لیست کتابهای خریداری شده از سی و دومین
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

رشته :
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تعداد جلد63 :
تعداد نسخه136:

کتابخانه و مرکز اطالع رسانی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

عنوان

مولف

نسخه

مجموعه سواالت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری
حسابداری 97-85

ایرج نوروش و دیگران

2

نهادهای پولی و مالی

جف مدورا

1

پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری

بنی مهد ،عربی ،حسن
پور

1

قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ویژه کارفرمایان و پیمانکاران بهرام ممبینی

1

چکیده استاندارده های بین المللی گزارشگری مالی

حصار زاده  ،مرفوع

1

آموزش واکاوی و تبیین فرصت های بهبود استاندارد های
حسابداری بخش عمومی ( دولتی ) ایران جلد اول

رضا حصار زاده

1

 2000سوال چهارگزینه ای حسابداری مدیریت

کرمی ،بیک بشرویه،
اکبری کیارودی

1

روش تحقیق کیفی و کمی در حسابداری همراه با نرم افزار اس پی
اس اس

زهرا دیانتی دیلمی

2

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری بخش
عمومی

محمد علی معینی

2

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابرسی

غالمرضایی ،کاظمی

2

اصول حسابداری 1

محمد میوه چین

2

کنترل داخلی حاکم به گزارشگری مالی برون سازمانی ( ) ICEFR
چکیده رویکرد ها و مثال ها متمم کنترل داخلی ...

کثیری ،شکری

2

حسابداری موارد خاص مطابق با آخرین تغییرات قوانین و مقررات

حصاری و دیگران

2

حسابداری عمومی مقدماتی

الهام حسینی

2

سیستم های اطالعاتی حسابداری ( چرخه های معامالتی)

جیمز ای .هال

2

حسابداری منابع انسانی قابل استفاده برای حسابداران مدیران و
دانشجویان

مالیی ،سیروان شریفی 2

عنوان

مولف

نسخه

تحیلیل های سری زمانی در پژوهش های حسابداری  :برخی مسائل
روش شناسی

آقایی ،احمدیان

2

مرجع کامل حسابداری مالی و صنعتی

کرمی ،حسینین نژاد

2

سیستم های اطالعاتی حسابداری

ابراهیمی کرد لر ،حسن
بیگی ،قواصی کناری

2

حسابرسی کارشناسی ارشد – دکتری

علیرضا خانی

1

Technical English in accounting

بدیعی بهمنمیری

2

حسابداری مالی کارشناسی ارشد

مشایخی فرد ،بدیعی

1

روش شناسی پژوهش های حسابداری

خواجوی ،قدیریان
آرانی

2

مقایسه استانداردهای حسابداری ملی بین المللی و آمریکایی جلد
اول

حصارزاده ،بذرافشان،
حسینی پور

2

تجزیه سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار و مهندسی مالی
با تجدید نظر کامل

رهنمای رودپشتی،
هیبتی ،اسالمی بیدگلی

2

تحوالت در حسابداری مدیریت

دانتور  .ویکر اما
سینگ ،چاندانا .آالواتاج

2

تئوری حسابداری نظریه ها با تاکید بر تحقیقات ایران و رویکرد
اخالقی

زهره حاجی ها

2

رویداد پژوهی در حسابداری و مالی

قائمی ،حواد معصومی

2

امور مالی بین الملل

مرادی ،مریم شکری

2

مروری بر پژوهش های حسابرسی ( جلد اول و دوم)

سجادی ،کزازی

4

مروری بر تحقیقات حسابداری ( جلد اول و دوم )

سجادی ،خسروی

4

مروری بر پژوهش های مالی ( جلد اول و دوم )

حسین سجادی

4

عنوان

مولف

نسخه

راستی آزمایی دادخواست های ورشکستگی شرکت های کوچک و
متوسط( )SMEs

علی جعفری

2

تئوری حسابرسی

لن دنیس

2

حسابرسی 1

مقدم ،خرم آبادی،
لشکر آرا

2

حسابداری مدیریت

ادوارد بروچر و دیگران

2

حسابداری ابزارای مشقه با تاکید بر قراردادهای آتی و اختیار معامله

علی احمدی ،قاسم بولو 2

اصول مالیه عمومی

بهنام مرادی

2

بانکداری ناب  :راهکارهایی برای افزایش کیفیت بهره وری و
روحیات کارکنان در بانکها و موسسات مالی

اوپنهایم ،مارک فلبور

2

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی به انگلیسی

امیری ،راضیه رضایی

2

سواد مالی شخصی جلد اول

ژوان اس رایان –
کریسی رایان

2

مکاتب فکری حسابداری

ریچارد چارلز الفلین

2

حسابداری ابزارها و عقود مالی اسالمی

مهرانی ،کرمی ،رامروز

3

مدل های ریاضی مشتقات مالی جلد اول و دوم

یو ،کوین کویک

4

محاسبات کمی مالی

استفن جی کیلسون

2

نهادهای پولی و مالی

جف مدورا

2

حسابداری مالیاتی با رویکرد دانشگاهی

احمد آخوندی

3

استانداردهای حسابداری ایران

سازمان حسابرسی

4

حسابداری مدیریت استراتژیک ویرایش  ( 6جلد  1و )2

ادوارد بلوچر و دیگران

2

عنوان

مولف

نسخه

مروری جامع بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

کرمی ،ودرز تله جردی
 ،حاجی عظیمی

2

حل مسائل مالی در اکسل ( معرفی  +کاربرد )

سعید ونکی

2

مجموعه قوانین مالیاتی

وفادار ،شهداد فرد

2

حسابداری صنعتی  1و  2و 3

جمشید اسکندری

3

مروری بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 2017

تاجیک ،وفادار

2

چارچوب مفهومی برای گزارشگری مالی

رحیمیان ،خاذن

2

تعدد طلبکاران ( حقوق تعهدات )

احسان شمس

2

مهارت های فرد – محور ( مهارت های بین فردی و غیره )

گولدبرگ ،روزن فلد

2

مجموعه سواالت چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری بخش
عمومی با پاسخ تشریحی

مهربانی ،سینا مهربانی

2

حسابداری و حسابرسی دولتی بر اساس نظام حسابرسی بخش
عمومی ...

نخبه فالح ،صادقی،
محمودآبادی

2

مجموعه سواالت آزمون های ورودی عضویت در جامعه حسابداران
رسمی ایران

حسین مهربانی ،سینا
مهربانی

2

درآمدی بر قواعد حاکم بر معامالت بورس اوراق بهادار در حقوق
ایران

میالد مالئی خاص،
محمدامین پورچنگیز

2

