
مترجمنویسندهناشرنام کتابردیف 

-مهندس محمد حسن ثقفیانتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایرانروایتی از الگوی تحقیق و توسعه بومی در صنعت1

2
حمایت های رقابتی از تحقیق و توسعه و نوآوری در کشور های 

( کشور25)صنعتی و تازه صنعتی شده 

انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و 

معادن

(ISI,SCOPUS,ISC)پایگاه های استنادی علوم 3
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و 

معادن

(Brain Drain)مهاجرت نخبگان 4
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و 

معادن

صنعت و دانشگاه5
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و 

معادن

6
  Management of R&D)مدیریت واحد های تحقیق و توسعه 

Centers)

انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و 

معادن

 مدیریت روه توسعهگ

ئی منش»کتاب اهی پیشنهادی   لیست                                                 رد حوزه  تحقیق و توسعه« گروه توسعه مدرییت فدا



7
 (Technology Commercialization)تجاری کردن تکنولوژی 

...گام های اجرایی برای مراکز تحقیق و - 

انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و 

معادن

موسسه مطالعات بین المللی انرژیارزیابی پروژه های ملی تحقیق و توسعه ؛ ساختار ها و روش ها8
سید سپهر قاضی نوری، علی 

...دیوساالر و
-

کار گروهی مفاهیم و روش ها، مزیتها و آسیب شناسی9
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و 

معادن

10
چالش ها و مشکالت صادرات کاال ها و خدمات شرکت های دانش 

بنیان
-خدیجه خدمتی توسلانتشارات محسن

تینگستاد. جیمز ای...مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، مدیریت بر هوش های پرورش یافته11
صدیقه اخالقی اصفهانی، آرزو 

...عسکری، عقیل ملکی فر،

دکتر علی اصغر توفیقکارل اولریش و استیون اپینگرانتشارات سازمان مدیریت صنعتیطراحی و توسعه ی محصول12

سینا قربانلوتام کلیانتشارات مبلغانروش های کاربردی در تحقیق، طراحی و توسعه محصوالت13

راهنمای مدیریت مالکیت فکری برای کسب و کار های دانش بنیان14
انتشارات موسسه دارایی های فکری و فناوری 

...مهندس
-حسن علم خواه و جواد شجاع

مجموعه دستور العمل ها و مقررات- برون سپاری تحقیق و توسعه 15
موسسه ی چاپ و انتشارات دانشگاه امام 

(ع)حسین
سامونس. پیتر آ

مرکز مطالعات و پژوهش های 

لجستیکی و مهندسی



پیتر بمفیلدانتشارات آمهمدیریت تحقیق و توسعه در صنایع شیمیایی و رادیویی16
گروه مترجمین شرکت تحقیقاتی، 

مهندسی توفیق دارو

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی( جلدی2) مدیریت دانش، فناوری و نوآوری R&Dنسل چهارم 17
ال  میلر و النگدون . ویلیام

موریس

دکتر علیرضا مهاجری و مریم 

فتاح زاده

18R&D دفتر پژوهش های فرهنگیمدیریت تحقیق و توسعه

انتشارات سازمان مدیریت صنعتیاز ایده تا عمل- مدیریت استراتژیک توسعه ی محصول جدید 19
منوچهر انصاری و علیرضا 

ممقانی
-

تینگستاد. جیمز ایانتشارات نور بخشچگونگی مدیریت بر کارکنان بخش تحقیق و توسعه20
دکتر علی خاکبازان، دکتر علی 

اصغری و طاهره سادات حمیدی


