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 های بازار سرمایهناشر تخصصی کتاب
 

 از این لیست به نکات زیر توجه فرمایید: بهینهجهت استفاده  ■
لیست  ست بر روی نام کتاب درکافی ات دقیق هر کتاب و یا سفارش کتاب،جهت کسب اطالع -1 

ی کتاب در سایت ما منتقل شوید.کلیک نمایید تا به صفحه  

ی ست بر روی نام آن دسته کلیک کنید تا به صفحههای یک دسته کافیجهت مشاهده تمام کتاب -2

 آن دسته در سایت ما منتقل شوید.

های متصل شده به صفحات اینترنتی از شما اجازه ممکن است پس از کلیک بر روی گزینه -3

 را انتخاب نمایید. Allowی ی باز شده گزینهدسترسی خواسته شود، در این صورت در پنجره

 ی اینستاگرامصفحهتوانید از طریق ها را میی سفارش آنها و نحوههرگونه سوال در مورد کتاب -4

 مطرح فرمایید. 66414610-021ما و یا تماس با شماره 

صورت گرفته است. جهت اطالع از آخرین  11/10/1311در تاریخ  آخرین به روز رسانی این نسخه -5

 کلیک کنید. اینجای این لیست و دریافت آن نسخه
 کانال تلگرامو  اینستاگرامی صفحه ،های ماتخفیف های نشر، خبرها وجهت اطالع از تازه -6

 انتشارات چالش را دنبال کنید.

  http://telegram.me/chaleshpubو در تلگرام  chalesh.irآدرس ما در اینستاگرام  -0

 1واحد  - 5ط  – 82پالک  -خ وحید نظری -فروردین 12خ  –خیابان انقالب  -تهران: دفتر آدرس -8

 کلیک کنید.   اینجایابی راحت  بر روی نقشه برای مشاهده آدرس و مسیر -1

 06648466 دورنگار:             66414611تلفن: 

https://www.instagram.com/chalesh.ir/
http://chalesh.ir/books-list/
http://chalesh.ir/books-list/
https://www.instagram.com/chalesh.ir/
https://www.instagram.com/chalesh.ir/
http://telegram.me/chaleshpub
http://telegram.me/chaleshpub
https://www.instagram.com/chalesh.ir/
http://telegram.me/chaleshpub
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%AD/@35.6991328,51.3952794,19z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x3f8e0157a30b116f:0x75e10de3915cb34a!2z2KfZhtiq2LTYp9ix2KfYqiDahtin2YTYtA!8m2!3d35.6991328!4d51.3958266!3m4!1s0x3f8e0157a30b116f:0x75e10de3915cb34a!8m2!3d35.6991328!4d51.3958266
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%AD/@35.6991328,51.3952794,19z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x3f8e0157a30b116f:0x75e10de3915cb34a!2z2KfZhtiq2LTYp9ix2KfYqiDahtin2YTYtA!8m2!3d35.6991328!4d51.3958266!3m4!1s0x3f8e0157a30b116f:0x75e10de3915cb34a!8m2!3d35.6991328!4d51.3958266
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 هامفاهیم و پایه -الف

   )ریال(قیمت  عنوان کتاب / نویسنده / مترجم  ردیف

 011,111 دهمچاپ      ری                     صب -فراهانی                            مفاهیم اولیه در بورس 1

123 پنجمچاپ          مهران فر                              بورس و اوراق بهادار   آشنایی با مفاهیم 2 ,111 

150 هفتمچاپ           خردمند                                                         گام به گام در بورس 3 ,111 

155 چاپ دوم                           یمحبوب صادق                                   گذاریهیسرما یالفبا 4 ,111 

105 چاپ دوم                   بنت زیمرمن/ میترا امیری                           گذار کوچکسرمایه 5 ,111 

101 مهندس جان فرسا                          کد بورس و عرضه اولیه 6 ,111 
 

 تحلیل تکنیکال -ب

101  پنجمچاپ              مساح                                            تحلیل تکنیکی به زبان ساده 1 ,111 

115    سومچاپ                 هایتکوتر/صفری                           راهنمای کامل معامالت روزانه 2 ,111 

151 سامان عبدی هاچاسو                                 پول و بیشتر از پول 3 ,111 

121 چهارمچاپ              فر           عزتی اق بهادار      تحلیل تکنیکال کاربردی در بورس اور 4 ,111 

155 ششمچاپ                         مساح                                   تحلیل تکنیکی از الف تا ی 5 ,111 

,0 هجدهمچاپ        قاسمیان       -فی / فراهانیمور      ار سرمایه        تحلیل تکنیکال در باز 6 105 ,111 

151 ششمقاسمیان         چاپ  -استیو نیسون / فراهانی                ژاپنی            الگوهای شمعی 0 ,111 

155 حسن امیری                                                        هاآناتومی کندل 8 ,111 

115 زینب آذریان                                 گر هستممن یک معامله 1 ,111 

151 ششمچاپ    قاسمیان            -پریچر/فراهانی    زار سرمایه     های الیوت در باتحلیل موج 11 ,111 

159  معتضد                            چاپ دوم   CD  مرجع کاربردی تئوری موج الیوت به همراه 11 ,111 

117                             جانفرسا   پله                                   81تحلیل تکنیکال در  12 ,111 

 311,111 جانفرسا                   تحلیل تکنیکال به روش خط میانه 13

 251,111 جانفرسا       های نوین کانال اندروزروشتحلیل تکنیکال  14

159 دلیریان-اندرو ابراهیم / آذریان               اسرار پیروی از روند           15 ,111 

111 آذریان                                هنرمندانه معامله کنید 16 ,111 

   )ریال(قیمت  عنوان کتاب / نویسنده / مترجم  ردیف

http://chalesh.ir/product-category/%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-9/
http://chalesh.ir/product/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85/
http://chalesh.ir/product/alefba-sarmayegozari/
http://chalesh.ir/product/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85/
http://chalesh.ir/product/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85/
http://chalesh.ir/product-category/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/
http://chalesh.ir/product-category/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/
http://chalesh.ir/product/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87/
http://chalesh.ir/product/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-2/
http://chalesh.ir/product/%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1/
http://chalesh.ir/product/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C-3/
http://chalesh.ir/product/technical_morphy/
http://chalesh.ir/product/%D8%B4%D9%85%D8%B9%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7/
http://chalesh.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7/
http://chalesh.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%AA/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/khate-mianeh/
http://chalesh.ir/product/khate-mianeh/
http://chalesh.ir/product/asrare-peyravi-az-ravand/
http://chalesh.ir/product/honarmandane/
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135 چاپ دوم                             معتضد                                       های نموداریشاخص 10 ,111 

195 چاپ دوم              مورفی / مساح                                تحلیل بین بازارها )دوره کامل( 18 ,111 

115 حسینی -سینسر / گالبیان    ها                       خصهمه چیز درباره شا 11 ,111 

151 چاپ دومکارنی / پیری                                         CD   معامالت هارمونیک  به همراه 21 ,111 

111 اپ دومچ         کارنی / پیری           بینی نوسانات بازار با تجزیه و تحلیل تکنیکالپیش 21 ,111 

115 سوم چاپ           آکلیس /  طهماسبی     راهنمای کامل اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال 22 ,111 

,0 مساح                                        تحلیل تکنیکی نوین 23 131 ,111 

155 دوم چاپ      میکوال/ جوادی    و کاال با استفاده از مربع نه تایی گن بینی بازار سهامپیش 24 ,111 

125 درسی/ دکتر گنابادی و اژدراصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل                   25 ,111 

155 مارک فیشر / شهاب موسوی                                   CDگر منطقی به همراه معامله 26 ,111 

 0,051,111 مهندس رضایی حاجی دهی/  ال بروکز                     پرایس اکشن روندها                      20

 0,911,111 مهندس رضایی حاجی دهی/  ال بروکز     پرایس اکشن محدوده های معامله                  28

 911,111  سلیمانی / مکری              چاپ سوم        تحلیل بنیادی و تکنیکی سهام                      21

 511,111 جان هیدن / میرصفایی                                                        RSIراهنمای کامل  31
 

 تحلیل بنیادی -ج
 051,111 سومچاپ                                  عادل ریوندی و محمد شاکر                                تابلوخوانی 1

155 پنجمچاپ   علی محمدمرادی         CDساده و کاربردی در تحلیل بنیادی به همراه  هایتکنیک 2 ,111 

115  نهمچاپ          شهدایی                                              تحلیل بنیادی در بازار سرمایه 3 ,111 

155 شهدایی                 چاپ چهارم                                 P/E گذاری سهام بر مبنایارزش 4 ,111 

123 شهدایی                 چاپ دوم                                  گذاریهای سرمایهتحلیل شرکت 5 ,111 

151 چاپ دوم                   شهدایی                       های مالی    شناخت و تجزیه تحلیل صورت 6 ,111 

115 علی علوی                             هابرای تکنیکالیست تحلیل بنیادی 0 ,111 

175 سومروشندل        چاپ  -استار مورنینگ/ادبی    نتخاب کنیم؟           چگونه سهام سودآور ا 8 ,111 

 311,111 علی رحمانی و ابوالفضل محمودی                           کنترل ریسک در بازار سرمایه 1

115 چاپ دوم       بنیامین گراهام / سعید سعادتیان                               گذار هوشمندسرمایه 11 ,111 

175 چاپ دوم              جیوا راماسوی/ وکیلی                 روش وارن بافتتشکیل سبد سهام به 11 ,111 

115 افشین کیومرثی         های ریسکدیریت سبد بهینه داراییتشکیل و م 12 ,111 

 011,111 فرهاد رمضان دکتر       مدیریت سرمایه        گذاری و های سرمایهتئوری 13

http://chalesh.ir/product/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/
http://chalesh.ir/product/beyne-bazarha/
http://chalesh.ir/product/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/
http://chalesh.ir/product/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/
http://chalesh.ir/product/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/
http://chalesh.ir/product/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87/
http://chalesh.ir/product/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D9%84/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C/
http://chalesh.ir/product-category/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/
http://chalesh.ir/product/tablo-khani/
http://chalesh.ir/product/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/fundamental/
http://chalesh.ir/product/pe/
http://chalesh.ir/product/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/
http://chalesh.ir/product/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/tecnicalist/
http://chalesh.ir/product/sahame-sud-avar/
http://chalesh.ir/product/control-risk-ba-cd/
http://chalesh.ir/product/hushmand/
http://chalesh.ir/product/%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA/
http://chalesh.ir/product/tashkil-va-modiriat-harry-markoins/
http://chalesh.ir/product/184/
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 511,111 آرش کتابفروش بدری     بورس راهی برای توسعه                                14

,0 پورمریم هاشم       (CFA)گذاری و تشکیل سبد سهام مبانی مدیریت سرمایه 16 131 ,111 

 711,111 کیوان سهرابی –جمشید سهرابی                 های مالی بانکتشریح و تحلیل صورت 16

 511,111 نژاد و سیده محدثه موسویمحمود نجفی                    صنایع بورس و فرابورس ایران 10
 

 بازار ارز -د

   )ریال(ت قیم مترجم  عنوان کتاب / نویسنده / ردیف

115 چاپ چهارم       طالع           نیک              CD به همراهتجارت در بازار جهانی فارکس  1 ,111 

,0  مساح                      چاپ دوم                           CD  داد و ستد در بازار ارز به همراه 2 111 ,111 

,0 دومچاپ             ترجمه احسان حاجی  در بازار جهانی ارز                 گری مدرسه معامله 3 111 ,111 

,0 مساح                      چاپ سوم                                   بنیادهای اقتصادی در بازار ارز 4 131 ,111 

,0  آژیر                       چاپ سوم                                 گری در بازار ارز تحلیل و معامله 5 1051 ,111 

111               کتی لین / پارسایی فرد           روزانه و معامله شناور در بازار ارز معامله 6 ,111 

131 موبری / صفری         چاپ دوم -مارشال                           های کاربردی فیبوناچیروش 0 ,111 

155 چاپ دوم               دکتر جواد عباسی                      ی طالی دیجیتالکوین سکهبیت 8 ,111 

101  اسیدکتر جواد عب                                 کوین راهنمای سریع بیت 1 ,111 

512 دکتر محمدحسین کشاورز کوین                            سیری در سرزمین بیت 11 ,111 

151 چاپ دوم    ذاتدکتر سید مهدی پاک -نژاداله کهن هوشدکتر روح           چیناقتصاد بالک 11 ,111 

 251,111 مهندس سعید خمی                   کوین پایان پول و سلطهبیت 12

 0,011,111 شاهین احمدی-ابراهیم سماوی-جک تاتار / محمد جالل-کریس بورنیسکی   شده های رمزنگاریداریی 13

 روانشناسی بازار -ه

101 پنجمچاپ   قهقرایی                                                          گران موفقرازهای معامله 1 ,111 

155 نهمچاپ      ارواش / قهقرایی           د  ؟ چگونه در بورس دو میلیون دالر بدست آوردم 2 ,111 

 311,111 دکتر مشاری                                       من، تو بورس و باقی قضایا 3

151 ششمچاپ       پور          داگالس / هاشم                  تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی؟ 4 ,111 

155 هفتمداگالس / سپهریان              چاپ                                            گر منضبطمعامله 5 ,111 

111 / آذریان ام.فیث کورتیس         وجود                        گری از عمقمعامله 6 ,111 

 251,111 احسان اسدی/  مایک الوین                                           گر هوشمندمعامله 0

511 سومچاپ        مرادی         -الدر / پیری            زندگی از راه دادوستد در بازارهای مالی 8 ,111 

http://chalesh.ir/product/cfa/
http://chalesh.ir/product/cfa/
http://chalesh.ir/product/surate-bank/
http://chalesh.ir/product/surate-bank/
http://chalesh.ir/product-category/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2/
http://chalesh.ir/product/%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3/
http://chalesh.ir/product/%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%AF/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/tahlil-va-moamele-gari/
http://chalesh.ir/product/moamele-ruzane-shenavar-arz/
http://chalesh.ir/product/moamele-ruzane-shenavar-arz/
http://chalesh.ir/product/%D9%81%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-2/
http://chalesh.ir/product/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86/
http://chalesh.ir/product/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86/
http://chalesh.ir/product/botcoin-payane-poul-va-solte/
http://chalesh.ir/product/botcoin-payane-poul-va-solte/
http://chalesh.ir/product/botcoin-payane-poul-va-solte/
http://chalesh.ir/product/daraeihaye-ramznegari-shode/
http://chalesh.ir/product-category/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
http://chalesh.ir/product/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7/
http://chalesh.ir/product/2-milion/
http://chalesh.ir/product/man-to-bours/
http://chalesh.ir/product/200/
http://chalesh.ir/product/monzabet/
http://chalesh.ir/product/omghe-vujud/
http://chalesh.ir/product/moamelegar-hushmand/
http://chalesh.ir/product/moamelegar-hushmand/
http://chalesh.ir/product/moamelegar-hushmand/
http://chalesh.ir/product/zendegi/
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   )ریال(قیمت  عنوان کتاب / نویسنده / مترجم  ردیف

 511,111 فلیپ فیشر / محمد یوسف امین داور                 سهام عادی با سود غیر عادی 1

115 چاپ دوم      زیودار     -هگستروم / اکبری افت                       گذاری وارن بروش سرمایه 11 ,111 

,0 چهارمچاپ         شوادگر / طهماسبی                                           جادوگران بازار نوین 11 111 ,111 

117 چاپ سوم   تریسی / فراهانی                                                         پیش بسوی هدف 12 ,111 

111 چاپ دوم   تریسی / فراهانی                                وید                به روش خود ثروتمند ش 13 ,111 

155 چاپ دوم             مک دوال / طهماسبی                   گرعاملهسیستم مدیریت سرمایه م 14 ,111 

153 پورعلی سلیمان -جان نوفسیگر / حجت بهادری               گذاری روانشناسی سرمایه 15 ,111 

125 حسن امیری    راز بورس                                                             16 ,111 

151 سومچاپ             جیمز پاردو / علی آذرنوش             بافِت                    استراتژی وارن 24 10 ,111 

110 یحیی خوشرنگ -حمید رضازاده         ی بازار سرمایه         روانشناسی کاربرد 18 ,111 

 11,111 دنیل کویل / مانی مرادی                                       کتاب کوچک نبوغ 11

513 سلمان امین                                               ها         گاوها و خرس 21 ,111 

111                چهارمچاپ              آندریاس فریچ، توماس ویتنر / سپهریان    در بورس                ذهن زیبا  21 ,111 

 551,111 الیاس مبرهن، سید سهیل فضلی، امیر مزیکی              شکست خوردنهنر بهتر  22

 031,111 یتراب یمهد/  آر. کراتر ویمت                  مانند وارن بافت یگذار هیسرما 23

155 چاپ دوم سرا   محمد مرادی، پیمان باغچهعلی صابریان، علی   CDفکر برنده، فکر بازنده به همراه  24 ,111 

115 چاپ سوم          رابرت کیوساکی/ میترا امیری                هوش مالی خود را افزایش دهید 25 ,111 

155 جسیکا شوارتزر/ احسان سپهریان                                  از طمع تا وحشت 26 ,111 

171 عباس نوروزی                قتصاد رفتاری              های ااریخ نظریهت 20 ,111 

115 کالین نیکلسون/ سونیا نسیمی         گذاران بزرگ فکر کنید همانند سرمایه 28 ,111 

 0,05,111 زادهبرت استینبارگر/ دینا دریانی و وحید مطلبی                   گری روزانه مربی معامله 21

121 پوردکتر علیرضا حسین              نوابغ بازار سرمایه                              31 ,111 

111 هاروی تامپسون/ فرشید عبدی                         را دزدیدچه کسی مشتری م 31 ,111 

151 مورگان ویتزل/ خلیلی شورینی و عبدی  اصول مدیریت از زبان بزرگان از کنفوسیوس تا وارن بافت 32 ,111 

 251,111 رنجبر نینگ ،یاحمد نیشاه/  کروگروس لیکائمی               گیری برترمدل تصمیم 51 33

 951,111 بهزادفر / احمدی/سماواتی                             گذار رفتاری سرمایه 34

 551,111 زینب آذریان                 گر جنگجو های یک معاملهماجراجویی 35

 511,111 الری لوین / سعید نجفی                    رازهایی از معامله گری غیر هیجانی 36

http://chalesh.ir/product/sahame-adi/
http://chalesh.ir/product/raveshe-warren-buffet/
http://chalesh.ir/product/jadugaran/
http://chalesh.ir/product/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81/
http://chalesh.ir/product/servatmand-shavid/
http://chalesh.ir/product/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87/
http://chalesh.ir/product/ravanshenasi-sarmaye-gozari/
http://chalesh.ir/product/ravanshenasi-sarmaye-gozari/
http://chalesh.ir/product/%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%8C-%D8%B1%D8%A7/
http://chalesh.ir/product/ravanshenasi-karbordi/
http://chalesh.ir/product/nobough/
http://chalesh.ir/product/gavha-khersha/
http://chalesh.ir/product/zehne-ziba/
http://chalesh.ir/product/honare-behtar-shekast-khordan/
http://chalesh.ir/product/manande-warren-buffett/
http://chalesh.ir/product/%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87/
http://chalesh.ir/product/hooshe-mali/
http://chalesh.ir/product/ta-vahshat/
http://chalesh.ir/product/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF/
http://chalesh.ir/product/morabi/
http://chalesh.ir/product/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%9F-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88/
http://chalesh.ir/product/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA/
http://chalesh.ir/product/tasmimgiri-bartar/
http://chalesh.ir/product/tasmimgiri-bartar/
http://chalesh.ir/product/tasmimgiri-bartar/
http://chalesh.ir/product/tasmimgiri-bartar/
http://chalesh.ir/product/tasmimgiri-bartar/
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 311,111 نیسم نیکوالس طالب/خلیل شورینی  های فلسفی و علمیگویهتختخواب پروکراستس گزین  30

 211,111 فرشاد حیاتی/  دیوید رایت             باورها و واقعیت های کار تیمی 38

 551,111 ادل ریوال/ فرشاد حیاتی                             پرسونای مشتری 31

 911,111 مایکل کاول/ رضا دلیریان و زینب آذریان                        الک پشت تمام عیار 41

 تخصصی -و

   )ریال(قیمت  عنوان کتاب / نویسنده / مترجم  ردیف

 311,111 مقدم            چاپ دوم ینیحس                                      وراق بهادار در بازار ا یبازار گردان 1

 35,111   مهرانفر                                           یاطالعات نهاندارندگان  معامالت 2

,0 چاپ دوم          یکوروش صادق       CD در اکسل بهمراه گذاریهیو سرما یمال یساز مدل 3 115 ,111 

,0 طلبحسین فالح        CD بهمراه متلبدر  گذاریهیو سرما یمال یساز مدل 4 117 ,111 

,0 پور و فرید تندنویسدکتر سعید فالح              CD بهمراهگذاری ارزشسازی مالی و مدل 5 105 ,111 

121  مرتضی حسنکی و امید دهقان                   در حل مسائل اقتصاد سنجی STATAکاربرد  6 ,111 

151   مهرانفر              (   مهیپول و ب ه،یسرما ی)بازارها یمال یبازارها فرهنگ 0 ,111 

135 یدیرش نیو محمد حس یجواد رضایعل                                   درباره طال       زیچ همه 8 ,111 

151 سومچاپ              یموسو دیام دیس                                     یتمیمعامالت الگور یتکنولوژ 1 ,111 

191 سید امید موسوی                      ی پیشرفتهتمیمعامالت الگور یتکنولوژ 11 ,111 

515   ارنست پی.جان/ وکیلی و عمادی                               گر کوانت                      معامله 11 ,111 

513  نژاد و سیده محدثه موسویمحمود نجفی   فیلتر نویسی در بازار سرمایه                       12 ,111 

115 و امیری بینآگمون/کهن، جهان            ورانه و فرآیند مبتکرانهگذاری جسسرمایه 13 ,111 

115 امیر رودی و محمدرضا میر    ویراستار علمی: کهن   ها آپدهندگان استارتدهی و شتابشتاب 14 ,111 

511 دکتر فرشید عبدی وشقایق ابوالمکارم  گنج پنهان                                                              15 ,111 

115 خدایاریمهندس فاضل همتی،  درجه 361گیری ارزیابی عملکرد بر مبنای های اندازهشاخص 16 ,111 

,0 میرکمالی-النگور / اسفدیاریبندی                              اعتباری رتبهموسسات  10 195 ,111 
 

 قتصاد و مدیریتا -ز

131 پیروزنیا                                          تجارت نفتنگاهی بر بازار  1 ,111 

125 دکتر قنبری                                                   اقتصادهای نفتی 2 ,111 

121 نژادریان جونز/ثابتاستفاده در بازارهای سهام، آپشن، فی...     مدیریت مالی قابل 3 ,111 

131 علیدوست اقدم -وان گرینسون /فیضی                        مدیریت ریسک در نهادهای مالی 4 ,111 

http://chalesh.ir/product/takhte-khab/
باورها%20و%20واقعیت%20های%20کار%20تیمی
http://chalesh.ir/product-category/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%82/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%82/
http://chalesh.ir/product/model-sazi-mali-dar-excel/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%84/
http://chalesh.ir/product/stata/
http://chalesh.ir/product/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF/
http://chalesh.ir/product/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF/
http://chalesh.ir/product/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7/
http://chalesh.ir/product/moamelate-algorithmi/
http://chalesh.ir/product/algorithm-pishrafte/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA/
http://chalesh.ir/product/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7/
http://chalesh.ir/product/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7/
http://chalesh.ir/product/ganje-penhan/
http://chalesh.ir/product/shakheshaye-andazegiri/
http://chalesh.ir/product-category/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA/
http://chalesh.ir/product/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85/
http://chalesh.ir/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85/
http://chalesh.ir/product/risk-dar-nahade-mali/
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105 دکتر عبدی          الگوهای اساسی تفکر سیستمی هنگرشی کاربردی ب 5 ,111 

 711,111 شایان آرانی                                           مدیریت ریسک جامع بنگاه 6

195 دکتر حسینی و دکتر کهن                                 وکار حقوق و اقتصاد کسب 0 ,111 

121 دکتر قنبری                                 توسعه اقتصادی و توسعه انسانی 8 ,111 

131 دکتر قنبری                              های اقتصاد ایرانتحوالت در بخش 1 ,111 

151 دکتر قنبری                                                         اقتصاد سنجی 11 ,111 

121 قنبری دکتر                                  توسعه اقتصادی و جایگاه ایران 11 ,111 

105 میثاقی -چودری/احمدوند -دیویس -فابوزی                          دانش مالی ساختار یافته 12 ,111 

155 مسعود خرداد -دکتر عبدی              چه باشد آنچه خوانندش تفکر سیستمی          13 ,111 

171 آرش کتابفروش بدری                       حل مسئله و استراتژی های آن 14 ,111 

155 فرشاد حیاتی                     کاری را شروع کنید که ارزنده باشد 15 ,111 

   )ریال(قیمت  عنوان کتاب / نویسنده / مترجم  ردیف

151 دکتر غالمرضا فرساد امان الهی(                                             1های هزینه یابی )روش 16 ,111 

117 امان الهیدکتر غالمرضا فرساد (                                             2های هزینه یابی )روش 10 ,111 

 351,111 د مخبرمحمرشد اقتصادی شتابان در ایران                                                18

,3 جرارد روالند/ دکتر محمد سلیمانی                                                     توسعهاقتصاد  11 115 ,111 

 351,111 دکتر یاراحمدی                                                  یه مبانی ساختار سرما 21

,0 نژاداله کهن هوشویلیام ای. گریفیتس/ دکتر روح -آر. کاتریل               مبانی اقتصاد سنجی 21 151 ,111 

 511,111 شاهین شایان آرانی                              گذاری و ریسکمدیریت سرمایه 22

 351,111 نیشاهین شایان آرا             مجموعه مقاالت تخصصی مدیریت                  23

155 محمد مخبر                                      (1جهان )جلد اقتصاددانان برتر  24 ,111 

155 محمد مخبر                                      (2اقتصاددانان برتر جهان )جلد  25 ,111 

 511,111 آلیستر مک آلپاین/خلیل شورینی                                            ماکیاولی و مدیریت 26

 511,111 کیوین کالهان/خلیل منفردی                                       ت پروژهیحسابداری مدیر 20

 551,111 نژاداله کهن هوشهشام خطیب/روحها در صنعت برق            ارزیابی اقتصادی پروژه 28

 211,111 محمود نجفی نژاد / سیده محدثه موسوی                                    سرمایه اقتصاد بازار 21

 711,111 دکتر شایان آرانی                                   مدیریت ریسک جامع بنگاه 31
 

 خبر نویسی -ح

http://chalesh.ir/product/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/modiriate-risk-jame/
http://chalesh.ir/product/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-2/
http://chalesh.ir/product/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://chalesh.ir/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://chalesh.ir/product/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87/
http://chalesh.ir/product/%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%B4-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%9F/
http://chalesh.ir/product/%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%B4-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%9F/
http://chalesh.ir/product/%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%B4-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%9F/
http://chalesh.ir/product/%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DB%B2/
http://chalesh.ir/product/%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DB%B2/
http://chalesh.ir/product/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://chalesh.ir/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-2/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-2/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-2/
http://chalesh.ir/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D9%84%D8%AF%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D9%84%D8%AF%DB%8C/
http://chalesh.ir/product/makiaveli-va-modiriat/
http://chalesh.ir/product/modiriat-proje/
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131 مصری -ایلچی                              های خبر نویسی در بورستکنیک 1 ,111 

 25,111  مصری  -ایلچی                  نگاری اقتصادیدر روزنامهمفاهیم کاربردی  2

 51,111  مصری  -ایلچی                     نگاری اقتصادی هخطاهای رایج در روزنام 3

175 ایلچی -طایفه                                    ای صنعت نفتدانشنامه رسانه 4 ,111 
 

 کودک واقتصاد -ط
 35,111 فنایی                                                                          نگین و بیمه  1

 

 

 

http://chalesh.ir/product/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/
http://chalesh.ir/product/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5/
http://chalesh.ir/product/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
http://chalesh.ir/product/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA/
http://chalesh.ir/product/%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87/

