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 : سرشناسه 
  - 13۴۸ خانپور، حمیدرضا، 

وری/ حمیدرضا خانپورهرسمی، اکبر  مديريت کسب و کار و بهره : پديدآور عنوان و نام 

 ارمکی. فرجی

 : مشخصات نشر 
 .1396 ، تهران: آثار فکر

 : مشخصات ظاهری 
 .م س۵/۲1×۵/1۴ ؛ .ص136 

 97۸-600-۸۸33-0۵-۵ : شابک 
 فیپا : وضعیت فهرست نويسی 

 کسب و کار : موضوع 

 Business : موضوع 

 ريزی سازمانی برنامه : موضوع 

 Business planning : موضوع 

 مديريت --وری  بهره : موضوع 

 Productivity -- Management* : موضوع 

 : شناسه افزوده 
 - 13۵1 ، ر ب ، اک ی ک ارم  ی رج ف

 : رده بندی کنگره 
 HF۵71۸1396 ۴م۲خ/ 

 : رده بندی ديويی 
 6۵۸/۴۵3 

 ۴۸۲1۲۴7  : شماره کتابشناسی ملی 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 وریمدیریت کسب و کار و بهره

 دکتر اکبر فرجی ارمکی -هرسمی  حمیدرضا خانپور: تالیف

 فکرانتشارات آثار : ناشر

 1396: چاپ اول

 جلد ۵00: تیراژ

 97۸-600-۸۸33-0۵-۵: شابک

 99پالك –خیابان وحید نظری -فروردين1۲خیابان –خیابان انقالب: تهـران

 66۴۸0۸۸۲: / نمابر 669673۵۵ – 6: تلـفن

 کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است.

 تومان 11000 قیمت
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