ثٛوّٙذ

Building Financial Resilience:
Do Credit And Finance Schemes
Serve Or Impoverish Vulnerable
?People

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

جبیٍضیٗ ثالن چیٗۺ ثبصخٛا٘ی ػیبػز ٞبی الشصبد
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۲68

والٖ ٘ ٚظشی ٝالشصبدی

 16,08۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ وبسیبدب ثٕیبٜ

The Blockchain Alternative:
Rethinking Macroeconomic Policy

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۷
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

سؼذاد صفحبرۺ 506
 30,36۰,۰۰۰سٔٛبٖ

ثٛدجٞ ٝبی ٔشدٔیۺ ٔٛاسد ،حمبیك  ٚثیٙؾ ٞبی دبیٝ
٘ٛیؼٙذٜۺ داٌالع وبٔی ،ًٙػٛفیب جٞٛبٖ

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

Crowdfunding: Fundamental Cases,
Facts, And Insights

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

وشبة فٙبٚسی ثیٕٝۺ سإٙٞبی فٙبٚسی ٔشسجط ثب ثیٕٝ

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

ثشای ػشٔبیٌ ٝزاساٖ ،وبسآفشیٙبٖ ٔ ٚشخصصیٗ

The Insurtech Book: The

سؼذاد صفحبرۺ ۳۲۸

فٙبٚسیٟبی ٔبِی

Insurance Technology Handbook

 19,68۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ ػبثیٚ ٝٙا٘ذسِیٙذ ،ٜؿبٖ ٔیّی٘ ،یىَٛ

For Investors, Entrepreneurs And

ا٘ذسػ ،ٖٛػٛصاٖ چیـشی

Fintech Visionaries

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

دغ اص ثشٌضیزۺ دیبٔذٞبی خشٚج اٍّ٘ؼشبٖ ثشای
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۴52

اسحبدی ٝاسٚدب

 27,12۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ وٛػشب وبثشاَ ،س٘بر وٙچبِٛس ،وٟ٘ٛب سٚدسیٍض

After Brexit: Consequences For
The European Union

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۷

سبٔیٗ ٔبِی دس اسٚدبۺ سحٛالرٕٞ ،ضیؼشی  ٚسىبُٔ سٚؽ
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

Financing In Europe: Evolution,

سؼذاد صفحبرۺ 426

ٞبی ٚاْ دٞی اص لشٚ ٖٚػطی سب دٚساٖ ٔذسٖ

Coexistence And Complementarity

 25,56۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ ِٛس٘ضی ،س٘ٚبِذیٙی ،وٛف ٔٗ

Of Lending Practices From The

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

Middle Ages To Modern Times
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

ػٟبْ خصٛصی  ٚػشٔبی ٝػشٔبیٌ ٝزاسی دس اسٚدبۺ
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۳۵۰

ثبصاسٞب ،سىٙیه ٞب ٔ ٚؼبٔالر

 21,00۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ اػشفب٘ ٛوبػّی ،جِٛیب ٍ٘شی

Private Equity And Venture
Capital In Europe: Markets,
Techniques, And Deals

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

ا٘مالة دس فٙبٚسی ٔبِیۺ ٔـبسوز جٟب٘ی دس اوٛػیؼشٓ
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۴21

جذیذ ٔبِی

 25,26۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ ثالػشبد ،اِٗ

Fintech Revolution: Universal
Inclusion In The New Financial

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

سؼذاد صفحبرۺ 428
 25,68۰,۰۰۰سٔٛبٖ

سلبثز دزیشی آفشیمب دس الشصبد جٟب٘ی
٘ٛیؼٙذٜۺ ادِی ،اػذٛػیشٛ

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

Africa’S Competitiveness In The
Global Economy

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

وشبثچ ٝسإٙٞبی ثالن چیٗ ،أٛس ٔبِی دیجیشبَ ٚ
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۴۸۲

ٔـبسوز

Handbook Of Blockchain, Digital

 28,92۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ دیٛیذ چٛئٗ ،ساثشر دً٘

Finance, And Inclusion

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۷
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

طشاحی یه ػیؼشٓ ٔبِی دبیذاس  ٚثب ثجبرۺ سٛػؼٝ

Designing A Sustainable

سؼذاد صفحبرۺ ۴43

اٞذاف ٔ ٚؼئِٛیز ٞبی اجشٕبػی – صیؼز ٔحیطی

Financial System: Development

 26,58۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ ٚاِىشف ویجؼی ،وشیؼشٖٛ

Goals And Socio-Ecological

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

Responsibility

ػذْ لطؼیز الشصبد جٟب٘ی  ٚؿٛن ٞبی ٘بؿی اص ٘شخ

Global Economic Uncertainties

سؼذاد صفحبرۺ ۴43

اسصۺ ٔؼیشٞبی ا٘شمبَ ث ٝالشصبد آفشیمبی جٛٙثی

And Exchange Rate Shocks:

 26,58۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ ٘ذٌٔٛ ،ٚبسب ،وٛثٝ

Transmission Channels To The

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۷

South African Economy
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

الشصبد سشویٝۺ جبیی دس ٔیب٘ ٝداْ دسآٔذ ٔشٛػط ٚ
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

Turkish Economy: Between Middle

سؼذاد صفحبرۺ ۴39

ٚضؼیز دسآٔذ ثبال

 26,34۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ آیؼبٖ ،ثبثچبٌٖٚٛ ،س ،وبساٞبٖ

Status

ثش٘بٔٞ ٝبی وبسثشدی ثالن چیٗۺ ثب اوٛػیؼشٓ ثالن

Blockchain Enabled

Income Trap And High Income

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۲40
 14,4۰۰,۰۰۰سٔٛبٖ

چیٗ آؿٙب ؿذ٘ ٚ ٜح ٜٛاػشفبد ٜاص آٖ دس وبسثشدٞبی ٔذ
٘ظش خٛد سا فشا ثٍیشیذ
٘ٛیؼٙذٜۺ ٚیىشاْ دیّ ،ٖٛدیٛیذ ٔز وبِفٔ ،ىغ ٛٞدش

Applications: Understand The
Blockchain Ecosystem And How To

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۷
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

سؼذاد صفحبرۺ ۴97
 29,82۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

أٛس ٔبِی اػالٔیۺ چـٓ ا٘ذاصی ػّٕی

Islamic Finance: A Practical

٘ٛیؼٙذٜۺ االٌْٛ ،دشب ،ؿٌٕٛ٘ٛبْ

Perspective

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۷

ثب٘ه ٞبی ػشٔبیٌ ٝزاسی ،صٙذٚق ٞبی دٛؿـی ٚ
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۷۳۲

ػٟبْ خصٛصی

 43,92۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ دیٛیذ سبَٚ

Investment Banks, Hedge Funds,

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۷
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ٌش ٜٚسحمیمبسی  ٚدظٞٚـی آسٚیٗ دٙذاس دبیب

سٛج ٟٓٔ ٝۺ ٔجّغ ٔٙذسج دس ػش ٖٛسؼشف ٝوّی ٝخذٔبر ریُ سا ؿبُٔ ٔیٍشددۺ
 -1خشیذ وشبة اسجیٙبَ اص ػبیز آٔبص ٖٚسشجٕ ٝسخصصی  ٚسٚاٖ  ٚسذٚیٗ فٟشػز  ٚػشفصُ ٔطبِت وشبة  ٚثبصثیٙی ػّٕی سشجٕ ٚ ، ٝحفظ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔبِىیز حمٛق ٔؼٛٙی وشبة ٘ ٚبؿش
-2ا٘جبْ سخصصی وّی ٝوبسٞبی ٚیشاػشبسی (ٔحشٛایی  ٚادثی  ،ا٘ـبیی  ،فٙی )  ٚصفح ٝآسایی ثب لطغ ٔ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
ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبر وشت دیـٟٙبدی ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚث ٝسٚص د٘یب ثشای سشجٕٝ
ٔٛضٛع ٌشایؾ

سؼذاد صفحبر

سشجٕ ٝفبسػی ٘بْ وشبة

سؼشف ٝوّی ٝخذٔبر

٘بْ ِٔٛف وشبة  ٚػبَ ا٘شـبس

٘بْ اصّی وشبة

ػىغ جّذ وشبة

ٔمذٔ ٝای ثش ثب٘ىذاسیۺ اص ،َٛاػششاسظی ٞب ٔ ٚذیشیز
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۵۸۴

سیؼه

 35,04۰,۰۰۰سٔٛبٖ

٘ٛیؼٙذٜۺ ٔٛساد چٛدٛٞسی

An Introduction To Banking:
Principles, Strategy And Risk
Management

ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۸

وشبثچ ٝسإٙٞبی ٘ح ٜٛسفشبس ػشٔبیٌ ٝزاساٖ دس حیٗ
ٔذیشیز ٔبِی  ٚثب٘ىی

سؼذاد صفحبرۺ ۵۱۴
 30,84۰,۰۰۰سٔٛبٖ

ثحشاٖ ٞبی ٔبِی
٘ٛیؼٙذٜۺ فٛسیٙی ایى ،ٛٔٛ٘ٛوٙؼشب٘شیٗ ٌبٚسیّیذیغ،

Handbook Of Investors’ Behavior

ٌشي ٌشیٍٛسی
ػبَ ا٘شـبسۺ ۲۰۱۷
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