بسمه تعالی
کتب فارسی :
 -1اصَل بیوِ ٍ هذیشیت سیسک  :هفاّین اساسی دس هذیشیت سیسک بیوِ  /جَسج ای .سجذا ؛ هتشجن غذیش هْذٍی  -.تْشاى
پظٍّطکذُ بیوِ 1393 ،
 -2بشًاهِ اجشایی بشسسی ٍ کٌتشل بیواسی ّای طیَس ٍ صًبَس ػسل دس سال  -. 94ساصهاى داهپضضکی کطَس1394 ،
 -3بشًاهِ سیضی بیوِ ػوش /استفاى آس .لیوبشگ ؛ هتشجن :هحوذسضا هْذیاس اسواػیلی  -.تْشاى پظٍّطکذُ بیوِ 1393،
 -4تأهیي هالی خشد کطاٍسصی  /ساجش .دیًَ.ستَى ؛ هتشجن :هحوذتقی جوطیذی  -.تْشاى :سپْش1390،
 -5حکوشٍایی سٍستایی (هذیشیت تَسؼِ پایذاس) /جالل ػظیوی آهلی  -.تْشاى  :سوت 1393 ،
 -6داًستٌی ّای بیوِ دسهاى  :دس جْت اسصیابی خساست ّضیٌِ ّای دًذاًپضضکی /ساهص یضداًی -.تْشاى  :پظٍّطکذُ بیوِ 1393،
 -7ساّبشد تَلیذ داًص بٌیاى  :جایگاُ ضشکت ّای داًص بٌیاى دس اقتصاد هقاٍهتی  -.تْشاى  :سیاست جوَْسی  ،هؼاًٍت ػلوی ٍ
فٌاٍسی 1394 ،
 -8سٍش ّای هحاسباتی ٍ اسصیابی سیسک ّای هختلف بیوِ ّای ػوش -.تْشاى :پظٍّطکذُ بیوِ :-1393 ،اصَل ٍ هباًی-.
تْشاى :پظٍّطکذُ بیوِ2 .1394 ،ج.
 -9سٍش ّای هحاسباتی َّضوٌذ دس صٌؼت بیوِ ً :ظشیِ ٍ کاسبشد /آسًَلذ اف .ضاپیشٍ  ،ال .سی .جیي ؛ هتشجن :هحسي قشُ خاًی
 -.تْشاى  :پظٍّطکذُ بیوِ 2 .1393 ،ج.
 -10ضاخص ّای اسصیابی تَسؼِ بخطی ٍ فشابخطی  /ػلیشضا سحوت ًیا  -.تْشاى  :هؼاًٍت بشًاهِ سیضی ٍ ًظاست ساّبشدی سئیس
جوَْس  ،هشکض دادُ ٍسصی ٍ اطالع سساًی 1389 ،
 -11ػَاهل سیسک ٍ فاکتَسّای هؤثش بش هحاسبِ حق بیوِ دس سضتِ بیوِ ّای باسبشی -.تْشاى  :پظٍّطکذُ بیوِ 1393،
 -12ػَاهل سیسک ٍ فاکتَسّای هؤثش بش هحاسبِ حق بیوِ دس بیوِ ّای اتَهبیل  -.تْشاى :پظٍّطکذُ بیوِ 1393،
 -13ػَاهل سیسک ٍ فاکتَسّای هؤثش بش هحاسبِ حق بیوِ دس بیوِ ّای آتص سَصی  -.تْشاى پظّطکذُ بیوِ 1393،
 -14کتاب جاهغ آهَصش بیوِ  :اصَل ٍ هباًی  -.تْشاى  :پظٍّطکذُ بیوِ 2 . 1394 ،ج.
 -15هباًی فٌی دس هؤسسات بیوِ  /غالهحسیي جباسی  -.تْشاى  :پظٍّطکذُ بیوِ 1394 ،
- -16هجوَػِ هقاالت سویٌاس سٍش ّای هذسى دس ػلَم آکچَئشال (25فشٍسدیي  -.)1394تْشاى  :پظٍّطکذُ بیوِ 1394 ،

 -17هجوَػِ هقاالت ّوایص هلی تَسؼِ پایذاس کالبذی – فضایی سٍستایی (3ٍ2تیش:1393:اسدبیل) :حکوشٍایی هحلی  -.تْشاى :
بٌیاد هسکي اًقالب اسالهی 1394 ،
 -18هجوَػِ هقاالت ّوایص هلی تَسؼِ پایذاس کالبذی – فضایی سٍستایی (3ٍ2تیش:1393:اسدبیل) :هقاالت بشگضیذُ  -.تْشاى :
بٌیاد هسکي اًقالب اسالهی 1394 ،
 -19هجوَػِ هقاالت ّوایص هلی تَسؼِ پایذاس کالبذی – فضایی سٍستایی (3ٍ2تیش:1393:اسدبیل)  :هسکي ٍ بْساصی سٍستایی
 -.تْشاى  :بٌیاد هسکي اًقالب اسالهی 2 .1394 ،ج.
 -20هجوَػِ هقاالت ّوایص هلی تَسؼِ پایذاس کالبذی – فضایی سٍستایی (3ٍ2تیش:1393:اسدبیل) :ابؼاد هکاًی – فضایی تَسؼِ
پایذاس سٍستایی  -.تْشاى  :بٌیاد هسکي اًقالب اسالهی 2 .1394 ،ج.

گزارشات ادواری :
 -1بیوِ سیسک دس قشدادّای تاهیي هالی پشٍطُ (  /) 1393گضاسش هَسدی  ،پظٍّطکذُ بیوِ ،سال پٌجن ،ضواسُ  ،1آرس ٍ دی
1393
 -2پایص ٍ اسصضیابی سیاست ّای کطاٍسصی دس کطَسّای ػضَ ساصهاى ّوکاسی اقتصادی ٍ تَسؼِ (اٍ ای سی دی) ٍ ّطت
اقتصاد ًَ ظَْس ( /)2015هتشجواى فاطوِ ػسگشی  ،سٍیا هحوذصادُ -.تْشاى ٍ :صاست جْاد کطاٍسصی ،هَسسِ پظٍّطْای بشًاهِ
سیضی اقتصادی کطاٍسصی ٍ تَسؼِ سٍستایی ،دی هاُ .1394
 -3پیص بیٌی فائَ اص ٍضؼیت تَلیذ ،غالت جْاى دس سال  /)13۹4-۹5( 2015-16هتشجن سٍیا هحوذصادُ -.تْشاى ٍ :صاست جْاد
کطاٍسصی ،هَسسِ پظٍّطْای بشًاهِ سیضی اقتصادی کطاٍسصی ٍ تَسؼِ سٍستایی ،آرس هاُ 1394
 -4پیص بیٌی فائَ اص ٍضؼیت تَلیذ ،غالت جْاى دس سال  /)13۹4-۹5( 2015-16هتشجن سٍیا هحوذصادُ  -.تْشاى ٍ :صاست جْاد
کطاٍسصی ،هَسسِ پظٍّطْای بشًاهِ سیضی اقتصادی کطاٍسصی ٍ تَسؼِ سٍستایی ،دی هاُ 1394
 -5پیص بیٌی فائَ اص ٍضؼیت تَلیذ ،غالت جْاى دس سال  / )13۹4-۹5( 2015-16هتشجن سٍیا هحوذصادُ  -.تْشاى ٍ :صاست جْاد
کطاٍسصی ،هَسسِ پظٍّطْای بشًاهِ سیضی اقتصادی کطاٍسصی ٍ تَسؼِ سٍستایی ،فشٍسدیي هاُ 1395
 -6تؼییي سٍش بْیٌِ هحاسبِ سیستن پاداش -جشیوِ دس بیوِ ّای ضخص ثالث (  /) 1393گضاسش هَسدی  ،پظٍّطکذُ بیوِ،
سال چْاسم ،ضواسُ  ،5بْوي ٍ اسفٌذ 1393

 -7چطن اًذاص غزا (خالصِای اص پیص بیٌی باصاس جْاًی هحصَالت اساسی دس  ) 2015 – 16با ًگاّی بش دالیل کاّص قیوت
هحصَالت غزایی /هتشجن سٍیا هحوذصادُ  -.تْشاى ٍ :صاست جْاد کطاٍسصی ،هَسسِ پظٍّطْای بشًاهِ سیضی اقتصادی کطاٍسصی
ٍ تَسؼِ سٍستایی ،دی هاُ .1394
 -8هطالؼِ سٍش ّای هحاسباتی ٍ اسصیابی سیسک ّای هختلف بیوِ ّای ػوش (  / )1393گضاسش هَسدی  ،پظٍّطکذُ بیوِ ،سال
چْاسم ،ضواسُ  ،5هشداد ٍ ضْشیَس 1393

نشریات ادواری :
 -1اقتصاد سبض ( هاٌّاهِ کطاٍسصی ،اطالع سساًی پظٍّطی ٍ آهَصضی )  /سال پٌجن ،ضواسُ  ،55بْوي هاُ1394
 -2اقتصاد کطاٍسصی ٍ تَسؼِ ( فصلٌاهِ ػلوی – پظٍّطی ) /سال بیست ٍ سَم ،ضواسُ  ،91پاییض 1394
 -3اقتصاد کطاٍسصی ٍ تَسؼِ ( فصلٌاهِ ػلوی – پظٍّطی ) /سال بیست ٍ سَم ،ضواسُ  ،92صهستاى 1394
 -4پظٍّطٌاهِ بیوِ ( فصلٌاهِ ػلوی – پظٍّطی )  /سال بیست ٍ ًْن  ،ضواسُ ، 3پاییض  ،1393ضواسُ هسلسل 115
 -5پظٍّطٌاهِ بیوِ ( فصلٌاهِ ػلوی – پظٍّطی )  /سال بیست ٍ ًْن  ،ضواسُ ، 4صهستاى  ،1393ضواسُ هسلسل116
 -6داهپشٍساى ( هاٌّاهِ تحلیلی ،اقتصاد ٍ کطاٍسصی )  /سال ضاًضدّن  ،ضواسُ  ، 170اسفٌذ 1394
 -7سٍستا ٍ تَسؼِ ( فصلٌاهِ ػلوی – پظٍّطی )  /سال  ،18ضواسُ  ، 3پاییض 1394
 -8سٍستا ٍ تَسؼِ ( فصلٌاهِ ػلوی – پظٍّطی )  /سال  ،18ضواسُ  ، 4صهستاى 1394
 -9سٌبلِ ( هاٌّاهِ تحلیلی ػلوی ،فٌی  ،کطاٍسصی  ،صیست هحیطی )  /سال بیست ٍ ّطتن  ،دٍسُ سَم ،ضواسُ  ،244اسفٌذ 1394
 -10کطاٍسص ( هاٌّاهِ کطاٍسصی ،ػلوی  ،اقتصادی ٍ اًتقادی) /سال  ، 37ضواسُ  ،434بْوي 1394
 -11هطالؼات بیوِ  /سال اٍل  ،ضواسُ  ، 2تابستاى 1393

