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 استخدامی و حقوق اداري -هاي اداريمجموعه کتاب
 

 بندي مشاغل (مشاغل عمومی و اختصاصی)؛ طراحی شغلطبقه

 گردآورنده/مترجم/مؤلف کتاب عنوان ردیف
/ چاپ سال

 تجدید چاپ
 1400 مریم رونق و مدارك تحصیلی رسمی و غیررسمی مشاغل عمومی 1

2 
همراه با قانون نظام هماهنگ پرداخت  ییاجرا يهادستگاه نیمشاغل مستخدم یابیو ارزش يبندطرح طبقه

 1400 یوسف رونق هاي شغلی هشت رسته طرح)هاي مربوط و شرح رشتهنامهشامل قانون نظام هماهنگ پرداخت و آیین(

 1398 یوسف رونق هاي اجراییعمومی و اختصاصی دستگاه مجموعه مشاغل 3
 1397 یوسف رونق، مریم رونق هاي وابستهمجموعه مشاغل عمومی و اختصاصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان 4
 1400 یوسف رونق بندي و ارزشیابی مشاغلطراحی شغل، طبقه 5

 
 مالی -استخدامی و اداري -اداري

 قانون تنظیم؛ سلامت اداري و تخلفات اداري و ...برنامه اصلاح نظام اداري؛ عالی اداري؛ ایثارگران؛ معلولان، بازنشستگی؛ ساختار سازمانی؛ قانون مدیریت؛ مصوبات شوراي

 گردآورنده/مترجم/مؤلف کتاب عنوان ردیف
/ چاپ سال

 تجدید چاپ
 1400 یوسف رونق، مریم رونق ویراست چهارم -سایر قوانین و مقررات مربوطرسانی به ایثارگران و قانون جامع خدمات 6
 1400 رونق مریم رونق، یوسف استخدامی) -مجموعه قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوري و منابع انسانی (اداري 7
 1400 رونق مریم قانون مدیریت خدمات کشوري (قطع جیبی) 8
 1397 رونق مریمیوسف رونق،  مقررات مربوطقانون مدیریت خدمات کشوري و  9
 1399 رونق یوسف فساد با مقابله و اداري سلامت ارتقاي و تأمین مقررات و قوانین مجموعه 10
 1399 ، نادر قائديرونق یوسف قوانین و مقررات بازنشستگی (مشمولین صندوق بازنشستگی کشوري) 11
 1399 منصوره کریمی، نسرین حسینی ساختار سازمانیسازي راهنماي عملیاتی و اجرایی طراحی و پیاده 12
 1396 یوسف رونق مدیریت نظام جبران خدمت و سایر مقرران قانون کار 13
 1399 معاونت نوسازي اداري؛ سازمان اداري و استخدامی کشور هاي اجراییمرجع خدمات دستگاه 14
 1398 معاونت نوسازي اداري؛ سازمان اداري و استخدامی کشور )1397 -1399هاي (سالمجموعه راهنماي برنامه جامع اصلاح نظام اداري دوره دوم  15

 1395تا سال  1369مجموعه مصوبات شوراي عالی اداري از سال  16
معاونت نوسازي اداري، سازمان اداري و استخدامی کشور؛ 

 انتشارات فرمنش
1397 

 1398 مریم رونق مربوطقانون حمایت از حقوق معلولان و قوانین و مقررات  17
 1397 رونق مریم )2) و (1قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات ( 18
 1399 رونق مریم قوانین و مقررات تأمین سلامت اداري (تخلفات اداري) (جیبی) 19
 1396 یوسف رونق مدیریت نظام جبران خدمت و سایر مقررات قانون کار 20
 1393 آبادابراهیم صادقی، محمد صادقی یزدان استانداردسازي خدمات دولتیراهنماي اجرایی  21

  



 

 1400 مردادتنظیم لیست: 

 ايقوانین بودجه و برنامهمجموعه 
 

 گردآورنده کتاب عنوان ردیف
/ چاپ سال

 تجدید چاپ

 کل کشور 1400مُحشاي مجموعه قانون و مقررات بودجه سال  22
 شده در متن)قوانین و مقررات اشاره (همراه با ضوابی اجرایی، مصوبات ضرایب حقوق، و زیرنویس

 1400 مریم رونق

 کل کشور 1399مُحشاي مجموعه قانون و مقررات بودجه سال  23
 شده در متن)سازي، و زیرنویس قوانین و مقررات اشاره(همراه با ضوابی اجرایی، مصوبات ضرایب حقوق و جداول همسان

 1399 مریم رونق

 کل کشور 1398بودجه سال مُحشاي مجموعه قانون و مقررات  24
 1398 مریم رونق شده در متن)سازي، و زیرنویس قوانین و مقررات اشاره(همراه با ضوابی اجرایی، مصوبات ضرایب حقوق و جداول همسان

 1396 مریم رونق ساله ششم توسعه و احکام دائمیقانون برنامه پنج 25
 1396 رونقمریم  هاي توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه 26
 1396 مریم رونق ساله ششم توسعهقانون برنامه پنج 27

 

 هاي مدیریتکتابمجموعه 
 

 گردآورنده/مترجم/مؤلف کتاب عنوان ردیف
 /چاپ سال

 تجدید چاپ
 1400 فراحمد جزایري، نسرین مهدي هاي افزایش نفوذ در منابع انسانیتاکتیک 28
 1399 ئیانصدیقه نبیسعید صیادي،  ریزي منابع انسانیبرنامه 29
 1399 زادهعلاءالدین رفیع هاي اداري امور عمومیجهانی شدن و چالش 30
 1399 مریم رونق )رانیو مد هامیکارکنان، ت يموفق برا يدورکار يراهنمادورکاري ( 31
 1396 سلمانی الهذبیح صلواتی، عادل میرعزیزي، خسروي وحید )کارکنان کفایتیبی مدیري براي نوآورانه رویکردي( کفایتیبی مدیریت 32
 1395 میربهاءالدین المیرا مبارکی، حسین )مدیران براي ضروري هايتکنیک و نکاتمل (کا ولی کارتازه مدیر 33
 1397 زادهعلاءالدین رفیع مدیریت عملکرد پویا 34
 1397 رونق یوسف زاده،رفیع علاءالدین )مدیران و کارکنان سازمان،( کاربردي -علمی رویکرد با عملکرد ارزیابی و مدیریت 35
 1396 زادهرفیع علاءالدین عملکرد مدیریت نظام استقرار گامبهگام راهنماي 36
 1395 ترابنده محمدعلی زاده،رفیع علاءالدین عملکرد مدیریت در کمی هايمدل کاربرد 37
 1395 ملک داوود زاده،خلیفه ساسان  کیفیت بهبود جهت در فرآیند مدیریت 38
 1400 رونق یوسف دستمزد و حقوق مدیریت 39
 1395 عابدینی مریم پورمند، محمدرضا )اصلاحات رایج الگوهاي به تطبیقی رویکرد( دولتی مدیریت اصلاحات 40
 1397 کاظمی بابک  لجستیک و تدارکات مدیریت 41

 

 هاسایر کتاب
 

 گردآورنده/مترجم/مؤلف کتاب عنوان ردیف
 /چاپ سال

 تجدید چاپ
 1400 ینیصفورا حس ،ینیصابر حس ،يمقصود ریام یصنعت یسنجمطالعات امکان يسازدستورالعمل آماده 42
 1394 زادهاله سلمانی، مونا خلیلمیثم اقبالی، ذبیح المللي حقوق بینمجموعه مقالاتی در حوزه 43
 1394 اله سلمانیمیثم اقبالی، ذبیح هاي فراملیي رسانهها ناشی از اعمال مجرمانهالمللی دولتمسئولیت بین 44

 


