
فهرست کتابهای نشر چاپار و اساطیر پارسی

در نمایشگاه مجازی کتاب

سال انتشار(ریال)قیمت ناشرعنوانردیف
2000001394اساطیر پارسی موردی که من درباره مرورگرها و وب آموخته ام120

2Grammar and reading: focus 1250,0001398اساطیر پارسی

300,0001398اساطیر پارسیاخالق سیستم های چندعامله3

220,0001398اساطیر پارسیراهی برای زندگی بهتر: ارتباط درون4

1,500,0001399اساطیر پارسی(خاندان تقی فیروزجایی)از باالگنجکال تا پایین شالینگچال 5

250,0001396اساطیر پارسیاستانداردهای توانمندی سواد دیداری انجمن کتابخانه های دانشکده ای و پژوهشی برای آموزش عالی6

270,0001396اساطیر پارسیاصطالح شناسی و واژه سازی در زبان آلمانی7

200,0001395اساطیر پارسیاصول بانکداری8

Accessساخت، مدیریت، ارزیابی و طراحی با نرم افزار مایکروسافت اکسس : اصول پیاده سازی بانک های اطالعاتی در کتابخانه ها و مراکز آرشیو الکترونیکی9 200,0001395اساطیر پارسی

600,0001395اساطیر پارسی1اصول حسابداری 10

300,0001396اساطیر پارسی1اصول حسابداری 11

400,0001395اساطیر پارسی2اصول حسابداری 12

600,0001396اساطیر پارسی2اصول حسابداری 13

400,0001396اساطیر پارسی(به زبان ساده و کاربردی) 2اصول حسابداری 14

400,0001397اساطیر پارسی3اصول حسابداری 15

500,0001399اساطیر پارسیاعماق تنهایی16

1,000,0001397اساطیر پارسی...جستارهایی در باب شاهنامه، آثار سهروردی، اسطوره و : افسانه نیک17

300,0001398اساطیر پارسیاقتصاد اطالعات18

450,0001396اساطیر پارسیاقتصاد خرد19

450,0001399اساطیر پارسیالفبای اولی ها20

450,0001396اساطیر پارسیمجموعه نوشته های کوتاه، سرمقاله ها و مصاحبه های دکتر رحمت اهلل فتاحی درباره مسائل حرفه ای در علم اطالعات و دانش شناسی: اندیشه ها و دغدغه های حرفه ای21

230,0001396اساطیر پارسیاولویت های پژوهشی و انتخاب موضوع در علم اطالعات و دانش شناسی22

450,0001396اساطیر پارسی(جستارهایی در باب زندگی و اندیشه شمس و موالنا)ای عشق تو موزون تری 23

250,0001399اساطیر پارسیاین شعری ست که ماهی ها را شفا می دهد24

230,0001399اساطیر پارسیفناوری ها، کالن داده ها و امنیت: اینترنت اشیاء برای شهرهای هوشمند25

500,0001397اساطیر پارسیآشنایی با مراکز آرشیوی در ایران26

125,0001396اساطیر پارسی و کاربرد آن در مهندسی برقMatlabآموزش سریع 27

220,0001398اساطیر پارسیآینده کتابخانه ها28

350,0001397اساطیر پارسیاصول، مفاهیم و فرآیندها: بازاریابی محتوایی29

200,0001394اساطیر پارسی اندیشه نوین در کتابخانه2بازسازی و ساخت حرفه ای کتابخانه وب 30

430,0001396اساطیر پارسیاز پژوهش تا عمل: بازیابی اطالعات چندزبانه31

80,0001394اساطیر پارسیبر ما چه گذشت32

240,0001399اساطیر پارسینکته هایی پیرامون تدوین مسئله در پژوهش: بر مدار مسئله33

240,0001398اساطیر پارسی++Cبرنامه نویسی 34

130,0001394اساطیر پارسیپاپ برای پیانو35

160,0001398اساطیر پارسیآشنایی با ساختار سیستم جامع کتابخانه و مدیریت پایگاه داده: پایگاه داده برای کتابداران36

380,0001399اساطیر پارسیپردازش زبان طبیعی برای وب معنایی37

350,0001396اساطیر پارسیبسط مبانی نظری مدیریت، انتقال و اشتراک دانش: ترجمان دانش38

240,0001399اساطیر پارسیتست نفوذ39

500,0001398اساطیر پارسیروانی- تغذیه در بیماریهای روحی 40

150,0001395اساطیر پارسیجاده را طی می کنم با یاد تو41

1صفحه 



فهرست کتابهای نشر چاپار و اساطیر پارسی

در نمایشگاه مجازی کتاب

سال انتشار(ریال)قیمت ناشرعنوانردیف
350,0001399اساطیر پارسیجامعه شناسی ارتباطات علمی42

350,0001397اساطیر پارسیجامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه43

450,0001397اساطیر پارسیچشم اندازی کمی بر موتورهای کاوش دانشگاهی44

150,0001397اساطیر پارسیحس قریبگی من، زن45

450,0001396اساطیر پارسیحسابداری مالیاتی46

(عالقمندان آزمون های ورودی دکتری و کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی)خالصه مباحث مدیریت دانش ویژه دانشجویان علم اطالعات و دانش شناسی 47 300,0001395اساطیر پارسی

200,0001397اساطیر پارسیمجموعه شعر: دارد احساسم به تو کم می شود48

410,0001399اساطیر پارسی(داکاپ)دانشنامه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 49

300,0001394اساطیر پارسیمبانی اخالق اطالعات از دیدگاه لوچیانو فلوریدی: درآمدی بر اخالق اطالعات50

280,0001395اساطیر پارسیدرآمدی بر توانمندسازی سازمانی51

410,0001398اساطیر پارسیسرآغازی برای بیولوژیست ها: درک خطای آماری52

300,0001396اساطیر پارسیدل تکانی53

500,0001396اساطیر پارسیراهنمایی برای انتشار مقاله ای علمی54

400,0001396اساطیر پارسیرسانه های اجتماعی هویت و فرهنگ جوانان55

150,0001399اساطیر پارسیرعنا دختر چایباغ56

300,0001399اساطیر پارسیروان شناسی بالینی در طول عمر57

200,0001397اساطیر پارسیروش های نوین مطالعه و برنامه ریزی58

650,0001399اساطیر پارسیسایه های پشت شیشه59

460,0001399اساطیر پارسیستاره های سوسن60

350,0001399اساطیر پارسیسنجاب و کالغ ناقال61

400,0001396اساطیر پارسیسنجش و ارزیابی خدمات اطالعاتی62

150,0001399اساطیر پارسینمایشنامه: سه گاوی که همچنان گاوند63

500,0001397اساطیر پارسیسواد رسانه ای و کتابخانه ها64

300,0001397اساطیر پارسیاز آغاز تاکنون: سیر تاریخی روزنامه در ایران65

300,0001399اساطیر پارسیسیستم های اطالع رسانی پزشکی66

280,0001395اساطیر پارسیتاملی بر نقش آنها در کتابخانه ها: شبکه های اجتماعی67

70,0001397اساطیر پارسیشعر خون دوست ندارد این فانکشنالیست68

350,0001397اساطیر پارسیبنیان های نظری و چالش های آن: عدالت تربیتی69

400,0001397اساطیر پارسیشکل دادن به دانش از عهد باستان تا وب معنایی: فراداده70

800,0001396اساطیر پارسیفراشناخت کیهانی و موالنا71

800,0001399اساطیر پارسیفرآیندهای جامعه شناختی با تاکید بر مسائل جامعه شناختی نظم و تغییر72

400,0001397اساطیر پارسیفرهنگ واژگان اصول و روش تحقیق در علوم انسانی انگلیسی به فارسی73

450,0001398اساطیر پارسیفلسفه علم اطالعات؛ بنیادها و روش ها74

340,0001394اساطیر پارسیقرآن کریم75

480,0001397اساطیر پارسیبرقراری ارتباط بین تمرین آگاهی و کتابداری: کتابدار آگاه76

1,000,0001398اساطیر پارسیکتابشناسی مطالعات و پژوهش های کارآفرینی در ایران77

420,0001397اساطیر پارسیسازماندهی و مدیریت راهنمایی عملی برای کتابداران و متخصصین اطالعات: کتابهای الکترونیکی78

290,0001396اساطیر پارسیجامعه اطالعاتی: کالن داده ها79

300,0001397اساطیر پارسیکلیات داده کاوی در علم اطالعات و دانش شناسی80

600,0001399اساطیر پارسی(خبرنگار خیره و محترم)بر اساس زندگی واقعی و خاطرات جناب آقای اصغر ناطقیان : گلبانوهای عاشق81

300,0001396اساطیر پارسیمالیه عمومی و خط  مشی دولت ها82

2صفحه 



فهرست کتابهای نشر چاپار و اساطیر پارسی

در نمایشگاه مجازی کتاب

سال انتشار(ریال)قیمت ناشرعنوانردیف
450,0001394اساطیر پارسیتاملی در سروده های طاهره صفارزاده: ماهیان جدا از آب83

200,0001397اساطیر پارسیمفاهیم و کارکردها: مبانی اپیدمیولوژی اطالعات در حوزه سالمت84

620,0001397اساطیر پارسیمبانی کتابخانه های دیجیتالی85

800,0001396اساطیر پارسیپرده برداری از رازهای سیاره میکروبی ما: متاژنومیکس86

150,0001395اساطیر پارسی1394/04/31متن جدید قانون مالیات های مستقیم به همراه قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصالحات 87

600,0001399اساطیر پارسیمجموعه اصطالحات تخصصی حوزه ی تعلیم و تربیت88

300,0001399اساطیر پارسی«قابل استفاده دانشجویان، اساتید، مدیران و عالقمندان به مدیریت»مدیریت امروز 89

410,0001397اساطیر پارسیمراجع و پایگاه های اطالعاتی پزشکی و علوم وابسته90

180,0001398اساطیر پارسیمرغ سحر91

500,0001399اساطیر پارسی(مجموعه مقاالت) (مفاهیم و رویکردها)معرفت شناسی و روش شناسی تحقیق 92

400,0001397اساطیر پارسیمعناشناسی و ماهیت توکل93

450,0001397اساطیر پارسیمفاهیم آموزش بزرگساالن و یادگیری مادام العمر به زبان ساده و کاربردی94

500,0001395اساطیر پارسیمفاهیم و کاربردها: مکانیک کوانتومی95

200,0001397اساطیر پارسیمن به یاد تو دلم در کوچه هاست96

150,0001397اساطیر پارسیمن مبارزه می کنم امروز، اینجا، اینجور97

550,0001398اساطیر پارسیمنابع خاکستری در مطالعات کتابداری و علم اطالعات98

190,0001398اساطیر پارسیمنابع مرجع الکترونیک99

180,0001399اساطیر پارسیدر همایش های علمی، حرفه ای و جلسه دفاع از پایان نامه همراه با رهنمودهایی برای تهیه و تدوین اسالیدهای سخنرانی: مهارت های سخنرانی و ارائه مطلب100

120,0001398اساطیر پارسیمویه ای برای کتاب101

350,0001396اساطیر پارسینسیم سحر102

450,0001397اساطیر پارسیبا نگاهی به سه نمایشنامه هارولد پینتر: در آثار نمایشی (مکث،  سکوت)نشانه های غیرکالمی 103

300,0001398اساطیر پارسینگارش و انتشار علمی موفق104

100,0001394اساطیر پارسی(1345 - 1340)نگاهی به نشریه کتابخانه مسجد اعظم قم 105

150,0001399اساطیر پارسینمایشنامه رییس جمهور فقید106

150,0001399اساطیر پارسینمایشنامه گرگ و گل اندام107

150,0001399اساطیر پارسینمایشنامه نیمه شب یک شب تاریک108

120,0001394اساطیر پارسینوای دل109

350,0001397اساطیر پارسینیازهای اطالعاتی نوجوانان110

460,0001397اساطیر پارسی(انگلیسی- عربی - فارسی )واژه  نامه سه زبانه علم اطالعات 111

500,0001395اساطیر پارسیورزش های رزمی و بزمی در ایران از دیرینه ترین ایام112

200,0001396اساطیر پارسییک فنجان سکوت و دو حبه شعر113

150,0001398اساطیر پارسییکیشون و یکی دیگشون114

95,0001393چاپارخالصه جامع علم سنجی ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری علم اطالعات و دانش شناسی: نکته در علم سنجی 115909

300,0001397چاپاراخالق و درستکاری در کتابخانه ها116

320,0001399چاپارمبانی و روش ها: ارزیابی پایگاه های اطاعاتی علمی117

300,0001395چاپارارزیابی شایستگی کتابخانه ها و ارائه الگویی برای شایستگی کتابخانه های ایران118

300,0001393چاپاراز کتابداری و اطالع رسانی تا علم اطالعات و دانش شناسی119

200,0001396چاپاراستانداردهایی برای کتابخانه ها در موسسات آموزش عالی ایران120

180,0001397چاپاراشتراک دانش در سازمان های آموزشی و پژوهشی121

220,0001395چاپاراطالعات و جامعه نوین جهانی122

2,500,0001399چاپاراطلس ارتوزها و وسایل کمکی123
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فهرست کتابهای نشر چاپار و اساطیر پارسی

در نمایشگاه مجازی کتاب

سال انتشار(ریال)قیمت ناشرعنوانردیف
400,0001397چاپاراطلس سرطان124

430,0001397چاپار(آقامحمدخان قجر)افسانه نوش آفرین 125

500,0001399چاپارالفلک الدائر علی المثل السائر126

300,0001393چاپارامواج زندگی127

500,0001398چاپارانگلیسی برای دانشجویان رشته شیالت128

140,0001398چاپار"ایزو"آشنایی با مبانی مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانه ها و استاندارد 129

220,0001398چاپار(ویژه دانشجویان علوم تربیتی)آموزش خدمات کتابخانه ای و مهارت های سواد اطالعاتی 130

150,0001392چاپارآموزش فناوری در کتابخانه ها131

450,0001397چاپارمجموعه مقاالت نخستین همایش ملی: آینده پژوهی کتابخانه های عمومی ایران132

220,0001398چاپارمقاله، کتاب و طرح پژوهشی: بروندادهای علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان133

160,0001395چاپاررهیافت های نظری برای فهم اطالعات دیجیتال: بسترهای اطالعات دیجیتال134

150,0001395چاپار(آموزش گام به گام با بوت استرپ)به آسانی پورتال کتابخانه تان را طراحی کنید 135

380,0001397چاپارقانون و عمل: پنهان کاری تجاری و معامالت بین المللی136

220,0001398چاپارداستان موفقیت، عبرت هایی که گرفتیم: پیشگیری از سوختگی137

200,0001392چاپاراشعار نعمت اهلل پاکدامن نائینی متخلص به شاکر نائینی: پیک صبا138

280,0001395چاپارتامالت درباره برنامه درسی آموزش علوم کتابخانه و اطالعات در اروپا139

300,0001395چاپارتاملی بر کیفیت خدمت در محیط کتابخانه140

250,0001398چاپارتغذیه در بیماران مبتال به سرطان141

640,0001399چاپاردر برنامه های آموزشی کتابخانه: تفکر انتقادی142

400,0001397چاپارعوامل، رهنمودها و نظریه ها: توسعه فرهنگ مطالعه143

270,0001399چاپارجامعه و اطالعات144

290,0001399چاپارچالش ها و رویکردهای امنیتی در اینترنت اشیاء145

350,0001395چاپار(1صنعتی )حسابداری بهای تمام شده 146

400,0001395چاپار(به زبان ساده و کاربردی) (1)حسابداری پیشرفته 147

350,0001397چاپارحفاظت و مرمت مواد آرشیوی148

400,0001399چاپار چالش ها  و مسائل: حق مولف کتابخانه های دیجیتالی149

110,0001395چاپارخدمات نوین کتابخانه های دانشگاهی150

320,0001397چاپارخدمات نوین کتابخانه های دانشگاهی151

150,0001395چاپارمفاهیم و کاربرد: داده کاوی در علم اطالعات و دانش شناسی152

400,0001399چاپارچالش ها و فرصت ها: داده های بزرگ153

250,0001397چاپارمفاهیم و شاخص ها: دانشگاه کارآفرین154

250,0001398چاپارراهبردی آینده نگر برای سازمان ها: در جستجوی معنا155

650,0001399چاپاردرسنامه مشاوره خوانندگان156

150,0001392چاپاردستنامه پیایندهای فارسی157

120,0001396چاپارمرد اخالق و عمل علم اطالعات و دانش شناسی ایران از نگاه دیگران: دکتر علی شکویی158

300,0001394چاپاردیوان حیران دنبلی159

400,0001399چاپارراهبرد دانش و مدیریت دانش160

350,0001398چاپارراهنمای مدیریت منابع الکترونیکی در کتابخانه ها161

300,0001393چاپارراهنمای نگارش و ارائه شفاهی162

350,0001399چاپارخدمات کتابخانه عمومی: رهنمودهای ایفال163

350,0001398چاپارتبیین و کاربردها در پژوهش های انسان محور: روش بلنداندیشی164
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سال انتشار(ریال)قیمت ناشرعنوانردیف
950,0001399چاپارروش بنیادی پژوهش در علم اطالعات و دانش شناسی165

380,0001398چاپارروش تحقیق مقدماتی در علم اطالعات و دانش شناسی166

1,000,0001394چاپارزخم فشاری167

290,0001398چاپارسامانه  استانداردساز و خطایاب متون علمی فارسی168

200,0001395چاپارشاخص هرش و شاخص های مکمل آن169

690,0001399چاپارشناخت و جریان اطالعات170

600,0001399چاپارتجارت و اقتصاد اطالعات و کالن داده ها: صنعت داده171

300,0001393چاپار(مطابق با سرفصل شورای عالی برنامه ریزی)طراحی کتابخانه الکترونیکی 172

340,0001397چاپاربرنامه ها و گروه های آموزشی: علم اطالعات و دانش شناسی در برخی از کشورهای پیشرو173

540,0001398چاپارچالش ها و فرصت ها برای متخصصان موضوعی: علوم انسانی دیجیتال در کتابخانه174

150,0001392چاپارفرهنگ اصطالحات پزشکی و رایانه در تداول عامه175

600,0001395چاپارمبانی نظری و راه های عملی ایجاد توسعه و نهادینه کردن رفتار خواندن: فرهنگ خواندن176

250,0001398چاپارانگلیسی به فارسی: فرهنگ لغات مدیریت دانش177

500,0001392چاپارفرهنگ واژه نمای اشعار فروغ فرخ زاد178

260,0001397چاپارفناوری اطالعات و سیستم های اطالعاتی179

120,0001394چاپاراستفاده از تصاویر برای برقراری ارتباط موثر با مخاطبان: قدرت گرافیک اطالعات180

340,0001394چاپارقرآن کریم181

400,0001399چاپارقوانین، مقررات و حق مولف مواد آرشیوی182

150,0001392چاپارکاش می ماندی؛ غزلم ناتمام نمی ماند183

1,200,0001396چاپاراصول و روش ها: کتاب درمانی184

150,0001397چاپارکتاب صوتی تولید کنیم185

200,0001395چاپارکتاب گویا186

300,0001394چاپارهفت گام آسان برای تحول در کتابخانه شما: کتابخانه، مرکزی برای یادگیری187

300,0001396چاپاربررسی مقایسه ای: کتابخانه ها و آرشیوها188

300,0001392چاپارراهنمای ایجاد و مدیریت: کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی189

500,0001395چاپارمباحثی در پویایی تجارت خصوصی در جهت ارائه خدمات حرفه ای: کتابدار کارآفرین190

(حقوق مالکیت معنوی، مالکیت فکری، مالکیت ادبی و هنری، مالکیت صنعتی، کپی رایت، حق اختراع)کتابشناسی حقوق مولف 191 500,0001392چاپار

150,0001392چاپارکالغ دروغ گو192

220,0001398چاپارگفتگو با دکتر یزدان منصوریان: گذری بر کرانه های پژوهش193

150,0001392چاپارمجموعه شعر: گالیه های نمناک194

250,0001396چاپارمبانی اقتصاد اطالعات195

400,0001395چاپارمبانی پیل سوختی196

300,0001394چاپارمختصری از شرح حال و آثار عالمه فدائی کزازی از علمای قرن سیزده هجری قمری197

190,0001398چاپارمدیریت استراتژیک در کتابخانه های دانشگاهی198

300,0001394چاپارمدیریت پروژه در کتابخانه ها، آرشیو و موزه ها199

120,0001395چاپارمدیریت دانش با رویکرد فرهنگ دانش در سازمان200

200,0001398چاپاراصول و روش ها: مدیریت کتابخانه های دانشگاهی201

300,0001396چاپارمدیریت منابع الکترونیک202

800,0001396چاپارپژوهش و عمل: مدیریت منابع الکترونیک در کتابخانه ها203

240,0001399چاپارمدیریت و استناددهی منابع علمی با نرم افزار        پژوهیار204

300,0001395چاپارسرشت و ساختار منابع مرجع: مرجع شناسی205
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200,0001397چاپارانجمن های بین المللی و ملی کتابداری و اطالع رسانی: مروری بر برخی از206

300,0001396چاپارارزیابی و یکپارچگی: مسائل کلیدی کتابخانه های دیجیتال207

320,0001399چاپارکسب مهارت سواد اطالعاتی با رویکرد حل مسئله: مسیرهای اطاع یابی208

350,0001399چاپارکتابخانه های عمومی و شبکه سازی اجتماعی: 2مشارکت فعال در وب 209

300,0001395چاپارمصورسازی استانداردهای دنیای فراداده210

290,0001399چاپارمطالعات علم و تکنولوژی و مطالعات اطالع رسانی211

300,0001395چاپار1388 مهرماه 30- مجموعه مقاالت همایش سراسری مطالعه مفید کرمانشاه : مطالعه مفید212

300,0001394چاپارمعماری اطالعات برای حرفه مندان اطالع رسانی213

300,0001397چاپارمفاهیم اساسی اینترنت اشیاء214

300,0001395چاپارمفهوم ربط در بازیابی اطالعات215

2012 آگوست، 17 - 11گزیده مقاالت هفتاد و هشتمین همایش بین المللی ایفال هلسینکی، فنالند، : 2012مقاالت کتابخانه های عمومی ایفال 216 650,0001399چاپار

2013 آگوست، 23 - 17گزیده مقاالت هفتاد و نهمین همایش بین المللی ایفال سنگاپور، : 2013مقاالت کتابخانه های عمومی ایفال 217 500,0001399چاپار

، لیون، فرانسه2014 آگوست 22 - 16گزیده مقاالت هشتادمین همایش بین المللی ایفال : 2014مقاالت کتابخانه های عمومی ایفال 218 520,0001399چاپار

، کیپ تون، افریقا جنوبی2015 آگوست 21 - 15گزیده مقاالت هشتاد و یکمین همایش بین المللی ایفال : 2015مقاالت کتابخانه های عمومی ایفال 219 460,0001399چاپار

مرکز ایالت اوهایو آمریکا "کلمبوس"، 2016 آگوست 19 - 13گزیده مقاالت هشتاد و دومین همایش بین المللی ایفال : 2016مقاالت کتابخانه های عمومی ایفال 220 350,0001399چاپار

300,0001393چاپارمقدمه ای بر علم اطالعات و فناوری221

250,0001394چاپار(2کتابداری و اطالع رسانی )مقدمه ای بر هویت علم اطالعات و دانش شناسی 222

(FRBR, FRAD, FRSAD)فراد و فرساد : و الگوهای وابسته (.آر.بی.آر.اف)ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی 223 200,0001395چاپار

120,0001393چاپارمنابع اطالعاتی و رسانه ها224

250,0001397چاپارمهارت های ارتباطی برای کتابداران225

520,0001399چاپارنشانه شناسی در طراحی سیستم های اطالعاتی226

500,0001396چاپارنشست های هم اندیشی و مقاله های دومین کنگره ساالنه متخصصان علوم اطالعات227

850,0001397چاپارنشست های هم اندیشی و مقاله های سومین کنگره ساالنه متخصصان علوم اطالعات ایران228

400,0001392چاپار(نظریه و عمل)نظام بودجه ریزی در ایران 229

200,0001397چاپارچرایی و چگونگی: نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی230

450,0001395چاپاربرای علوم کتابداری و اطالع رسانی: نظریه انتقادی231

550,0001398چاپاریک رویکرد چند رشته ای: نظریه های اطالعات، ارتباطات و دانش232

400,0001399چاپارنظریه های مدیریت دانش233

250,0001392چاپارنگاهی بر یک دهه وبالگ نویسی کتابداران ایران234

550,0001399چاپاریادگیری از ابتکارات بین المللی کتابخانه ای: نوآوری در کتابخانه های عمومی235

236English for students of economics 220,0001397دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

1,650,0001398دبیزش(واژگان دانش ورزی و دانش رسانی)واژگان کتابداری و اطالع رسانی 237

440,0001399نهاد کتابخانه های عمومی سراسر کشورسیاست ها و راهبردهای اطالعاتی238
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