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550000)6(چاپ مطالعه تطبیقی حقوق جزاي عمومی اسالم... (جلد اول).188
450000پور) دکتر  ابراهیم عبدي10مباحث تحلیلی از حقوق تجارت (چ .189
550000فر) دکتر سعید ضیائی1فلسفه علم فقه (ج .190
81000آراستهاصل هشتم قانون اساسی، دکتر حسین جوان.191
163000هاشمی، ) 2المللی(چتروریسم از منظر حقوق اسالم و اسناد بین.192

65000هاي قرآنی، خسروشاهیگیري از جرم درآموزهگانه پیشسهمراحل.193
310000درآمدي بر فلسفه حق، دکتر طالبی.194
260000مبانی حریم خصوصی، محمد سروش.195
87000اللهینعمتموضوع عقد و مورد معامله، دکتر اسماعیل .196
90000سیدجواد ورعیفقهی فرمانبرداري و نافرمانی مدنی، بررسی.197
87000احکام حریم خصوصی (بر اساس منابع اسالمی) محمد سروش.198
108000سیدجواد ورعی)2(چمبانی فقهی امربه معروف و نهی از منکر.199
130000جهرمیترجمه دکتر محمدحسین تمدننظریه محض حقوق دولت، .200
240000مطالعه تطبیقی حقوق جزاي عمومی اسالم... (جلد سوم).201
120000در بخش نفت و گاز ایرانگذاري خارجیرژیم حقوقی سرمایه.202
156000اسالميفریکاستیرسبزماناتیمقتضریدرتأثنقش مقاصدشریعت .203
500000شناسی، ترجمه دکتر سلیمیجرم و جرم.204
129000درج.ا.ا. دکتر جوان آراستهتأثیرحاکمیت الهی برحقوق اساسی .205
160000درسنامه فقه سیاسی، دکتر ورعی.206
115000مقایسه گفتمان در فرهنگ غرب،دکتر طالبی.207
370000، ملک افضلی و جوان آراسته2حقوق اساسی .208
170000احوال شخصیه و قانون حاکم برآن درحقوق ایران، دانش پژوه.209
250000تعارض در قانون مدنی ، دادمرزي.210
190000عقود معین ، هاشمی و تقی زاده.211
300000حقوق بشر در اسالم، جوان آراسته.212
510000دکتر شمس ناتريجرایم سازمان یافته در سیاست کیفري اسالم، ایران و...،.213
270000دکتر سید احمد حبیب نژادحقوق مالیه عمومی،.214
220000اهللا هدایت نیافرجدکتر حقوق خانواده در جمهوري اسالمی ایران،.215
225000دکتر حسین جوان آراسته، 1حقوق اساسی .216
200000يدکتر جعفر یزدیان جعفرحقوق بین الملل کیفري،.217
440000پژوهدرباره حقوق، مصطفی دانش.218
175000پژوهدرباره سیاست، مصطفی دانش.219
250000اهللا فتحیادله اثبات در دعاوي حقوقی و کیفري، حجت.220
310000، دکتر حسین جوان آراسته و دکتر ملک افضلی3اساسی حقوق .221

علوم تربیتی
660000در تعلیم و تربیت (چهار جلد)آراي دانشمندان مسلمان.222
240000قائمی مقدمپنجم)	تربیت دینی (چزا درهاي آسیبروش.223
290000دکتر محمد داودي)هشتم	نقش معلم در تربیت دینی (چ.224
45000به کوشش فقیهیهفتم)	(چجوان و آرامش روان .225
34000حاجیزاده،حسینی8چروایاتبررسی مسائل تربیتی جوانان در.226
176000) ترجمه و اضافات رفیعی3سیر آراي تربیتی در تمدن اسالمی (چ.227
38000رفیعیترجمه )2شناسی تحقیق در تعلیم و تربیت (چروش.228
80500رفیعی) ترجمه و اضافات بهروز 2فلسفه تربیت اسالمی (چ.229
70000ترجمه رفیعی)4	(چرتمدن اسالمیهاي تربیتی دگرایشهاومکتب.230
115000زادهسیدعلی حسینیدکتر )چهاردهم	تربیت فرزند (چ.231

215000محمد داووديدکتر )سیزدهم	ربیت دینی (چت.232
235000محمد داووديدکتر )ششم	ربیت اخالقی (چت.233
27000زادهحسینی)6دینی(چهاي نگرشی برآموزش باتأکیدبرآموزه.234
490000زادهو حسینیديداو) 15(چبیت(ع)اهلسیره تربیتی پیامبر(ص) و .235
30000آباديمحمدعلی حاجی دهدکتر حقوق تربیتی کودك، .236
270000مقدم) محمدرضا قائمی3(چ )1ج(هاي تربیتی در قرآنروش.237
282000زاده و مشایخیدکتر حسینی)2هاي تربیتی در قرآن (جروش.238
270000بهروز رفیعیتلخیص)3(چمربیان بزرگ مسلمان.239
90000محمدرضا امینهاي جهانی،آموزش و پرورش درادیان وآیین.240
107000زادهجنسیت و تربیت، دکتر سیدعلی حسینی.241
140000، دکتر علی ستاري»فلسفه براي کودکان«فلسفی مبانینقد .242
171000دکتر محمد داووديفلسفه تعلیم و تربیت مشاء (دو جلد) .243
132000) محمد بهشتیدو جلدفلسفه تعلیم و تربیت اشراق (.244
135000سالمی، ترجمه و اضافات بهروز رفیعیفلسفه تربیت ادرآمدي بر .245
200000کاشانی، با رویکرد آموزشی ـ پژوهشیساله حوزه 1200تاریخ .246
250000رفیعی، ترجمه و اضافات بهروز درآمدي بر تربیت اخالق در اسالم.247
130000نقش نظام آموزشی بر توسعه ایران معاصر.248
165000زاده، سیدعلی حسینی)3( ج روش هاي تربیتی در قرآن.249
200000مربیان ما (جلد اول)، دکتر رفیعی.250
125000الگوي خالقیت از دیدگاه اسالم، دکتر مداحی.251
135000ی، علی لطیفیاسالمتیعلم تربیفلسفیمبان.252
500000زادهداودي و حسینی)2( چتربیتی پیامبر و اهل بیت (فرهنگیان)،سیره .253
550000المنتقی من نصوص االخالق و التربیه المعاصره، بهروز رفیعی.254
175000شناسی تحول دینداري، دکتر محمود نوذريروان.255
580000)ی، بهشتداودي(اسالمیفلسفه هاي تعلیم و تربیت در تمئدن .256

علوم اجتماعی
823000زیر نظر دکتر توکل) 5	(چشناسی معرفتجامعه.257
59000) دکتر حسین بستان5		(چوبر و اسالم.258
198000داوريمحمد سلیمی و علی ) 6		(چشناسی کجرويجامعه.259
500000) ترجمه علی سلیمی9	(چشناسیجرمجرم و .260
110000) دکتر  بستانششم	(چنابرابري جنسی از دیدگاه اسالم و فمنیسم.261
80000) دکتر حسین بستان و همکاران4	(چ1گامی به سوي علم دینی .262
55000) ترجمه عبدالقادر سواري2	(چروش تحقیق علوم اجتماعی.263
157000علیزادهعبدالرضا دکتر )3	(چمبانی رویکرد اجتماعی به حقوق.264
173000) دکتر حسین بستان4	(چهاي جنسیتیاسالم و تفاوت.265
35000داوريمحمد سلیمی، ابوترابی و علی ، همنشینی و کجروي.266
27000مجید کافیدکتر ) 2	(چدین و علوم اجتماعی.267

20000مجید کافیدکتر دوم) 	(چتغییرات اجتماعی در اندیشه اسدآبادي.268
330000دکتر حسین بستان)9(چ خانواده در اسالم.269
45000) دکتر حسین بستان2(چ 2گامی به سوي علم دینی .270
300000) دکتر حسین بستان7(چ شناسی خانوادهجامعه.271
80000، دکتر مجید کافیفرهنگ دینی.272
58000سازي دینی در علوم اجتماعی، دکتر حسین بستاننظریه.273
380000دکتر مجید کافی)3(چ شناسی تاریخیجامعه.274
120000افزایی، دکتر مجید کافیهاي معرفتسنجی دورهوضعیت.275
155000فلسفه نظري تاریخ، دکتر مجید کافی.276
93000شناسی جنسیت، دکتر حسین بستانجامعه.277
127000نظریه اجتماعی ارتباط در قرآن، دکتر مجید کافی.278
240000حسینی آقایی و دکتر صدیق اورعی)3(چآسیب شناسی تبلیغ دینی،.279
100000قبادي،سازي محتوایی مراسم مذهبیغنیساختاري واصالح.280
180000، دکتر مجید کافی)2(چفلسفه علم و علم دینی.281
127000نظریه عرفی شدن با رویکرد اجتهادي تجربی،دکتر بستان.282
243000زن در قرآن، دکتر بستان.283
400000دکتر مجید کافیتأکید بر آیات قرآن،سبک زندگی اجتماعی با .284
620000دکتر صدیق اورعی و همکاران، مبانی جامعه شناسی.285
300000دکتر مهدي نصیري زیر نظر دکتر مصطفی ازکیاجامعه شناسی علم و فناوري،.286
380000فقه عفاف جنسی ( فقه فردي) دکتر حسین بستان (نجفی).287
295000مهدي نصیري، علمیهفناوري و دیدگاه علماي حوزه .288
3000000دکتر حسین بستان (نجفی)، فقه عفاف جنسی فقه اجتماعی.289
280000دکتر حسین بستان (نجفی)سیاست پژوهی عفاف و حجاب در ایران ، .290

علوم قرآنی
520000اکبر باباییعلی)10	) (چجلد اولمکاتب تفسیري (.291
490000اکبر باباییعلی)8	) (چجلد دوم(مکاتب تفسیري .292
540000اکبر باباییعلی)2(چ)سومجلد (مکاتب تفسیري .293
590000روشنعیديس) 9	شناسی فهم آن (چتحلیل زبان قرآن و روش.294
415000محمود رجبی)10	روش تفسیر قرآن (چ.295
216000اکبر بابایی و همکارانعلی)7	شناسی تفسیر قرآن (چروش.296
84500اکبر باباییعلی)2	تاریخ تفسیر قرآن (چ.297
147000) دکتر سیدمحمود طیب حسینی3	چندمعنایی در قرآن کریم (چ.298
690000) ترتیب و تنقیح: عسکري و مسجدي3	ترتیب مقاییس اللغه (چ.299
155000منشدکتر خوشویراست دوم)4	حمل قرآن (چ.300
53000) دکتر  نجارزادگان5	بررسی تطبیقی تفسیر آیات والیت  (چ.301
56000) دکتر نجارزادگان3ویراستتطبیقی مبانی تفسیر قرآن (بررسی .302
70000باباییاکبر علی) 3	پرسمان عصمت، شرحی بر آیه تطهیر (چ.303
490000دکتر سعیدي روشن) 4(چ مسائل آن (ویراست دوم)وزبان قرآن.304
638000اسعدي)4چ()دوجلد(هاي تفسیريشناسی جریانآسیب.305
37000) دکتر نجارزادگان2	مهدویت (چبررسی تطبیقی تفسیر آیات .306



335000حسینیدکتر اسعدي و طیب، )2(چپژوهشی در محکم و متشابه.307
300000حسینیدکتر طیب)8(چ درآمدي بر دانش مفردات قرآن.308
36500بررسی تطبیقی معناشناسی امام و مقام امامت، دکتر نجارزادگان.309
250000احمد واعظی)3(چ نظریه تفسیر متن.310
675000اکبر باباییعلی) 4چ()ج2هاي تفسیري (بررسی مکاتب و روش.311
335000، سیدمحمدحسن جواهري)6(چ کریمشناسی ترجمه قرآنروش.312
46000نظام اَحسن در قرآن، جواد پورروستایی.313
102000پژوهشی در نسبت میان قرآن و فرهنگ زمانه، رستمی.314
130000والیت و امامت، دکتر محمد اسعدي.315
77000آباديالمنار در آینۀ المیزان، مسعود تاج.316
100000اکبر باباییدرسنامه تاریخ تفسیر قرآن، علی.317
300000نجارزادگاناهللادکترفتح)7چ(تفسیر موضوعی قرآن.318
260000اکبر باباییعلی)3(چقواعد تفسیر قرآن.319
290000دکتر محمدتقی فعالی) 2(چشناسی در قرآنمعرفت.320
62000دکتر امیر احمدنژادتفسیري راغب اصفهانی، رسی روشرب.321
111000شیخ طوسیتفسیرقرآن برمحورآثاربررسی مبانی کالمی ل وتحلی.322
300000دکتر علی فتحی)2(چ النصوص القرآنیه المعاصر.323
140000معیارپذیري تفسیر قرآن کریم، دکتر فتحی.324
190000آباديتاجهاي قرآنی، دکتر معادشناسی با تأکید بر اندیشه.325
90000جریان شناسی تفسیر اجتماعی و عقلی، دکتر اسعدي.326
90000جریان شناسی تفسیر معتزلی، دکتر اسعدي.327
210000جریان شناسی تفسیر سلفی، دکتر فتحی.328
115000جریان شناسی تفسیر تربیتی، دکتر علی اسعدي.329
140000جریان شناسی تفسیر قرآن گرا، دکتر اسعدي.330
190000شناسی تفسیر علمی، شادي نفیسیجریان .331
100000جریان شناسی تفسیر تطبیقی، انیسه عسگري.332
140000جریان شناسی تفسیر روائی، دکتر اسعدي.333
200000فرا عصري بودن قرآن، حاجی ابوالقاسم.334
410000معنا واقع و صدق در گزاره هاي دینی،دکتر سعیدي روشن.335
450000هرمنوتیک معنا و زبان، مختاري.336
260000مفردات قرآن، دکتر سیدمحمود طیب حسینی.337
270000تفسیر ساختاري قرآن کریم، دکتر محمد خامه گر.338
325000، دکتر محمدباقر سعیدي روشن1علوم قرآنی .339
248000، دکتر فتح اهللا نجارزادگان2علوم قرآنی .340
334000، دکتر محمد اسعدي3علوم قرآنی .341
270000، علی اکبر بابایی4علوم قرآنی .342
270000، دکتر محسن رجبی قدسی)2( چ تاریخ کتابت و قرائات قرآن(تاریخ قرآن).343
400000متن آموزشی حزب مفصل (سوره هاي قاف تا ناس)، دکتر نجارزادگان و صفوي.344
280000روش هاي تفسیري، دکتر سیدرضا مؤدب.345
250000، دکتر حسین خرقانی1علوم بالغی و زیباشناختی قرآن .346
240000، دکتر حسین خرقانی2بالغی و زیباشناختی قرآن علوم .347

235000تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب، دکتر شادي نفیسی.348
280000زبان قرآن، دکتر ابوالفضل خوش منش.349
220000روش ها و شیوه هاي تدبر در قرآن، دکتر حسین مرادي زنجانی.350
225000ر، دکتر محمد نقیب زادهدرسنامه کاربرد علوم بالغی در تفسی.351
220000هاي آموزش و ترویج قرآن، دکتر حسین مرادي زنجانیمهارت.352
235000یاصول و مقدمات تفسیر، دکتر علی فتح.353
270000درآمدي بر اعتبارسنجی روایات تفسیري، محمود حاجی احمدي.354
330000ها و عالیق مفسر در تفسیر قرآن، علی اوسط باقرينقش پیش دانسته.355
210000تفسیر امامیه در پژوهش هاي خاورشناسان.356
380000کتاب شناسی و ماخذ شناسی علوم اسالمی ، مهدویراد.357
300000جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر ، دکتر علی شریفی.358
340000، ( دکتر علیرضا قائمی مقدم)1معنا شناسی .359
620000باقري)فلسفه و تاریخچه دانش علوم قرانی ( دکتر اوسط .360
645000باباییاکبرتاریخ تفسیر قران (جلد دوم) علی.361

علوم سیاسی
50000) سیدعباس نبوي4	فلسفه قدرت (چ.362
67000) محمدحسین اسکندري2	پژوهشی در موضوع قدرت (چ.363
42000) محمدحسین اسکندري1جلد سیري در حاکمیت (.364
46000) محمدحسین اسکندري2جلد سیري در حاکمیت (.365
63000پورگرجیانداز در آزادي سیاسی، دکتر علیکاربرد روش چشم.366
79000پورگرجیهاي سیاسی در ج.ا.ا. دکتر علیگفتمان.367
76000اسکندري،شناختیهستی)1جاسالم (مبانی اندیشه سیاسی در.368
67000اسکندري،شناختیانسان)2مبانی اندیشه سیاسی در اسالم (ج.369
125000شناختی،  اسکندري) جامعه3در اسالم (جمبانی اندیشه سیاسی .370
133000ها در ترکیه، مائده ارکانبرخورد ایدئولوژي.371
180000هاي نظري سیاست، فرهنگی و همبستگی دراسالم، قاسمیبنیان.372
70000ماهیت انسان و نظریه سیاسی، دکتر شجاعیان.373
150000مشروعیت حکومت در قرآن، دکتر آقاجانی.374
140000اسکندريمحمدحسین مبانی اندیشه سیاسی در اسالم، درسنامه.375
115000، دکتر محمدحسین طالبیمقایسه گفتمان حق در فرهنگ غرب.376
230000يوالیت در فرهنگ اسالم، محمدحسین اسکندر.377
280000بازشناسی نظام سلطه، محمدرضا دهشیري، زهرا بهرامی.378
250000صادق کاظمیمحمده سیاسی، اصغرآقا مهدوي، سیدکلیات فق.379

فلسفه و کالم
35000) دکتر شیدانشید3	عقل در اخالق از نظرگاه غزّالی و هیوم (چ.380
195000دخت) دکتر عظیمی2پلنتینگا (چشناسی باوردینی معرفت.381
80000دکتر رضا بخشایش)3	چعقل و دین از دیدگاه کانت (.382

32000نیکزاددکتر عباس )2	چه مالصدرا (عقل و دین از دیدگا.383
33000دکتر رضا بخشایشهترجم) 2	(چصفات خدا .384
187000یاضیفغالمرضا )5	چهستی و چیستی در مکتب صدرایی (.385
1200000پناهاستاد یزدان. پنجمچاپ )دو جلدحکمت اشراق (.386
150000خانیدکتر محمد فتحعلی)2(چ فلسفه دین دیوید هیوم.387
600000شیروانی و دیگرانمباحثی در کالم جدید، دکتر علی .388
70000شناختی تجربه دینی، کروالین فرنکس دیویسارزش معرفت.389
60000شناختی تجربه دینی، دکتر علی شیروانیمعرفتتعلیقاتی بر ارزش.390
78000شناختی در فلسفه اسالمی، دکتر کردفیروزجاییمباحث معرفت.391
87000هستی و علل آن در حکمت مشاء، دکتر علی شیروانی.392
106000عسکري سلیمانی امیري) 2(چبرهان صدیقین عالمه طباطبایی.393
345000، دکتر علی شیروانی)2(چآفرینش در حکمت مشاء.394
130000نژادعلی امینیپناه، استاد یزدانآموزش حکمت اشراق، .395
350000مقامات عارفان در روایات این سینا، دکتر شیروانی.396
190000سرشت اخالقی معرفت، جواد پور.397
300000عرفان و اخالق اجتهادي، همدانی.398
210000یی شیرواناسرار آیات به روایت ابن سینا، دکتر عل.399
225000، دکتر شیروانیبه روایت ابن سینا بهجت و سعادت .400

فلسفه علوم انسانی
210000ابطحیپور و دکتر حسنی، علی)7علم دینی(چ .401
180000) آرش موسوي2(چشناسی علمروان.402
22000) هادي صمدي2هاي علمی (چ ساختار نظریه.403
68000پور و دکتر حسنی) دکتر علی3پارادایم اجتهادي دانش دینی (چ .404
420000دکتر محمدتقی ایمان)4انسانی (چفلسفه روش تحقیق در علوم.405
140000دکتر محمدتقی ایمان)4شناسی تحقیقات کیفی (چروش.406
195000حسنی، ایمان و ماجدي)4انسانی (چدر علومهاي تحقیقپارادایم.407
66000اهللا قربانیهاي علم مسیحی در جهان غرب، قدرتنظریه.408
50000ایمانمحمدتقی ارزیابی پارادایمی برنامه توسعه ج.ا.ا. دکتر .409
59000دیوانیامیرچیستی قانون طبیعت، ترجمه دکتر.410
570000، دکتر ایمان)2(چانسانی نزد اندیشمندان مسلمانعلومشناسی روش.411
74000علم و تولید آن، ترجمه دکتر مصطفی تقوي.412
115000، دکتر حسنی و دکتر موسوي)2(چکنش شناسی هرمنوتیکی انسان.413
110000، دکتر حسنی و دکتر موسوي)2(چکنش شناسی پوزیتیویستیانسان.414
88000انسانی) شجاعیانسانی(دیلتاي و علومعلوماي بر فلسفه مقدمه.415
120000کنش شناسی حکیمان پیشاصدرایی،دکترحسنی وموسويانسان.416
145000کنش شناسی صدرایی، دکترحسنی وموسويانسان.417
330000، معین زاده)2(چگادامر و علوم انسانی.418
195000، همازاده ابیانه)2(چدکارتی و مونیسم صدرایی-دوئالیسم سینوي .419

290000، دکترحسن)2(چدرآمدي بر  پارادایم اجتهادي دانش عملی.420
390000يشناسی حکمت عملی، سید حمیدرضا حسنی، هادي موسوجایگاه.421
150000سرل و علوم انسانی، جواد عابدینی.422
290000انسان کنش شناسی اعتباري، سید حمیدرضا حسنی، هادي موسوي.423
540000عربیدکترترجمه عمومی،تحلیل اقتصادي فلسفه اخالق و سیاست .424

مدیریت
440000) زیر نظر دکتر سیدمهدي الوانی12	مدیریت در اسالم (چ.425
49500) خدمتی، پیروز و شفیعی3	رفتار سازمانی با نگرش اسالمی (چ.426
170000ترجمه دکتر محمد صائبی)2(چ نقدي بر دانش مدیریت.427
29000مدیریت، گائینیو سازمانتئوري شناسیمعرفتمبانی درسنامه.428
71000پرورش خالقیت در سازمان، حسین پرکان.429
44000عباس شفیعیدکتر الگوي رهبري امام خمینی(ره) .430
85000رسول عباسیدکتر ، )2(چ الگوي مدیریت اثربخش مسجد.431
205000الدین قوامی) سیدصمصامدو جلداالداره (فقه.432
125000معصومی مهردکتر عابدي جعفري و ) 4چ مدیریت اسالمی (.433
42000پژوهشی در مدیریت اسالمی، امیر اعظمی.434
112000اهللا نوريمبانی مدیریت دولتی، دکتر روح.435
98000گائینیدکترتوکلی و دکتر ) 3(چ) 1(جمدیریت منابع انسانی.436
108000گائینی و دکتر نجاريدکتر) 3(چ) 2ج(مدیریت منابع انسانی.437
91000زادهشیخ) دکتر1جنوین رهبري (رهبري خدمتگزار؛ پارادایم.438
107000زاده) دکتر شیخ2جرهبري خدمتگزار؛ پارادایم نوین رهبري (.439
62000مبارزه با فساد اداري با رویکرد اسالمی؛ دکتر ابوطالب خدمتی.440
110000توانمندسازي منابع انسانی در نظام ارزشی اسالم؛ دکتر مهرابی.441
93000(معنوي ـ سازمانی)؛ دکتر سنگريارزش و پاداش از دیدگاه اسالم.442
520000نقی امیريدکتر علی)3(چ البالغهالگوي اداره در نهج.443
330000دکتر امیري) 3(چ البالغهها و وظایف مدیران در نهجویژگی.444
210000نقی امیريدکتر علی) 3(چ البالغهرفتارشناسی مدیران در نهج.445
180000امیري) 2(چ البالغهنهجهاي مدیریت درشناسی و مصداقنوع.446
83000شفیعی،(سطح تحلیل فردي)رفتارسازمانی با رویکرد اسالمی.447
280000دکتر حمید زارع) 5(چ نظام اداري در سیره و سنت نبوي(ص).448
120000رویکرداسالمی به مدیریت رفتارسازمانی(سطح سازمان) شفیعی.449
290000، خدمتی)2(چسازمانقواعد فقهی و کاربردهاي آن در مدیریت و .450
13000زاده و گائینی، ترك)3(چکاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قران .451
320000، دکتر شفیعی)2(چرهبري و تحول سازمانی در اسالم.452
550000نعمتی شمس آباد-)2(چمبانی و نظریه مدیریت دانش دین بنیان.453
170000گائینیانسان سازمانی مبتنی بر علم النفس فلسفی، ابوالفضل .454
580000بررسی انتقادي  مبانی و نظریه هاي مدیریت دانش، نعمتی شمس آباد.455
300000معرفت شناسی تئوري هاي سازمان و مدیریت، ابوالفضل گائینی.456
200000سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسالمی ( دکترنجات بخش).457
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