
 لیست کتب )مدیریت ( کتابخانه مرکز علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران ) الکترونیکی و غیر الکترونیکی (

 درکتابخانه مرکز  مدیریت لیست کتب با موضوع 

 نام مترجم  نام نویسنده  نام کتاب  ردیف   

 کتب مرکز

 ناهید شیخان ناگاشیما سویشیرو نمودار مدیریت 011 1

2 

5s -  مبنای پیاده سازیTQM و

 BUSINESSرسیدن به 

EXCELLLENCE 

 ندارد رضا ابو طالبی

3 

5S -  مبنای پیاده سازیTQM و

 BUSINESSرسیدن به 

EXCELLLENCE 

 ندارد رضا ابو طالبی

4 5s ندارد مهندس رحیم عربیان 

5 
کیفیت عالی 5اصل برای دستیابی به  

 در محیط کار 
 علیرضا علی نقی تاکاشی اوسادا

 ندارد محمد جواد الهیان آرای وحدت رویه 6

7 
آشنایی با سازمان جهانی تجارت 

wto 
 ندارد اسفندیار امید بخش

 میترا تیموری رافائل اگوایو آموزه های دکتر دمینگ 8

 حسین حسینیان بیل برین -گری همل آینده مدیریت  9

 شمس آفاق یاوری سول جان ماک اخالق حرفه ای در مدیریت  10

 مجید نوریان بتیا.مارتن و همکاران ارتباط رودررو  11

 دکتر بهروز ریاحی هنگ دی ورایس استاندارد سازی 12



 دکتر عبدالرضا رضایی نژاد جک تراوت استراتژی در مدیریت بازار 13

 ابوالعالییدکتر بهزاد  جی کانگر -رابرت فالمر استعداد یابی و جانشین پروری  14

 اصول مدیریت پروژه 15
 -دکتر محمد عبدالشاه 

 دکتر محمد علی شریعت
 ندارد

 ندارد هدایت خان محمدی انبارداری صنعتی 16

 دکتر عبدالرضا رضایی نژاد تام پیترز باز انگاری 17

 سید محمد اعرابی اندرو مک لنان  یژپیاده سازی استرات 18

 پیروزی در مذاکره 19
کراتن میکرو  و  تام

 همکاران
 مجید نوریان

 سینا قربانلو * تبدبل شدن به یک مدیر جدید  20

21 
تفکر سیستمی کل گرایی خالق برای 

 مدیران
 تقی ناصر شریعتی سی جکسن-مایکل 

22 
توانمندی های تجاری کشور های 

 عضو اکو
 ندارد مجری :الهه معصوم زاده

 توسعه مدیران استراتژیک 23
مایکل  -جیمز اف بولت

 و...-مک گراث
 علی اکبر فرهنگی

 جاده های انتظار 24
مدیر اجرایی : سودابه 

 هویت دوست
 ندارد

 شرکت توسعه پایدار نوین جان تانسند جیبی سخنرانی 25

 عباس دهقاتی درک رون تری چک لیست مدیران 26

 عباس دهقاتی درک رون تری چک لیست مدیران 27

 عباس دهقاتی درک رون تری لیست مدیرانچک  28

 دکتر مارک آلن دانشگاه سازمانی 29
صابر آقا  -محسن ایمانی پور

 جانی



 دستاورد اجرای کارت امتیازی متوازن 30
دیوید -رابرت کاپالن 

 نورتن

فرشید -حسین نصراهلل زاده

 محمد نژاد

 حسن موفقی -خدایار ابیلی مایکل آرمسترانگ راهبردهای مدیریت منابع انسانی 31

32 
راهنمای جامع و کاربردی مدل تعالی 

 (PEMپروژه)

امیر -مجید فراهانی 

فریدون -حسین خامنه 

 فرداد

 ندارد

33 
راهنمای گسترده دانش مدیریت 

 پروژه
 ندارد محسن ذکایی آشتیانی

34 
راهنمای گسترده دانش مدیریت 

 پروژه
 ندارد محسن ذکایی آشتیانی

 ندارد مجید نوریان روش هایی مدیریت اجرایی نتیجه گرا 35

 سیستم های مدیریت کیفیت 36
 -محمد رضا پور شمس 

 مهرداد پور شمس

 -محمد رضا پور شمس 

 مهرداد پور شمس

 سیستم های کنترل توزیعی 37

 -شهرام شکوفیان 

محمد -عبدالرضا رضایی

 الوانی

عبدالرضا  -شهرام شکوفیان 

 الوانیمحمد -رضایی

 Cynthia Snyder فرم های مدیریت پروژه  38
Stackpole 

 محسن ذکایی آشتیانی

39 
قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه 

 های اجرایی
 ندارد عباس محسنی

40 
قوانین ضروری و اجتناب نا پذیر 

 برندینگ
 شرکت اس جی اس ایران لورا رایز -ال رایز 

 منا محمدی هاشمی  گروه متخصصان مدیریت اشتغالیگام های موفقیت خود  41

42 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

 راهبردی جهانی

اصالن  -محمد نهاوندیان 

 قود جانی
 ندارد



 ندارد دکتر فریبا لطیفی گفتاری بر بهترین های مدیریت  43

 سید علی اکبر احمدی دونالس.منزل مدیریت اخالق حرفه ای 44

 سید علی اکبر احمدی دونالس.منزل اخالق حرفه ایمدیریت  45

 سید علی اکبر احمدی دونالس.منزل مدیریت اخالق حرفه ای 46

47 
مدیریت جذب و نگه داشت 

 استعدادها
 کثی شویف

جبار بابا  -غالمرضا اصیلی

 شاهی

 ندارد مهدی ابزری مدیریت رفتارسازمانی بین الملل 48

 دکتر محمد ابراهیم محجوب گزنفون مدیریت کوروش بزرگ 49

 ندارد سخنران :رضا شیاهنگ مفاهیم و در حسابداری مدیریت 50

 منابع انسانی در هزاره سوم 51
نازگل  -دکتر حسن رنگریز

 عظیمی
 ندارد

 ندارد دکتر محمد سلطانی نمونه قراردادهای بازرگانی 52

 نوآوری برای آینده 53

نادر  -محسن بهرامی 

مسعود نیکخو  -منتظرین 

-... 

 ندارد

 محمود طلوع مارک ،اچ مک کورمک هاروارد چه چیزهایی را یاد نمیدهد 54

 محسن ذکایی آشتیانی رالف ال ، کالیم هندبوک مدیریت پروژه  55

 هوش هیجانی . مدیریت در سازمان  56
 -دکتر مهدی سبحانی نژاد

 علیرضا یوز باشی
 ندارد

-NILS GORAN OLVE امتیازی متوازنکارت  57
ANNA SJOSTRAND 

 علیرضا علی سلیمانی

 ندارد دکترتیمور آقایی  کتاب مدیر 58

 ندارد محمد علی شنوایی از مشاوره تا استقرار 59

60 5s ندارد مهندس رحیم عربیان 



 داود نعمت اللهی کیم ووچونگ سنگفرش هر خیابان از طالست 61

62 
حاالت بالقوه خرابی و آثار آنالیز 

 (fmeaآن )

مهدی  -غالمرضا دبیری

حیدر -غدیری ثانی 

 ودایع خیری

  

 63 
نگرشی جامع بر  مدیریت 

 استراتژیک

دکتر علیرضا علی 

مهدی فتح هللا  -احمدی  

 ایرج تاج الدین  -

* 

 64 
مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی 

 شهری
 * مهندس اسماعیل شیعه

 65 
 * دکتر عادل آذر 1تحقیق در عملیات  

 66 
تکنولوژی اطالعات و اطالعات 

 تکنولوژی
 * محمد نقی مهدوی

 67 

با اندیشیدن قبل  -مدیریت تغییر 

 از انجام دادن

مهندس بهرام خان 

 مختاری
* 

 68 

مدیریت منابع انسانی : ) راهبردی 

 عملیاتی ( -

عباس شیخ ابو 

 مسعودی
* 

 69 

سازمان ، مدیریت و  اصول و مبانی

 سر پرستی
 * دکتر داود محمدی

 70 

شاخص ها و  -مدل مدیریت سبز

 معیار های اندازه گیری

انجمن مدیریت سبز 

 ایران 
* 

 71 

ارزیابی و -سرمایه های انسانی 

 حسابداری آن 
 * محمد سعید پور رضا

 72 
 مدیریت بحران

دکتر سید مهدی الوانی 

عباس -علی جمالی  -

 ابراهیمی

* 

 73 

معرفی شرکت ها  -پیشگامان تعالی 

ی برتر  در جایزه ملی  بهره وری 

 (1891-98و تعالی سازمانی ) 
 * مسعود همایونفر



 کتب الکترونیکی

1 
 اصول بازاریابی

گری  -فیلیپ کاتلر

 آرمسترانگ
 مهدی زارع

 - ژان بقوسیان مشتری یابی 2

 - - پک مدیریت زمان 3

 - دکتر عباس خدادادی مدیریت استراتژیکجزوه  4

 - بهاءالدین برهانی سازمان و مدیریت 5

 - ژان بقوسیان پیشنهاد مدیرسبز برای مدیران73 6

 مدیریت استراتژیک 7
دکتر سید مرتضی 

 موسویان
- 

 - دکتر کامران صحت مدیریت مؤثر مذاکرات و جلسات 8

 تریسیبرایان  مدیریت و واگذاری کارها 9
بنفشه  -ژان بقوسیان

 عطرسائی

 - - مدیریت دانش 10

11 

تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات 

بر تولید و بهره وری کل عوامل 

 بنگاه های صنعتی

 - دکتر یداله رجایی

 - - ارزیابی کار و زمان 12

   یحیی کمالی بهره وری 13

 کنترل فرآیندها 14
دکتر محمودرضا 

 پیشوایی
- 

 دکتر عبدالرضا رضایی نژاد نورمن وینسنت پیل معجزه مثبت اندیشی 15

 - دکتر احمد گائینی کنترل کیفیت آماری 16

 دکتر مسعود حیدری ویلیام یوری -راجرفیشر اصول و فنون مذاکره 17



 الکترونیکی-مقاله

1 
بررسی تأثیر متقابل بهره وری و 

 کیفیت زندگی کاری منابع انسانی

اسماعیل  -کالمیمحمد 

سیدرضا  -عمران زاده

سیدسینا  -شریفی

 شریفی

- 

2 

استقرار نظام ساماندهی محیط 

، در دانشگاه آزاد اسالمی 5sکار، 

 اردبیل

 -شهرام میرزایی دریانی

 بهمن شارقی
- 

3 
چگونگی برنامه ریزی آموزشی 

 کارکنان در سازمانها
 - طاهره خصالی

 ایرانبررسی بهره وری در اقتصاد  4
 -ناهید مقدم تبریزی

 پروین ولیزاده زنوز
- 

5 

تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات 

بر تولید و بهره وری کل عوامل 

 بنگاههای صنعتی

 - دکتر یداله رجایی

 

 عنوان  37کتب مرکز  : 

 عنوان  73الکترونیکی :  

 عنوان  5مقاله : 

 

 

 

 مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران


