کتب فارسی
-1آثار توسعه ای بورس های کاالیی در بازارهای نوظهور  -.تهران  :مهر نوروز .1393 ،
-2آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی کشور /داود عبادیانی  -.تهران  :موسسه عالی آموزش و
پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ،
-3اصول بیمه  :4شیوه بررسی ادعای خسارت بیمه ای  -.تهران  :پژوهشکده بیمه .1392 ،
-4اصول بیمه  :5بیمه های اتومبیل  -.تهران  :پژوهشکده بیمه .1392 ،
-5اصول بیمه  :6انواع پوشش بیمه ای منازل مسکونی  -.تهران  :پژوهشکده بیمه .1392 ،
-6بیمه ساخت (احداث) :گزارش گروه تحقیق پیشرفته  -.تهران  :پژوهشکده بیمه .1393 ،
-7توسعه دانش بنیان کشاورزی  :مدیریت دانش ،فناوری و نوآوری در کشاورزی  /محمود حسینی -.
تهران  :انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران .1392 ،
-8جنبه های حقوقی بیمه های عمر /ادوارد گریوز  -.تهران  :پژوهشکده بیمه .1393 ،
-9حسابداری شرکت های بیمه  :با رویکرد استاندارد حسابداری  /داریوش محمدی  -.تهران  :پژوهشکده
بیمه .1393 ،
 -10خالصه مقاالت همایش ملی چشم اندازتوسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور  -.تهران
 :انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران .1393 ،
-11دانشگاه  ،کارآفرینی و توسعه دانش بنیان  /ابوالقاسم شریف زاده  -.تهران  :انتشارات جهاد
دانشگاهی واحد تهران .1380 ،
-12روش های جایگزین انتقال ریسک  /اریک بنکس  -.تهران  :پژوهشکده بیمه . 1393 ،
-13قانون بودجه سال  1394کل کشور :مصوب  1392/12/24مجلس شورای اسالمی و تایید
 1393/12/25شورای نگهبان /جهانگیر منصور -.تهران  :دوران .1394 ،
-14کشاورزی در جهان به سوی  -. 2050 -2030تهران  :موسسه پژوهشهای برنامه ریزی  ،اقتصاد
کشاورزی و توسعه روستایی . 1393 ،
-15کشاورزی فراسرزمینی  :تجارب کشورها در سرمایه گذاری خارجی کشاورزی  -.تهران  :موسسه
پژوهشهای برنامه ریزی  ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی . 1393 ،

 -16کشاورزی فراسرزمینی  :ظرفیت های تولید محصوالت کشاورزی کشورهای همسایه و طرف های
تجاری  -.تهران  :موسسه پژوهشهای برنامه ریزی  ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی . 1393 ،
 -17کشاورزی فراسرزمینی  :ظرفیت های تولید و مبانی حقوقی کشورهای منتخب  /اسماعیل نصر
اصفهانی  -.تهران  :موسسه پژوهشهای برنامه ریزی  ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی . 1393 ،
-18مبانی بیمه  /دیوید اتکینز  -.تهران  :پژوهشکده بیمه .1393 ،
-19نیازهای امروز ،چالش های فردا  :مدیریت ریسک سیاسی بین المللی  /تئودور اچ  .موران  -.تهران
 :پژوهشکده بیمه .1393 ،

گزارش ادواری
-1اثرات حق بیمه بر تقاضای بیمه محصوالت کشاورزی در آمریکا  /اریک جی ادونوقو ؛ مترجم:
سمانه عزیز نصیری  -.تهران  :موسسه پژوهش های برنامه ریزی ،اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی
.1393 ،
-2بررسی اجمالی وضعیت تولید ماهی و آبزیان در ایران و جهان /علیرضا جیران  -.تهران  :موسسه
پژوهش های برنامه ریزی ،اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی .1393 ،
-3چندگفتار پیرامون بحران مدیریت در آب /مجتبی پالوج  -.تهران  :موسسه پژوهش های برنامه ریزی،
اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی .1393 ،
-4پیش بینی فائو از وضعیت غالت جهان در سال  2014-15با نگاهی اجمالی بر روند جهانی قیمت
غذا و محصوالت کشاورزی در سال  / 2015رویا محمد زاده  -.تهران  :موسسه پژوهش های برنامه
ریزی ،اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی .1394 ،

نشریات ادواری
-1آینده نگر  ،نشریه آینده پژوهانه  -.تهران  :اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی  ،اردیبهشت
 ،1394شماره  ، 37سال چهارم .
-2اقتصاد کشاورزی و توسعه ( فصلنامه علمی – پژوهشی )  -.تهران  :موسسه پژوهش های برنامه
ریزی ،اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی  ،زمستان ،1393سال بیست و دوم  ،شماره . 88

-3جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای ( فصلنامه علمی –پژوهشی )  -.زاهدان  :دانشگاه سیستان و
بلوچستان  ، 1393 ،سال چهارم  ،شماره .12
-4دام و کشت و صنعت ( ماهنامه کشاورزی ،تخصصی ،کاربردی و تحلیلی ) /ابوالقاسم گلباف  -.تهران
 :اردیبهشت  ، 1394سال  ، 17شماره . 181
-5روستا و توسعه ( فصلنامه علمی – پژوهشی ) تهران  :موسسه پژوهش های برنامه ریزی،
اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی  ،زمستان ،1393سال  ، 17شماره . 4
-6سنبله ( ماهنامه تحلیلی  ،علمی ،فنی  ،کشاورزی و زیست محیطی ) /رائیکا امین طاهری  -.تهران :
اردیبهشت  ، 1394سال بیست و هشتم  ،دوره سوم  ،شماره . 239
-7کشاورز ( ماهنامه کشاورزی ،علمی ،اقتصادی و انتقادی )  -.تهران  :موسسه انتشاراتی گل افرا،
اسفند ، 1393سال سی و ششم  ،شماره . 423

