نام کتاب
سازمان ومدیریت رویکردی پژوهشی
تئوری و طراحی سازمان

نام نویسنده
سید محمد مقیمی
ریچارد دخت ترجمه پارسائیان-اعرابی

طراحی ساختار سازمانی 3جلد

سید محمد اعرابی

تحقیق عملی

ا .استرینگر ترجمه اعرابی-ایزدی

 3جلد

مدیریت پروژه

ام.پیت اسپینر ترجمه :سید محمد تقی زاده مطلق

تحقیق موردی

ر.ک.ین

ترجمه پارسائیان-اعرابی

عصر مشارکت

مک گالن-کریستوفل ترجمه مصطفی اسالمیه

پژوهش عملی مشارکتی 2جلد

و .وایت

تحقیق کاربردی 2جلد

ترجمه اعرابی و ایزدی

اندازه گیری بهره وری

ر.برینکرهوف-درسلر ترجمه محمودعبداله زاده

مدیریت ارتباطات

برکو-ولونن ترجمه اعرابی-ایزدی

روش تجزیه و تحلیل تطبیقی در مدیریت
اخالق در مدیریت

حمید رفیعی

(  2جلد)

سید محمد اعرابی
ال.هس مر ترجمه اعرابی-ایزدی

رفتار سازمانی

پی.رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی

مدیریت استراتژیک

فرد آر.دیوید ترجمه پارسائیان و اعرابی

جهانگردی عشایر روستاهای شگفت انگیز

حسن زنده دل و همکاران

معرفی جاذبه های ایران به زبان التین

حسن زنده دل و همکاران

مجموعه راهنمای جامع ایرانگردی (استان ها)

حسن زنده دل و همکاران

معرفی جاذبه های ایران به زبان عربی

حسن زنده دل و همکاران

راههای گردشگری روستاهای ایران

8جلد

جهان اسالم ج1
گردشگری در  20کشور جهان

حسن زنده دل و دستیاران
مرتضی اسعدی

5جلد

احمد دیناری

تاریخ سودان بعد از اسالم

هالت ودالی ترجمه محمدتقی اکبری

سیاحت فرهنگ یوگسالوی

وزارت ارشاد

سیاست فرهنگی کوبا

وزارت ارشاد

سیاست فرهنگی رومانی

وزارت ارشاد

عمان

احمد فرامرزی

مباحث کشورها و سازمان ها ( 73جلد کشور های جهان)

مطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه

سفر در امتداد حیات سیستان

علی شعبانی

خدمات صنعت گردشگری

بهرام رنجبریان  -محمد زاهدی

توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران

بهمن کارگر

اخالق در جهانگردی از دیدگاه اسالم

طاهره شالچیان

سابقه برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران

مسعود معصومی

روش آموزش کیفی در صنعت جهانگردی

فایوس-سوی ترجمه مستوفی واحدی

جامعه شناسی مصرف

دالن تیمونی ترجمه سعیدی-حسین آبادی

مدیریت خانه داری در هتل

اقطایی -فرشیدی

مجموعه کتب عملکردهای معماری(هتل)

طالبیان-آتشی-نبی زاده

مجموعه کتب عملکردهای معماری(مجتمع اقامتی)

طالبیان-آتشی-نبی زاده

تشریفات هتل

یحیایی ایلدای

سزاوارترین مرد ( زندگی نامه پدر صنعت هتلداری ایران)

حسن احمدی فرد

اطالع رسانی سیاحتی و راهنمایی گشت(تور) در صنعت ایرانگردی

حمیرا زمانی فراهانی

مدیریت گردشگری فرهنگی

بوفی فیس ترجمه محمود عبداله زاده

اقتصاد سفر و جهانگردی

آدریان بول ترجمه محمد بیگی

واژه نامه گردشگری فرهنگی ژاپنی-انگلیسی-فارسی

ماندانا کرمی

مدیریت جهانگردی

ر .داس ویل ترجمه اعرابی و ایزدی

مطالعات جهانگردی 2ج

دانشکده حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی

شناخت جهانگردی 2ج

پرویز دیبایی

مبانی برنامه ریزی و توسعه گردشگری روستایی

بمانیان و محمودی نژاد

شناخت گردشگری 2ج

رنجبریان-زاهدی

جهانگردی شهری

کازس-پوتیه  -ترجمه صالح الدین محالتی

اقتصاد گردشگری 2ج

محمدرضا فرزین

معصومی
مسعودای
درآمدی به رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری محلی،شهری و منطقه
واژگان تخصصی فراغت،گردشگری و هتلداری

ضیایی و میرزایی

دفترچه مسافات راههای کشور

وزارت راه و ترابری

نژادنژاد
جمشید
جمشید
سرشت-
رشت -
رحمانی
توسعه سازمان برنامه ریزی راهبردی تاکید بر سازمان های گردشگری رحمان
سفرنامه هیات اعزامی سازمان ایرانگردی وجهانگردی

نصراله مستوفی

جهانگردی و توسعه

مرکز تحقیقات و مطالعات سیاحتی

بررسی صنعت جهانگردی و صنعت فراغت

پیتر تیرگ  -احمدی-موحدی-اردکانیان

به سوی روشهای جدیدی از مشارکت بخش دولتی -خصوصی

نصراله مستوفی

برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها

رنجبریان  -زاهدی

سیمای جهانگردی اسالمی

رحیم موسوی

راهنمای سازمان جهانی جهانگردی در سال 2011

هفنه نامه تعطیالت نو (7جلد)

ماهیت گردشگری

مسعود معصومی

بازاریابی توریستی

محمد حسن افضلی نژاد

بازاریابی گردشگری

رنجبریان-زاهدی

استراتژی بازاریابی در بازارهای اینترنتی

مطالعات و پژوهش های بازرگانی

بانک اطالعات گردشگری داخلی-خارجی

کانون تبلیغاتی سپهران

اصول برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری روستایی

زاهد قادری

اماکن مذهبی ایران و توسعه گردشگری

نادر ریاحی

روان شناسی توریستی

گولیمو گولتا مترجم :محمد حسن افضلی نژاد

آمایش جهانگردی

ژرژ کازه-ر.رنیوآرترجمه صالح الدین محالتی

گردشگری و توسعه در جهان سوم

جان لی افتخاری-صالحی

راهنمای عمومی کویر و بیابان و نقش آن در توسعه گردشگری ایران

منوچهر جهانیان

سیاحت و جهانگردی در فرایند تمدن و قرآن

محمد رویایی

جهانگردی ورزشی

نوشین اصفهانی

گردشگری الکترونیکی

د.بوهالیس ترجمه دانشجویان عالمه طباطبایی

سیستم اطالعات جغرافیایی و کاربرد ان در برنامه ریزی توریسم

منوچهر فرخ زاده اصل

زمان دیدار از ایران

هرمزپور رستمی

گردشگری شهری در ایران و جهان

احد دیناری

سیمای سیاحتی

لطیف صادقی

سیاستگذاری گردشگری

مایکل هال و جنکینز ترجمه اعرابی و ایزدی

ها و پژوهش های بازرگانی
مطالعات
بررسی جذب سرمایه گذاری خارجی در زیرساخت های بخش بازرگانی استان
ضوابط عمومی ورود و فعالیت سرمایه خارجی

مطالعات و پژوهش های بازرگانی

تضمین سرمایه گذاری خارجی و سازمان جهانی تجارت

محمدحسن زارع

تضمین سرمایه گذاری خارجی در ایران 3ج

مطالعات و پژوهش های بازرگانی

اسنادی از صنعت جهانگردی در ایران ج1و2و3
بازاریابی گردشگری

ل.یوسژن ترجمه ابراهیم گوهریان

بازاریابی گردشگری

ل.الفردن ترجمه تاج زاده نمین

برنامه ریزی بازاریابی

علی اکبر سالم

خوشه گردشگری رهیافتی نوین در صنعت گردشگری

مطالعات و پژوهش بازرگانی

دانشنامه اماکن مذهبی و فرهنگی و فرهنگی و تاریخی ایران

حیدر شجاعی

گردشگری با عالیق ویژه در ایران

محمد شریف ملک زاده

دایره المعارف گردشگری ایران

هادی حمیدپناه

اولین همایش بین المللی تورگردانان جهان
کتاب حمل و نقل گردشگری

سازمان راهداری و حمل و نقل

راهنمای جدید شهر اصفهان

سازمان ایرانگردی و جهانگردی اصفهان

توانمندی های گردشگری و جاذبه های طبیعت گردی استان کرمان

اداره کل محیط زیست استان کرمان

جاذبه های گردشگری سرعین

صادق فغانلو

روز جهانی گردشگری

ایرانگردی وجهانگردی

فرصتهای سرمایه گذاری در استان لرستان

میراث فرهنگی استان لرستان

مجموعه مقاالت موانع و راهکارهای توسعه گردشگری استان لرستان میراث فرهنگی استان لرستان
استان چهار محال بختیاری و توانمندیهای اقتصادی

طاهری-نظری

جاذبه های گردشگری و تاریخی استان البرز

میراث فرهنگی استان البرز

سیری در بازار و سه مسجد تاریخی تبریز

عالم پوررجبی

ره آورد اولین جشنواره جهانگردی چهار محال و بختیاری 3ج
مصطفی زاده -عباسی

نقطه دیدنی چابهار(200نقطه)
شکار و صید در جمهوری اسالمی ایران
مقاالت همایش ملی توانمندی راهکارهای توسعه گردشگری سمنان
خالصه مقاالت همایش ملی گردشگری تویعه پایدار و اشتغال زایی
شیوه اجرایی صدور پروانه بهره برداری بند ((ب))
برنامه تورهای دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ارزان قیمت 7ج

روش اجرایی تشکیل و راهبری ستاد نظارت بر تاسیسات و دفاتر ایرانگردی و جهانگردی
روش اجرایی صدور مجوز ایجاد اصالح و یا تکمیل تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی
روش اجرایی صدور کارت مدیریت تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی
روش اجرایی درجه بندی و صدور پروانه بهره برداری تاسیسات ایرانگردی و جهانگری
فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری استان سمنان

میراث فرهنگی استان سمنان

قابلیت های سرمایه گذاری صنعت گردشگری استان سمنان

میراث فرهنگی استان سمنان

سیمای فرهنگ وطبیعت استان قم

مقیمی -عباس زاده

سیمای گردشگگری استان بوشهر
راهنمای جدید شهر اصفهان

5ج

میراث فرهنگی بوشهر
ایرانگردی وجهانگردی اصفهان

توسعه حمید ضرغام بروجنی
برنامه ریزی توسعه گردشگری در کشورهای در حال دکتر
ا.اینسکیپ ترجمه:حسن پور -داغستانی
برنامه ریزی گردشگری
دهدشتی شاهرخ  -فیاضی
مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری
ایوانز،کمپبل،هاوس -ترجمه اعرابی
مدیریت استراتژیک سفر وگردشگری

شهاب طالیی  ،صبا عبدیان
راهنمای عمومی گردشگری
دکتر اسماعیل قادری
مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی ایران
میراث فرهنگی وگردشگری درکشورهای در حال توسعهدالن تیمونی ونیاپان ترجمه:پورفرج-باپیری
کشکر-قاسمی-هادی
راهنمای کاربری کمپینگ
آداب معاشرت والگوهای رفتاری در صنعت گردشگری جالل نصیریان
نوبرت فن هوو ترجمه:شفیعی -کجوئیان
اقتصاد مقاصد گردشگری
آموزش کاربردی تهیه طرح های توجیهی گردشگری میربد،مهرجو،حسینی
کاظمی  ،زاهدی
شناخت روحیات ملل
فیلیپ.پیرس ترجمه حمید ضرغام بروجنی
رفتار گردشگر(بن مایه ها و طرح های مفهومی)
محمودی میمند ،مقدمی
مدیریت نوین توریسم جهانی
مترجمین :دلبری ،رجبی
مدیریت مقصد توریسم
دکتر رهنمایی
ایران توان های محیطی وطبیعی آن
کیومرث فالحی
رفتار شناسی ایرانیان
رحمانی ،دانیالی
برند در بازاریابی گردشگری
دکتر رهنمایی
اوقات فراغت و گردشگری
قدمی،بایی
اثرات گردشگری(پیامدها،چارچوب ها وسیاست ها)
تاج زاده،مرزی،دلفان آذری
بخش بندی بازارگردشگری
حمید ضرغام بروجنی
برنامه ریزی توسعه جهانگردی رویکردی همپیوند و پایدار
مهدی رجبیان
درسنامه جامع مدیریت هتل
اقطایی،پورعبداله،صمدزاده،عبدالهی،طاهرا
مدیریت غذا و نوشیدنی ها
ترجمه:سلیمیان،صمدی
مبانی مدیریت غذا و نوشابه
نوابخش ،صفی
جامعه شناسی گردشگری شهری
الوانی،پیروز بخت
فرایند مدیریت جهانگردی
چاک،وای،گی ترجمه:پارسائیان -اعرابی
جهانگردی در چشم اندازی جامع
دکتر میثم موسایی
مبانی اقتصاد توریسم
ترجمه:ضرغام بروجنی وبذر افشان
خط مشی گذاری در صنعت گردشگری
جاذبه های گردشگری(مفاهیم،مدیریت وبرنامه ریزی) سعید داغستانی
سیاست های گردشگری کشورها(مطالعه ای تطبیقی) ضرغام بروجنی،شالبافیان
بایی،قدمی
اثرات گردشگری(پیامدها،چارچوب ها وسیاست ها)
اصغر حیدری
شناخت روحیات ملل
اصغر حیدری
آشنایی با فن راهنمایی در تور
ترجمه :جعفر باپیری
مفاهیم کلیدی در مطالعات گردشگری
ابوالقاسم رادفر
کشمیر
راهنمای تهیه طرح توجیهی اقتصادی

آنکتاد ترجمه:محمد علی فنایی

ارزیابی طرح های اقتصادی

سید احمد میر مطهری

مقدمه ای بر برنامه ریزی ومدیریت اکوتوریسم

اندی درام-آلن مور ترجمه:محسن رنجبر

اکوتوریسم مفهومی نو در جغرافیای گردشگری

اکبری-قرخلو

مقدمه ای بر طبیعت گردی

دیوید ای .فنل ترجمه:اوالدی قادیکالیی

مجموعه مقاالت گردشگری،توسعه پایدارواشتغال زایی

میراث فرهنگی سمنان-دانشگاه سمنان

