
 1393-1390 فهرست انتشارات

  پژوهشکده پولی و بانکی

  عنوان  ردیف
تاریخ   تالیف/ترجمه/تدوین

  انتشار

نوبت 

  چاپ

  قیمت

  (ریال)

  1393سال 

1  
 وضعیت بانکداري در ایران و جهان

  ش)1390ـ م2011(
  120.000  اول   بهار  رسول خوانساري ... {و دیگران}

  350.000  اول   بهار  جاللی سعید  مجموعه قوانین نظام پولی و بانکی  2

3  
طراحی رهنمود جدید براي مدیریت 

  ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران

طاهره اکبري آالشتی،  د،زهرا خشنو

  رسول خوانساري
  140.000  اول   بهار

  350.000  اول  بهار  رضا طالبلو  اقتصاد خرد بانکداري  4

5  
پیش بینی و مدیریت جریان وجوه نقد در 

  هابانک
  50.000  دوم  بهار  سعید جمشیدي

  250.000  اول  بهار  جواد طهماسبی ترشیزي  ، خطاها و دروغ ها ها واقعیت  6

7  
نظارت شرعی بر بانک ها و موسسات مالی 

  اسالمی

سید عباس موسویان، حسین 

  میسمی
  180.000  اول  تابستان

8  
): مبانی نظري ـ 1بانکداري اسالمی (

  تجارب عملی

موسویان، حسین سید عباس 

  میسمی
  350.000  اول  تابستان

  400.000  اول  تابستان  نادر مهرگان  بازارهاي مالی مدرن  9

10  
ریاضیات براي  –اقتصاد ریاضی (جلد اول 

  اقتصاد خرد)
  200.000  اول   پاییز  فرهاد نیلی

 
  

  عنوان  ردیف
تاریخ   تالیف/ترجمه/تدوین

  انتشار
  نوبت چاپ

  قیمت

  (ریال)

  1392سال 

1 
ها و  هاي حوزه نظارت بر بانک بخشنامه

  جلد) ویرایش پنجم2مؤسسات اعتباري(

مرحوم  زاده و علی حسن

  والی نژادمرتضی 
  700.000  اول  بهار

  بانکداري سبز 2
علی حسن زاده و نرگس 

  زاهدي 
  40.000  اول  بهار

3 
هاي  المللی رویه کتاب الکترونیک چارچوب بین

  اي حسابرسی داخلی حسابرسی حرفه
  40.000  اول  بهار  احمد عالی نژاد

4 
معامالت بانکی از منظر مراجع تقلید (ویرایش 

  دوم)
  200.000  دوم تابستان  سید عباس موسویان 

  75.000  اول   تابستان  رضا محبی مجد  کارت هاي اعتباري و انطباق پذیري فقهی 5



  عنوان  ردیف
تاریخ   تالیف/ترجمه/تدوین

  انتشار
  نوبت چاپ

  قیمت

  (ریال)

  دوم   تابستان  محمدرضا حاجیان   بازار بین بانکی ریالی 6
60.000  

  نیستموجود 

  30.000  اول  تابستان  بهزاد فخار  ها نظارت بر فناوري اطالعات بانک 7

  اقتصاد بانکداري  8
علی حسن زاده، پرستو 

  الهی شجري و مژده بادي
  180.000  اول  تابستان

  200.000  دوم  تابستان  مصطفی السان  حقوق بانکداري اینترنتی(ویرایش دوم) 9

10 
 بینی و مدیریت جریان وجوه نقد در پیش

  ها بانک
  50.000  اول  پاییز  سعید جمشیدي

11 
مجموعه مقاالت دومین همایش بانکداري 

  يجلد2هاي پرداخت. الکترونیک و نظام
  300.000  اول  پاییز  پژوهشکده پولی و بانکی

  200.000  اول  پاییز  ناصر مکارم  ها و موسسات مالی  تقلب در بانک 12

  120.000  اول  پاییز  مصطفی السان   حقوق بانک مرکزي 13

  رهنمودهاي کلیدي مدیریت ریسک نقدینگی 14

رسول  زهرا خوشنود،

خوانساري، طاهره اکبري 

  آالشتی

  140.000  اول  پاییز

  600.000  اول  پاییز  پژوهشکده پولی و بانکی  )جلد4(تاریخ شفاهی بانک مرکزي  15

  280.000  اول  پاییز  آمنه نوبخت فر  زمامداران پول  16

17 

و دستاوردهاي  سالشمار تحوالت اقتصادي

(ویرایش 1388-1339بانک مرکزي ایران 

  دوم)

. محمدي حسین باز

  مراد سلطانیان محمد
  350.000  دوم  زمستان

  (ویرایش دوم) توسعه نهادهاي مالی در ایران 18

زهرا  ،محمد فقهی کاشانی

اکبري  هطاهر ،خشنود

  آالشتی

  200.000  اول   زمستان

19 

مجموعه مقاالت یازدهمین کنفرانس 

ـ آسیا  المللی انجمن اقتصادي اقیانوسیه بین

)APEF(  

  160.000  اول   زمستان  پژوهشکده پولی و بانکی

  120.000  پنجم  زمستان  سعید جمشیدي  (ویرایش دوم)حسابداري بانکی  20

21 
(ویرایش  هاي اعتبارسنجی مشتریان شیوه

  دوم)
  80.000  هفتم  تابستان  سعید جمشیدي

22 
همایش  مجموعه مقاالت بیست و سومین

  جلدي) 3هاي پولی و ارزي ( سیاست
  600.000  اول  زمستان  پژوهشکده پولی و بانکی

23 
المللی و مقررات  هاي بانکی بین نامه ضمانت

  حاکم بر آنها

سعید تراشیون، غزاله 

  طباطبایی
  80.000  اول  زمستان 

 



 
 

  عنوان  ردیف
تاریخ   تالیف/ترجمه/تدوین

  انتشار
  نوبت چاپ

  قیمت

  (ریال)

  1391سال 

1  
اندازه گیري ریسک عملیاتی و شهرت  

 (رویکرد کاربردي)
  100.000  اول بهار  کامگار ریام

  تامین مالی خرد اسالمی  2
 دیمحمد رضا س دیس

  ینوران
  موجود نیست  اول  بهار

3  
 2010وضعیت بانکداري در ایران و جهان (

  ه .ش.) 1389 –میالدي 

رسول خوانساري ... {و 

  دیگران}
  60.000  اول بهار

 75.000 چهارم تابستان سعید جمشیدي  حسابداري بانکی  4

  موجود نیست  اول  تابستان  بچه کرد دیحم جلدي) 2بازارها و نهادهاي مالی (  5

  200.000  اول  تابستان  زادهیعل سایپر  مدیریت ریسک اعتباري  6

7  
نظریه جدید سبد دارایی و تحلیل 

  جلدي) 2گذاري ( سرمایه
  340.000  اول  پاییز  يسور یعل

8  Recent Developments in Banking 
and Financial Supervision 

  موجود نیست  اول  پاییز  احمد عزیزي

  موجود نیست  اول  پاییز  نژاد یعباس نیحس اقتصاد اسالمی چیست؟  9

  موجود نیست  اول  پاییز  جواد فالح  مار،یمحمود ت  اي در مالیه اسالمی مباحث پایه  10

  موجود نیست  اول  پاییز  شراره رخشان  بدون چرخشاقتصاد   11

  اول  زمستان  فتح اله تاري  صکوك در نظام پولی و مالی ایران  12
100.000  

  تعداد محدود

13  
مجموعه مقاالت اولین همایش بانکداري 

  جلد2هاي پرداخت. الکترونیک و نظام
  300.000  اول  زمستان  پژوهشکده پولی و بانکی

  280.000  اول  زمستان  حسین قضاوي  (ویرایش سوم) بازارهاي مالیتأمین مالی و   14

15  
مجموعه مقاالت بیست و دومین همایش 

  هاي پولی و ارزي ساالنه سیاست
  350.000  اول  زمستان  پژوهشکده پولی و بانکی

 پول و بانکداري و نهادهاي مالی  16
احمد مجتهد، 

 زاده حسن علی
  100.000  چهارم بهار

  1390سال 

1 
پنجاه سال بانک مرکزي  هفتاد و پنج سال 

  آمارهاي اقتصادي
  35.000  اول  بهار  سپیده پاکروان

  پول و بانکداري و نهادهاي مالی 2
احمد مجتهد، علی حسن 

  زاده
  80.000  سوم  بهار



  عنوان  ردیف
تاریخ   تالیف/ترجمه/تدوین

  انتشار
  نوبت چاپ

  قیمت

  (ریال)

  موجود نیست  اول  تابستان  مهرداد سپه وند  ها در ساتنا برآورد تقاضاي نقدینگی بانک 3

4 

هاي اداره مطالعات و مقررات  بخشنامهمجموعه 

بانکی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران(از 

  )1390تا پایان شهریورماه  1389ابتداي سال 

مدیریت کل مقررات، 

مجوزهاي بانکی و مبارزه 

با پولشویی بانک مرکزي 

  جمهوري اسالمی ایران

  اول  پاییز
50.000  

  موجود نیست

5 
ویرایش  – هاي اعتبارسنجی مشتریان شیوه

 دوم
 40.000 ششم  پاییز سعید جمشیدي

 75.000 اول پاییز مصطفی السان هاي بانکی حقوق پرداخت 6

7 
موانع و مشکالت اجراي عقود مشارکتی در 

 نظام بانکی کشور
 60.000 اول زمستان محمدرضا حاجیان

 موجود نیست اول زمستان محمود متوسلی اقتصاد تأمین مالی خرد 8

9 
 -بانکی (تهیه صورت هاي مالی)حسابداري 

  ویرایش دوم
  موجود نیست  سوم  زمستان  سعید جمشیدي

10 
مجموعه مقاالت بیست و یکمین همایش 

  جلدي) 2( هاي پولی و ارزي ساالنه سیاست
  230.000  اول  زمستان  پژوهشکده پولی و بانکی

17/9/93  
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