
 
 بسمه تعالی

 منابع اطالعاتی فارسی اعم از کتاب ، گزارش ، سند

 -رويکـرد دولـت( ١٣٩١آسيب شناسی اقتصاد ايران در سـال  .١
مرکز تحقيقات و بررسی های اقتصـادی : تهران  -) .بازار 

 ،١٣٩٢. 
آسيب شناسی سياست های کشاورزی در کشـور بـا تاکيـد بـر  .٢

موسسـه : تهـران  -.فرشـاد مـدنی / خريد تضمينی محصوالت 
 .ص ١٥٦.  ١٣٩٠مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 

اثرات پذيرش موافقت نامه ضـوابط تجـاری سـرمايه گـذاری  .٣
بـا ( بر حساب جـاری ايـران ) TRIMS(سازمان جهانی تجارت 

: تهـران  -.يحيـی فتحـی )/ توجه به تجربه ساير کشـورها
 .ص ١٤٥. ١٣٩٠موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 

مطالعه (رزيابی عملکرد ترتيبات تجاری ترجيحی دو جانبه ا .٤
موسسـه : تهران  -.حسن ثاقب ) / موردی ايران و پاکستان 

 .ص ٢٧٦.  ١٣٩٠مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 
ميشـائيل هـوگس؛ / اصول و مبانی مـديريت زنجيـره تـامين .٥

.  ١٣٨٦آدينـه ، : تهـران  -.محسن شيخ سـجاديه : ترجمه 
 .ص ٣١٢

فرهـاد دژپسـند ، / صاد ايران در دوران جنـگ تحميلـیاقت .٦
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ، : تهران  -.حميدرضا رئوفی 

 .ص ٢١٦. ١٣٨٧مرکز اسناد دفاع مقدس ، 
 -.حسـن هاشـمی داران ، حسـين شـيرانی / اقتصاد خانواده .٧

 .ص ٢٧٩. ١٣٨٤پرسمان ، : تهران 
/ سـب و کـاراحکام و موضوعات قانون بهبود مستمر محـيط ک .٨

اتـاق : تهـران  -.سيد حسين نقيبی ، کاوس محمدی قرقانی 
بازرگانی، صنايع ، معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ايران 

 .ص ١٠٣. ١٣٩١، 
مجری پروژه / اصالح نظام تعرفه ای در بخش کشاورزی ايران  .٩

واحد آموزش و انتشـارات اتـاق : تهران  -.فاطمه پاسبان 
 ٢٣٠. ١٣٩١معادن و کشاورزی تهران ، بازرگانی ، صنايع ، 

 .٢٥پروژه شماره . ص



سـاختارهای پيشاسـرمايه داری در : اقتصاد سياسی ايران  .١٠
. ١٣٩٢صـمديه ، : تهران  -.کاووس واضحی / اقتصاد ايران 

 . جلد اول 
امکانات و موانع صادرات گـل و گيـاه ، مطالعـه مـوردی  .١١

مسـئول /  )هلنـد(مازندران در مقايسه با کشورهای پيشرو 
موسسـه مطالعـات و پژوهشـهای : تهران  -.طرح بيژن صفوی 

 .ص ١٤٨.  ١٣٨٤بازرگانی ، 
موسسه مطالعـات و : تهران  -.بهروز ناظم / بازار پياز  .١٢

 .ص ١٥٤.  ١٣٨٩پژوهشهای بازرگانی ، 
موسسـه تحقيقـات و / سـال آينـده  ١٠بازار جهانی شـکر  .١٣

: اهـواز  -.آموزش توسعه نيشکر و صنايع جانبی خوزسـتان 
 .ص ٣٢٤.  ١٣٩٢کردگار ، 

موسسه مطالعات : تهران  -.منوچهر خوفی / بازار حبوبات  .١٤
 .ص ٢١٠.  ١٣٨٩و پژوهشهای بازرگانی ، 

موسســه : تهــران  -.داود چراغــی / بــازار ســيب درختــی  .١٥
 .ص ٢١٢.  ١٣٩٢مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 

لعـات و موسسه مطا: تهران  -.داود چراغی / بازار گوشت  .١٦
 .ص ٢٤٥.  ١٣٨٩پژوهشهای بازرگانی ، 

) / با رويکرد بازارهای تجـاری ( بازاريابی رابطه مند  .١٧
شـرکت : تهـران  -.عباسعلی حاجی کريمی ، وحيد مکی زاده 

 .ص ٢٠١.  ١٣٨٩چاپ و نشر بازرگانی ، 
برنامه راهبردی زنجيـره تـامين غـذايی فـرآورده هـای - .١٨

جهـاد دانشـگاهی، : تهران  -.سيد رضا فاطمی امين/ غذايی
 .ص٤٨٩. ١٣٩٢واحد شهيد بهشتی ، 

بررسی آثار جهانی شدن اقتصاد بر وضـعيت بـازار داخلـی  .١٩
موسسـه : تهـران  -.مسئول طرح منصور عسگری / شکر ايران 

 .ص ٢٠٤.  ١٣٨٤مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 
بررسی مشارکت بخش های نظام اقتصادی در فرآينـد خصوصـی  .٢٠

بـا تاکيـد بـر (  ١٣٨٠-١٣٩٠يران طـی سـالهای سازی در ا
اتـاق بازرگـانی، : تهران  -) .جايگاه بخش خصوصی واقعی 

 .ص ٨٦.   ١٣٩١صنايع، معادن و کشاورزی ايران ، 
برگزيده اصل و چکيده مقاالت همايش ملی ثروت ملی، توسعه  .٢١

 .ص ٥٥٨. ١٣٩١صندوق توسعه ملی ، : تهران  -.پايدار 



ــ .٢٢ ــتراتژيک ات ــه اس ــران برنام ــران  -.اق اي ــاق : ته ات
 ٥١.  ١٣٩٢بازرگانی، صنايع، معادن و کشـاورزی ايـران ، 

 .ص
سـيد )/ سطح کالن ( برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت  .٢٣

جهاد دانشگاهی ، واحد شـهيد : تهران  -.رضا فاطمی امين 
 .ص ٦٠٨. ١٣٩٢بهشتی ، 

برنامه ريزی و مشارکت روستايی با اسـتفاده از روشـهای  .٢٤
فـرانس گيلفـاس ؛ ترجمـه / هشتاد ابزار توسعه: هيلگریتس

موسسه پژوهشهای برنامه ريزی، : تهران  -.سيد عارف موسوی
 .ص ٤٨٨. ١٣٩٢اقتصاد کشاورزی و توسعه روستايی ، 

نايجل هاليس ؛ مترجم ابوالفضل معصوم زاده / برند جهانی .٢٥
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگـانی، : تهران  -.زواره 

 .ص ٤٠٦ .١٣٩٢
/ بسط مبادالت تجاری در اکو از طريـق کـاهش تعرفـه هـا  .٢٦

: تهـران  -.مجريان طرح حسن مرزوقـی ، ميرعبـدهللا حسـينی 
 .ص ٢٨٧.  ١٣٨٢موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 

بنگاه های کوچک و متوسط در ايران؛ موانع رشد تجـاری و  .٢٧
: تهـران  -.محمدرضا سعادت / شناسايی ظرفيت های صادراتی

 .ص ٥٨٩. ١٣٨٩موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 
مجری طرح بيتا / پتانسيل تجاری فرآورده های غذايی حالل  .٢٨

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، : تهران  -.نوذری 
 .ص ١٨٥. ١٣٨٨

 -.پروژه های شاخص توليد محصوالت کشاورزی استان زنجـان  .٢٩
زمان جهاد کشاورزی اسـتان اداره روابط عمومی سا: زنجان 

 .ص٩٦.  ١٣٨٨زنجان ، 
پيش بينی فائو از وضعيت توليد ، عرضه ، تجارت ، مصـرف  .٣٠

متـرجم رويـا محمـد / ٢٠١٤-١٥و ذخاير غالت جهان در سـال 
وزارت جهاد کشاورزی، موسسـه پژوهشـهای برنامـه  -.زاده 

گـزارش . ١٣٩٣ريزی، اقتصاد کشاورزی و توسـعه روسـتايی، 
 .ادواری 

: تهـران  -.مجـری فريـدون شـيرين کـام / شگامان رشدپي .٣١
 .ص ٣٦٠.  ١٣٩٠انديکا ، 



تجربه های پروژه توانمندسازی شالی کاران در بکـارگيری  .٣٢
IPM تهران  -.حسين حيدری / در شاليزارهای استان مازندران
 .ص ٨٨. ١٣٨٥برگ زيتون ، : 

تدوين راه کار مذاکراتی ايران در تجـارت بـا کشـورهای  .٣٣
/   PTAر قالب يک موافقـت نامـه ترجيحـات تجـارید DSعضو 

موسسـه مطالعـات و : تهـران  -.مجری طرح يوسف حسن پـور 
 .ص ٣٢٢. ١٣٨٥پژوهشهای بازرگانی ، 

رحمـت / تعاونی ها و تشکل ها از منظر قوانين و مقـررات .٣٤
: تهـران  -.اله بنار ، مجيد جهانگيرفرد ، محسن سـلمان 

 .ص ٦٨٨. ١٣٩٠آذربرزين ، 
الهه معصوم زاده / ی های تجاری کشورهای عضو اکوتوانمند .٣٥

 .ص ٧٢. ١٣٩٠لوح محفوظ ، : تهران  -.
ميـان ريـاض ، محمـد منيـر چـودری ؛ / توليد غذای حالل  .٣٦

ــرجم  ــوذری : مت ــا ن ــران  -.بيت ــات و : ته ــه مطالع موسس
 .ص ٢٨٦.  ١٣٨٨پژوهشهای بازرگانی ، 

بـازار گوشـت قرمـز در بازارهـای ) برخی مسـائل(تحليل  .٣٧
وزارت  -.تهيـه کننـده عليرضـا جيـران  / هانی و ايرانج

جهاد کشاورزی، موسسه پژوهشـهای برنامـه ريـزی، اقتصـاد 
 .گزارش ادواری . ١٣٩٣کشاورزی و توسعه روستايی، 

تهيه کننده مريم / تحليل بازار مرکبات در جهان و ايران .٣٨
ــتانی  ــهای  -.اردس ــه پژوهش ــاورزی، موسس ــاد کش وزارت جه

. ١٣٩٣قتصاد کشاورزی و توسـعه روسـتايی، برنامه ريزی، ا
 .گزارش ادواری 

چـالش هـا، ( تحليل سرمايه گذاری دربخش کشاورزی ايران  .٣٩
مجـری پـروژه ) / قوانين و مقررات ، نيازها و راهکارها 

واحـد آمـوزش و انتشـارات اتـاق : تهـران.اميد گيالنپور 
. ١٣٩٢بازرگانی ، صـنايع ، معـادن و کشـاورزی تهـران ، 

 .٣١پروژه شماره  .ص٣٤٠
تهيه کننده کتايون / توليد و تجارت ذرت در جهان وايران .٤٠

وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامـه  -.شمشادی 
گـزارش . ١٣٩٣ريزی، اقتصاد کشاورزی و توسـعه روسـتايی، 

 .ادواری 
تهيـه کننـده / توليد و تجارت گندم در جهـان و ايـران  .٤١

کشاورزی، موسسه پژوهشـهای وزارت جهاد  -.کتايون شمشادی 



. ١٣٩٣برنامه ريزی، اقتصاد کشاورزی و توسـعه روسـتايی، 
 .گزارش ادواری 

احمـد آل ياسـين / تاريخچه برنامه ريزی توسعه در ايران .٤٢
 ص ٣٥٩. ١٣٩٢سمر، : تهران  -٠

نکات تاريخی و دانسـتنی زيـادی همـراه نظـرات نهادهـای ( 
زی و توسـعه در دولتی، دولتمردان و صاحبنظران برنامـه ريـ

اين کتاب آمده تا به پرسش که چه  زمـانی مـا ايرانـی هـا 
 . )توسعه پذير می شويم ؟ پاسخ دهد

رسکو ؛ ترجمـه . باربارا ای/ تهديد زيستی و سالمت غذايی .٤٣
. ١٣٩٠لـوح نگـار ، : تهـران  -.محمدحسين فالح مهرآبادی 

 .ص ٤٥٦
لـی چالش ها و الزامات خصوصی سازی و اجرای سياست های ک .٤٤

 -.موسسه تحقيقاتی تـدبير اقتصـاد / قانون اساسی ٤٤اصل 
 .ص ٣١٦. ١٣٨٨موسسه تحقيقاتی تدبير اقتصاد ، : تهران 

: چالش ها و راهکارهای فـرآوری صـندوق هـای بازنشسـتگی .٤٥
سيد جـواد / مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشـاورزی، موسسـه پژوهشـهای : تهران  -.مير 
. ١٣٩١رنامه ريزی، اقتصاد کشاورزی و توسـعه روسـتايی، ب

 .ص ٣١٠
چکيده مقاالت سومين کنگره علوم ترويج و آموزش کشـاورزی  .٤٦

دانشگاه فردوسی مشـهد ، : مشهد  -.و منابع طبيعی ايران 
 .ص ٢٧٧. ١٣٨٨

چکيده مقاالت هشتمين همـايش دوسـاالنه اقتصـاد کشـاورزی  .٤٧
 .ص ١٣٩١.٢٦١ دانشگاه شيراز ،: شيراز  -.ايران 

چکيده مقاالت همايش ملی توسعه پايدار روستايی با تاکيد  .٤٨
سـازمان جهـاد کشـاورزی : بجنـورد  -.بر بخـش کشـاورزی 

 .ص ٢١٣.  ١٣٨٩خراسان شمالی، 
چکيده مقالـه هـای اولـين همـايش بـين المللـی توسـعه  .٤٩

زاهدان  -.روستايی ، تجارب و آينده نگری در توسعه محلی 
 .ص ٢٥١. ١٣٩٠و بلوچستان ، دانشگاه سيستان : 

/ حمايت از ايجاد و تقويـت موسسـات خـدمات بازاريـابی  .٥٠
محمدرضا سـعادت ، ابوالفضـل معصـوم زاده زواره ، محمـد 



موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، : تهران  -.احمدی 
 .ص ٦٤٢. ١٣٨٩

محمد ابـراهيم نقـی / راهنمای تجارت با کشور آذربايجان .٥١
 ١٦٤. ١٣٨٩رکت چاپ و نشر بازرگـانی ، ش: تهران  -.زاده 

 .ص
تهران  -.مهرداد وفا / راهنمای تجارت با کشور ارمنستان .٥٢

 .ص ١٢٩. ١٣٨٨شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، : 
کيـومرث / راهنمای تجارت با کشور امـارات متحـده عربـی .٥٣

 ١٩٢. ١٣٨٨شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، : تهران  -.شريفی 
 .ص
تهـران  -.مهرداد وفا / اندونزی راهنمای تجارت با کشور .٥٤

 .ص ٢٠٤. ١٣٨٧شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، : 
تهـران  -.مهرداد وفا / راهنمای تجارت با کشور اوکراين .٥٥

 .ص ١٦٥. ١٣٨٧شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، : 
تهـران  -.کيومرث شريفی / راهنمای تجارت با کشور برزيل .٥٦

 .ص ١٥٢. ١٣٨٧شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، : 
تهران  -.مسعود وکيلی / اهنمای تجارت با کشور پاکستانر .٥٧

 .ص ١٥٨. ١٣٨٧شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، : 
 -.فرهـاد پرنـد / راهنمای تجارت بـا کشـور تاجيکسـتان .٥٨

 .ص ١٩٨. ١٣٨٨شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، : تهران 
تهـران  -.کيومرث شريفی / راهنمای تجارت با کشور ترکيه .٥٩

 .ص ١٨٢. ١٣٨٧زرگانی ، شرکت چاپ و نشر با: 
: تهران  -.آزاده زارعی / راهنمای تجارت با کشور سوريه .٦٠

 .ص ١٤٥. ١٣٨٨شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، 
: تهران  -.کيومرث شريفی / راهنمای تجارت با کشور عراق .٦١

 .ص ١٥٠. ١٣٨٧شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، 
عباس عبدالخانی / راهنمای تجارت با کشور عربستان سعودی .٦٢

 .ص ١٣٠. ١٣٨٨شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، : تهران  -.
: تهران  -.کيومرث شريفی / راهنمای تجارت با کشور عمان .٦٣

 .ص ١٦٨. ١٣٨٩شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، 
: تهـران  -.کيومرث شريفی / راهنمای تجارت با کشور غنا .٦٤

 .ص ١٤٠. ١٣٨٧شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، 
يلدا حق بين يوسـفی / قرقيزستانراهنمای تجارت با کشور  .٦٥

 .ص ١٣٤. ١٣٨٧شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، : تهران  -.



 -.کيـومرث شـريفی / راهنمای تجارت با کشـور قزاقسـتان .٦٦
 .ص١٤٨. ١٣٨٧شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، : تهران 

 -.کيـومرث شـريفی / راهنمای تجارت با کشور کره جنـوبی .٦٧
 .ص١٥٠. ١٣٨٧شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، : تهران 

: تهران  -.عبدهللا اخالقی/ راهنمای تجارت با کشور گرجستان .٦٨
 .ص٢٢٦. ١٣٨٨شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، 

: تهـران  -.همـا آقـا / راهنمای تجارت با کشور مکزيـک .٦٩
 .ص ١٤٦. ١٣٨٧شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، 

: تهـران  -.لـيال مواسـات / راهنمای تجارت با کشور هند .٧٠
 .ص ١٧٤. ١٣٨٩ر بازرگانی ، شرکت چاپ و نش

 -.کيـومرث شـريفی / راهنمای تجارت با کشـور هنـگ کنـگ .٧١
 .ص١٥٢. ١٣٨٧شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، : تهران 

: تهـران  -.علی اکبـر رضـايی / راهنمای تجارت با کنيا .٧٢
 .ص ١٣٥. ١٣٨٧شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، 

( تـاليف آنکتـاد / راهنمای تهيه طرح توجيهی اقتصـادی  .٧٣
UNCTAD ( تهـران  -.؛ ترجمه محمد علی فنايی نجف آبادی :

 .ص ٢٢١.  ١٣٨٥موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 
سـازمان / راهنمای سرمايه گذاری در سيستان و بلوچسـتان .٧٤

سـازمان : سيستان و بلوچستان  -.امور اقتصادی و دارايی 
 .ص ٤٩٠امور اقتصادی و دارايی ، 

آيرس ؛ مترجمين . جيمز ب/ تامين راهنمای مديريت زنجيره .٧٥
: تهــران  -.ابــراهيم تيمــوری ، اشــکان حــافظ الکتــب : 

 .ص ٤٩٠.  ١٣٨٦دانشگاه علم و صنعت ايران ، 
تهيـه / روند توليد و تجارت تخم مرغ در جهـان و ايـران .٧٦

وزارت جهـاد   -.کنندگان مجتبی پالوج ، عليرضـا جيـران 
قتصاد کشـاورزی کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه ريزی، ا

 .گزارش ادواری . ١٣٩٣و توسعه روستايی، 
تهيـه / روند توليـد و تجـارت شـير در جهـان و ايـران  .٧٧

وزارت جهـاد   -.کنندگان مجتبی پالوج ، عليرضـا جيـران 
کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه ريزی، اقتصاد کشـاورزی 

 .گزارش ادواری . ١٣٩٣و توسعه روستايی، 
/  تيک در سـطح ملـی و بـين المللـی زنجيره تامين و لجس .٧٨

 -.رضا زنجيرانی فراهانی ، نسرين عسگری ، هدی داورزنـی 



.  ١٣٩٠موسسه مطالعات و پژوهشـهای بازرگـانی ، : تهران 
 .ص ٥١٥

سال شمار تحـوالت اقتصـادی و دسـتاوردهای بانـک مرکـزی  .٧٩
ــران  ــالمی اي ــوری اس ــدی، /  ١٣٣٩-١٣٨٨جمه ــين بازمحم حس

پژوهشکده پولی و بانکی ، : تهران  -.محمدمراد سلطانيان 
 .ص ٦١٦.  ١٣٩٢

بيمـاری هـای دامـی و : سالمت ، امنيت و ايمنـی زيسـتی  .٨٠
لـوح : تهران  -.محمد مصطفی شاهی فردوس /  بهداشت عمومی

 .ص ٩٢٨. ١٣٩٠نگار ، 
: سلسله گزارش های طرح جامع نهضت کاهش قيمت تمام شـده  .٨١

شـده و تقسـيم ستد راهبردی اجرای نهضت کاهش قيمت تمـام 
: تهـران  -) .٢گزارش شماره (کار ملی دستگاه های مرتبط 

 .١٣٩٠موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 
مـروری : سلسله گزارش های نهضت کاهش قيمـت تمـام شـده  .٨٢

اجمالی بر معرفی تکنيک ها و ابزارهای کاهش قيمـت تمـام 
موسســه مطالعــات و : تهــران  -) .١گــزارش شــماره (شــده 
 . ١٣٩٠شهای بازرگانی ، پژوه

سند توسعه منابع طبيعی و آبخيزداری اسـتان اردبيـل در  .٨٣
نايب علی رحيمی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان / ١٤٠٤افق 

جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور، اداره کل منابع طبيعی 
 . ١٣٨٨پونه ، : تهران  -.و آبخيزداری استان اردبيل 

يـزداری اسـتان تهـران در سند توسعه منابع طبيعی و آبخ .٨٤
منصور خـاکی، وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان / ١٤٠٤افق 

جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور، اداره کل منابع طبيعی 
 .١٣٨٨پونه ، : تهران  -.و آبخيزداری استان تهران 

سند توسعه منابع طبيعی و آبخيزداری استان خراسان رضوی  .٨٥
هاد کشاورزی، سـازمان حسن تقوايی، وزارت ج/ ١٤٠٤در افق 

جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور، اداره کل منابع طبيعی 
 .١٣٨٨محقق ، : مشهد  -.و آبخيزداری استان خراسان رضوی 

سند توسعه منـابع طبيعـی و آبخيـزداری اسـتان خراسـان  .٨٦
موسی صابری، وزارت جهـاد کشـاورزی، / ١٤٠٤شمالی در افق 

کشـور، اداره کـل  سازمان جنگلهـا، مراتـع و آبخيـزداری
تهران  -.منابع طبيعی و آبخيزداری استان خراسان شمالی  

 . ١٣٨٨پونه ، : 



سند توسعه منابع طبيعی و آبخيـزداری اسـتان زنجـان در  .٨٧
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگلها، مراتع و / ١٤٠٤افق 

آبخيزداری کشور، اداره کـل منـابع طبيعـی و آبخيـزداری 
 . ١٣٨٧پونه ، : ن تهرا -.استان زنجان  

سند توسعه منابع طبيعی و آبخيزداری استان فارس در افق  .٨٨
وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان جنگلهـا، مراتـع و / ١٤٠٤

آبخيزداری کشور، اداره کـل منـابع طبيعـی و آبخيـزداری 
 .١٣٨٧: استان فارس 

سند توسعه منابع طبيعی و آبخيـزداری اسـتان کرمـان در  .٨٩
محمد علی اسدی، وزارت جهاد کشاورزی، سـازمان / ١٤٠٤افق 

جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور، اداره کل منابع طبيعی 
 . ١٣٨٨پونه ، : تهران  -.و آبخيزداری استان کرمان  

سند توسعه منابع طبيعی و آبخيزداری استان کرمانشاه در  .٩٠
احسان توحيدی، وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان / ١٤٠٤افق 

جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور، اداره کل منابع طبيعی 
 .١٣٨٨پونه ، : تهران  -.و آبخيزداری استان کرمانشاه  

سند توسعه منابع طبيعی و آبخيزداری استان گيالن در افق  .٩١
گلها، رسول محمدی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جن/ ١٤٠٤

مراتــع و آبخيــزداری کشــور، اداره کــل منــابع طبيعــی و 
 .١٣٨٧پونه ، : تهران  -.آبخيزداری استان گيالن  

سند توسعه منابع طبيعی و آبخيزداری استان هرمزگـان در  .٩٢
الياس پرورش، وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان / ١٤٠٤افق 

جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور، اداره کل منابع طبيعی 
 .١٣٨٧پونه ، : تهران  -.آبخيزداری استان هرمزگان و 

سند توسعه منابع طبيعی و آبخيـزداری اسـتان همـدان در  .٩٣
محمدرضا همتی، وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان / ١٤٠٤افق 

جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور، اداره کل منابع طبيعی 
سـروش الونـد، : همـدان  -.و آبخيزداری اسـتان همـدان  

١٣٨٧. 
ياستها و برنامه هـای اقتصـادی و بازرگـانی کشـورهای س .٩٤

مرکز تحقيقـات : تهران  -.ابوالقاسم مهدوی / گروه بريکس
و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگـانی، صـنايع، معـادن و 

 .ص ٤٢٨. ١٣٩٢کشاورزی ايران ، 



ساماندهی تشکل های بخش کشاورزی با رويکرد تجاری سـازی  .٩٥
: تهران  -.ژه مهدی مرتضوی مجری پرو/ و توسعه بازرگانی 

واحد آموزش و انتشارات اتاق بازرگانی ، صنايع ، معـادن 
 .٣٠پروژه شماره . ص٣٣٦.  ١٣٩٢و کشاورزی تهران ، 

نعمـت هللا پنـاهی / شاخص تکـريم مشـتری در بـازار اسـالمی .٩٦
مرکـز بررسـی هـای راهبـردی رياسـت : تهران  -.بروجردی 

 .ص ٢٠٨. جمهوری ، ؟ 
در  WTOشناسايی موانع غير تعرفه ای متناقض با الزامات  .٩٧

/ سياست تجاری ايران و پيشنهاد تبديل آن به تعرفه معادل
تهران  -.زهرا عباسی، ميرهادی سيدی، مريم مجرد نشترودی 

 ٢٠٤.  ١٣٩٠موسسه مطالعات      وپژوهشهای بازرگـانی، : 
 .ص
در شــيوه هــای تعيــين کاالهــای پيشــنهادی و درخواســتی  .٩٨

: تهـران  -.مجری طرح يوسف حسن پور / مذاکرات تعرفه ای 
 .ص ٩٥. ١٣٨٤موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 

امير حسين يزدان پرست / صد نکته در خصوص مديريت واردات .٩٩
. ١٣٩٠موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، : تهران  -.

 .ص ٩٨
ی طرح پژوهشی بررسی نظـام زمـين داری و سياسـت هـا .١٠٠

ابعـاد فنـی : کتاب چهـارم : مناسب زمين داری در ايران 
اقتصادی زمين ، نقش زمين داری در پيشرفت کشاورزی، قيمت 

: تهران  -.مدير پروژه مجتبی پالوج / زمين و رانت خواری
موسسه پژوهشهای برنامه ريزی ، اقتصاد کشاورزی و توسـعه 

 .ص ١٦٣. ١٣٩٠روستايی ، 
مـين داری و سياسـت هـای طرح پژوهشی بررسی نظـام ز .١٠١

اشـتغال و : کتـاب پـنجم : مناسب زمـين داری در ايـران 
بيکاری در رابطه با زمين داری، امنيت در مالکيت ، نظام 
مالکيت ها و چگونگی تقويـت مـديريت اراضـی و حمايـت از 

: تهـران  -.مـدير پـروژه مجتبـی پـالوج / سرمايه گذاری
شاورزی و توسـعه موسسه پژوهشهای برنامه ريزی ، اقتصاد ک

 .ص ٢٠٣. ١٣٩٠روستايی ، 
طرح پژوهشی بررسی نظـام زمـين داری و سياسـت هـای  .١٠٢

 -.مدير پروژه مجتبی پالوج / مناسب زمين داری در ايران 



موسسه پژوهشهای برنامه ريزی ، اقتصاد کشـاورزی : تهران 
 .ص ٢١٠. ١٣٩٠و توسعه روستايی ، 

ت هـای طرح پژوهشی بررسی نظـام زمـين داری و سياسـ .١٠٣
وضـع موجـود : کتـاب هفـتم: مناسب زمين داری در ايـران 

سياستهای زمين داری در کشـورهای ديگـر و نهادهـای بـين 
موسسـه : تهـران  -.مدير پـروژه مجتبـی پـالوج / المللی

ــعه  ــاورزی و توس ــاد کش ــزی ، اقتص ــه ري ــهای برنام پژوهش
 .ص ١٢٣. ١٣٩٠روستايی ، 

اسـت هـای طرح پژوهشی بررسی نظـام زمـين داری و سي .١٠٤
وضـع موجـود : کتـاب هشـتم : مناسب زمين داری در ايران 

مـدير / سياستهای زمين داری در قـوانين و مقـررات کشـور
موسسه پژوهشـهای برنامـه : تهران  -.پروژه مجتبی پالوج 

 .ص ١٥٧. ١٣٩٠ريزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستايی ، 
طرح پژوهشی بررسی نظـام زمـين داری و سياسـت هـای  .١٠٥

ــران من ــين داری در اي ــب زم ــم : اس ــاب نه ــدگاه : کت دي
سازمانها و ارگانهای بين المللی و تحليل اسـناد الـزام 

: تهـران  -.مدير پروژه مجتبـی پـالوج / آور بين المللی
موسسه پژوهشهای برنامه ريزی ، اقتصاد کشاورزی و توسـعه 

 .ص ١٤٤. ١٣٩٠روستايی ، 
سـت هـای طرح پژوهشی بررسی نظـام زمـين داری و سيا .١٠٦

تبيــين : کتــاب يــازدهم : مناســب زمــين داری در ايــران 
مـدير پـروژه / تنگناها و ظرفيت روش تعديل مشکالت حقـوقی

موسسه پژوهشهای برنامه ريـزی ، : تهران  -.مجتبی پالوج 
 .ص ١٥٧. ١٣٩٠اقتصاد کشاورزی و توسعه روستايی ، 

طرح پژوهشی بررسی نظـام زمـين داری و سياسـت هـای  .١٠٧
گـزارش : کتـاب دوازدهـم : ن داری در ايـران مناسب زمـي

: تهـران  -.مدير پـروژه مجتبـی پـالوج / ضمائم -نهايی 
موسسه پژوهشهای برنامه ريزی ، اقتصاد کشاورزی و توسـعه 

 .ص ٧٤. ١٣٩٠روستايی ، 
)/ تجربيـات کشـورهای منتخـب( WTOفرآيند الحاق به  .١٠٨

های موسسه مطالعات و پژوهش: تهران  -.اسفنديار اميدبخش 
 .ص ١٦٦. ١٣٨٨بازرگانی، 

فهرست محصوالت خاص و مکانيزم حفاظتی ويـژه محصـوالت  .١٠٩
/ کشاورزی ايران در چارچوب مـذاکرات کشـاورزی دوردوحـه 



موسسه مطالعات و پژوهشـهای : تهران   -.بيتا رحيمی بدر 
 .ص ٢٣٦.  ١٣٩٠بازرگانی ، 

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهـوری اسـالمی  .١١٠
 .ص ٣٢٠.  ١٣٩٠جاودانه ، : تهران  -.ايران 

لـورن برنـت ، تومـاس / گذار بـزرگ اقتصـادی چـين  .١١١
: تهـران  -.راوسکی ؛ مجری و مترجم طرح  بهاره عريـانی 

 .ص ٥٣٠.  ١٣٩٠موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 
گزارش تحليلی ثبت رويداد ازدواج و طالق در کشور با  .١١٢

بـين المللـی کشـورهای  تاکيد بر شاخص های جمعيتی ملی و
سـازمان ثبـت : تهران  -.سازمان ثبت احوال کشور / منطقه

 .ص ٥٨. ١٣٩٠احوال کشور ، 
گزارش تحليلی ثبت رويداد وفات در کشور بـا تاکيـد  .١١٣

/ بر شاخص های جمعيتی ملی و بين المللی کشـورهای منطقـه
سـازمان ثبـت احـوال : تهران  -.سازمان ثبت احوال کشور 

 .ص ٥٢. ١٣٩٠کشور ، 
گزارش تحليلی ثبت رويداد والدت در کشور بـا تاکيـد  .١١٤

/ بر شاخص های جمعيتی ملی و بين المللی کشـورهای منطقـه
سـازمان ثبـت احـوال : تهران  -.سازمان ثبت احوال کشور 

 .ص ٥٠. ١٣٩٠کشور ، 
گزارش عملکـرد اتـاق بازرگـانی، صـنايع، معـادن و  .١١٥

وابسـته  کشاورزی ايران واحـدهای تابعـه و سـازمان هـای
واحد پايش برنامـه : تهران  -. ١٥/٣/١٣٩٢الی  ١٥/٦/١٣٩٢

 .ص ١١٧.  ١٣٩٢ها و پروژه ها ، 
گزارش نتايج و دسـتاوردهای بيسـت و سـومين همـايش  .١١٦

ساالنه سياست های پولی و ارزی ثبات اقتصادی و حمايـت از 
: تهران  -.علی ارشدی، ليال محرابی، سميرا حسينی / توليد

 .ص ١٠٤.  ١٣٩٢بين المللی صدا و سيما، مرکز همايش های 
/ گزيده برنامه پنجم توسعه کشور در بخـش بازرگـانی .١١٧

موسسـه مطالعـات و : تهران  -.حميدرضا قربانزاده کريمی 
 .ص ٧٠. ١٣٩٠پژوهشهای بازرگانی ، 

گزيده برنامه پـنجم توسـعه کشـور در بخـش صـنعت و  .١١٨
موسســه : تهــران  -.حميدرضــا قربــانزاده کريمــی / معــدن

 .ص ٦٠. ١٣٩٠مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 



/ گفت و گوی دولت و بخـش خصوصـی ؛ راهبـردی جهـانی .١١٩
 .ص١٤٩. ١٣٩١آفتاب انديشه ، : تهران  -.اصالن قودجانی 

مبانی، تاريخچه و اثر بخشی مديريت تلفيقی آفات به  .١٢٠
)/ با تاکيـد بـر تجـارب ايـران ( شيوه مدرسه در مزرعه 

موسسه تحقيقات گياه پژشکی کشور،  :تهران  -.حسين حيدری 
 .ص ١٥٦. ١٣٩١

مجموعه اطالعات تجاری ، اقتصـادی و گمرکـی جمهـوری  .١٢١
: تهـران  -.تاليف و ترجمـه ابـراهيم زارعـی / خلق چين 

 .ص ٢٨٧.  ١٣٩٢شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، 
مجموعه قوانين، مصوبات، آيين نامه ها، دستورالعمل  .١٢٢

 ٧/٧/٧٩از ( درات غير نفتیها و بخشنامه های مربوط به صا
مرکز توسعه صادرات ايـران ، : تهران  -) .٣١/٦/٨٠لغايت 

١٣٨٠. 
مجمـع / مجموعه مصوبات تشخيص مصـلحت و رفـع معضـالت .١٢٣

دبيرخانـه مجمـع تشـخيص : تهـران  -.تشخيص مصلحت نظـام 
 .ص ٢١٣. ١٣٨٨مصلحت نظام ، 

مجموعه مقاالت برگزيده سومين جشنواره محصوالت غذايی  .١٢٤
سـازمان ميـوه و تـره : تهران  -.يو ارگانيک ايران طبيع

 ٢٧٢. ١٣٩٠بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهـران ، 
 .ص
مجموعه مقاالت سمپوزيوم توسعه صـنعت گـل و گياهـان  .١٢٥

کانون هماهنگی دانش و صنعت گـل : تهران  -.زينتی ايران 
 .ص ١٩١.  ١٣٩١و گياهان زينتی ، 

ای زنجيره ای در توزيـع مجموعه مقاالت نقش فروشگاهه .١٢٦
موسســـــــــه مطالعـــــــــات و        : تهـــــــــران  -.

 .ص ٥٥٠. ١٣٧٧پژهشهای بازرگانی ، 
مجموعه مقاالت همايش توليد ملـی، حمايـت از کـار و  .١٢٧

ــی  ــرمايه ايران ــران  -.س ــاورزی ، : ته ــک کش ،    ١٣٩١بان
 .ص ٣٦٤

با : مجوزها و محدويت های وارداتی و صادراتی کشور  .١٢٨
/  WTOنگاهی به الزامات و مقررات سازمان جهـانی تجـارت 

موسســه مطالعــات و پژوهشــهای : تهــران  -.زهــرا عباســی 
 .ص ٢٠٠. ١٣٩٢بازرگانی ، 



) / راهنمـای کـاربردی( مديريت بازاريابی صـادرات  .١٢٩
شرکت : هران ت -.برانچ ؛ محمدابراهيم گوهريان . آلن ای 

 .ص ٢٧٣.  ١٣٩٠چاپ و نشر بازرگانی ، 
محسن چشم بـراه ، سـيد / مديريت برون سپاری اثربخش .١٣٠

 ١٣٨٦موسسه کتاب مهربان نشـر ، : تهران  -.محسن مرتضوی 
 .ص ١٨٨. 
مهـدی / مديريت برون سـپاری راهـی بـه سـوی توسـعه .١٣١

 .ص ١٦٨.  ١٣٨٧مبتکران ، : تهران  -.الوانی 
اسـتيگليتز؛ ترجمـه . ژوزف ای /مديريت جهانی سـازی .١٣٢

. ١٣٦٨شـرکت کاوشـکام آسـيا ، : تهران  -.غالمرضا حيدری 
 .ص ٤٥٠

مدل های مرجع فرآيندی، شاخص (مديريت زنجيره تامين  .١٣٣
مجتبـــــی        )/ هـــــای عملکـــــردی و نـــــرم افـــــزاری

موسسـه :  تهـران  -.سليمانی سـدهی، نـادر غفـاری نسـب 
 .ص ٣٤٠. ١٣٩٢مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 

ابراهيم زارعی ، حسـن بقـايی / مديريت واردات کاال  .١٣٤
 .ص ٢٩٦. ١٣٨٨شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، : تهران  -.
مطالعه ای در باب تعرفه های فصـلی واردات محصـوالت  .١٣٥

: تهـران   -.مجری طرح ميرعبـدهللا حسـينی / کشاورزی ايران
 .ص ٢٢٥. ١٣٨٧العات و پژوهشهای بازرگانی ، موسسه مط

مقاالت همايش بيمه کشاورزی، توسعه و امنيت سـرمايه  .١٣٦
گذاری به مناسبت برگزاری همايش بيمه کشاورزی، توسـعه و 

 -) .تهـران –خـرداد مـاه  ٢٧و ٢٦(امنيت سرمايه گـذاری 
 .ص ٣٠٢. ١٣٨٠بانک کشاورزی ايران ، : تهران 

آئين نامه اجرايی آن به  مقررات صادرات و واردات و .١٣٧
: تهـران  -.سازمان توسـعه تجـارت ايـران / ضميمه جداول

 .ص ١٠٧٨.  ١٣٩٢شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، 
مقررات صادرات و واردات و آئين نامه اجرايی آن به  .١٣٨

: تهـران  -.سازمان توسـعه تجـارت ايـران / ضميمه جداول
 .ص ٨٨٩.  ١٣٩١شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، 

ت صادرات و واردات و آئين نامه اجرايی آن به مقررا .١٣٩
: تهـران  -.سازمان توسـعه تجـارت ايـران / ضميمه جداول

 .ص ١٠٠٥.  ١٣٨٨شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، 



بررسـی اوضـاع اجتمـاعی ، : مود ، مرکـز نهارجـان  .١٤٠
اسـدهللا زمـانی / اقتصادی و جغرافيايی مود ، مرکز نهارجان

 .ص ٦٤٠. ١٣٩٠نشر مشهد ، : مشهد  -.پور 
مرتضی / نظام بهره برداری از آب در کشاورزی ايران  .١٤١

 .ص٤١٦. ١٣٩٢نشر سمر ، : تهران  -.حقوقی اصفهانی 
نظری اجمالی بر گردشگری در کشورهای مذکور در سـند  .١٤٢

مرکـز تحقيقـات و : تهـران  -.نصـيبه خيـری / چشم انداز
بررسی های اقتصـادی اتـاق بازرگـانی، صـنايع، معـادن و 

 .ص ٤٧. ١٣٩٠کشاورزی ايران ، 
 -.سـارا حقيقـی ونـد / نقش لجستيک در تسهيل تجارت .١٤٣

مرکــز تحقيقــات و بررســی هــای اقتصــادی اتــاق : تهــران 
 ١٢٧. ١٣٩٠بازرگانی، صنايع، معادن و کشـاورزی ايـران ، 

 .ص
هدفمند کردن پرداخت هـای انتقـالی در کشـورهای در  .١٤٤

يويـد کـوادی ، د/ مروری بر تجارب و شواهد : حال توسعه 
بهاره عريانی : مارگارت گراوش ، جان هودنيوت ؛ مترجمين 

موسسه مطالعـات و پژوهشـهای : تهران  -.، اميررضا سوری 
 .ص١٧٠. ١٣٨٩بازرگانی ، 

/ جنبه های اقتصادی و سياستی: يارانه های کشاورزی  .١٤٥
: تهـران  -.وسلی اف پيترسون؛ ترجمه سمانه قلی پور . ای

 .ص ٤٠٥. ١٣٩٠پژوهشهای بازرگانی ، موسسه مطالعات و 
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