
  ردیف

 
 نویسنده ناشر عنوان لیبل

 

  سال انتشار مترجم

 40ك  1
سازي در ایتالیا اهداف،  خصوصی

 نهادها، نتایج و مسائل حل نشده
 آندرآ گلدستین نشر نیاك

  سازيسازمان خصوصی

  ریزيمدیریت مطالعات و برنامه  

 1387و  1385

 

 42ك  2
مجموعه مصوبات برنامه 

 سازي برزیل خصوصی
 ___ دافرهنگ دهخ

  فرهاد مشتاق صفت

  سازيسازمان خصوصی به سفارش( 

 )ریزي مدیریت مطالعات و برنامه  

  1389و  1386

 نشر رسانش سازي هاي خصوصی محدودیت 45ك  3
. ارنست اولریش فن وایز شکر، اواران آر

 یونگ، ماتیاس فینگر

  محمد صفار

  سازيسازمان خصوصی به سفارش(

 )ریزي همدیریت مطالعات و برنام  

1386  

 46ك  4
هاي رقابتی  سازي در بخش خصوصی

 گزارشی از وضعیت کنونی
 سونیتا کیکري، جان نلیس نشر نیاك

  سازيسازمان خصوصی

 ریزيمدیریت مطالعات و برنامه  
 1387و  1385

 دیک ولش، الیویر فرموند نشر نیاك سازي مرحله به مرحله خصوصی 47ك  5
  سازيسازمان خصوصی

 ریزيیت مطالعات و برنامهمدیر  
1389 

 31ك  6
  شناسی طرح سهام عدالت آسیب

 
_ 

  چیهادي کوزه

  سازيسازمان خصوصی به سفارش(

  )ریزيمدیریت مطالعات و برنامه  

___ 1386 

 93ك  7
نظریه، خط (سازي و توسعه  خصوصی

 )مشی و شواهد
 وي چانگ.کلود عترت نو

  محمد صفار

  زيساسازمان خصوصیبه سفارش (

 )ریزي مدیریت مطالعات و برنامه  

1388  

  منتشر شده سازمان  بلیست کت



  

  
 

               

 سازي و نیروي کار خصوصی 95ك  8
مرکز آموزش و تحقیقات 

 صنعتی ایران
 سونیتا کیکري

  فرهاد مشتاق صفت

  سازيسازمان خصوصی به سفارش(

 )ریزي مدیریت مطالعات و برنامه  

1388  

 اقتصاد مالی خصوصی سازي 97ك 9

  سازيسازمان خصوصی

مطالعات و  مدیریت  

 ریزيبرنامه

 ویلیام ال مگینسون

  محمدصفار

  سازيسازمان خصوصی به سفارش(

 )ریزي مدیریت مطالعات و برنامه  

1388  

 101ك  10
مشارکت بخش خصوصی سازي در 

 آموزش و پرورش
 عترت نو

 پریوش جعفري

سازي، به سفارش سازمان خصوصی(

 )ریزيبرنامه و مطالعات مدیریت

____ 1389 

 102ك 11
بررسی واقعیت آثار توزیعی خصوصی 

 سازي در کشورهاي در حال توسعه
 نانسی بیردزال و جان نلیس فرهنگ دهخدا

  فرهاد مشتاق صفت

سازي، به سفارش سازمان خصوصی(

 )ریزيبرنامهو مطالعات  مدیریت

1389 

  103ك   12
نهادهاي حقوقی تنظیم مقررات؛ 

 ساختار  وسازوکار اجرایی
  عترت چاپ 

 داود هادي فر

سازي، به سفارش سازمان خصوصی(

)ریزيبرنامه و مطالعات مدیریت  

____ 1389 

 30ك   13

معرفی طرح توزیع سهام عدالت به 

ها و  همراه مقررات، دستورالعمل

 چارچوب اجرایی طرح

  سازيسازمان خصوصی

مدیریت مطالعات و   

 ریزيبرنامه

  سازيسازمان خصوصی

 ریزيرنامهمدیریت مطالعات و ب  
___ 1385 

 سازي روندها و تحوالت اخیر خصوصی 74ك   14

  سازيسازمان خصوصی

مدیریت مطالعات و  

 ریزيبرنامه

 سونیتا کیکري، آیشتو فاطیما کولو
  سازيسازمان خصوصی

 ریزيمدیریت مطالعات و برنامه  
1387 

 سازي در جنوب آسیا خصوصی 44ك   15

  سازيسازمان خصوصی

طالعات و مدیریت م  

 ریزيبرنامه

 کوپال جاشی
  سازيسازمان خصوصی

ریزيمدیریت مطالعات و برنامه    
1385 


