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66953250تلفن تماس :  ،    دورنگار :  66498998 66496363

سرشناسه     :

عنوان و نام  پدیدآور     :

مشخصات نشر     :

مشخصات ظاهری     :

رده بندی کنگره     :

رده بندی دیویی     :

شمارة کتاب شناسی ملی   :

1361شعبانی، محمد،  -

1390تهران : دانش پژوهان جوان،  

187 ص. : مصور، جدول، نمودار .

7-85-5230-600-978شابك     :

QA241  7    8 1390

512/7

2543981

ش ر

رکن سوم بازار/ مولف محمد شعبانی(نیماآزادی)؛

 ویراستار: مرتضی محمدآبادی.

موضوع     :

7-85-5230-600-978شابك:

رکن سوم بازار

ریال41000

- .یادداشت     : 178کتابنامه : ص.  177
اعداد فیبوناچی

1358محمدآبادی، مرتضی،  -، ویراستارشناسه افزوده     :

نسبت طالیی

/

مؤلف:

ناشر:

 چاپ اول:

قطع:

تیراژ:

قیمت:

محمدشعبانی (نیما آزادی)

دانش پژوهان جوان

پاییز      1390
وزیری

 نسخه2000

 ریال41000

مهدی نوده فراهانیطرح جلد و تصاویر داخلی:

شهاب اکبرزادهتایپ و صفحه آرایی:

موضوع     :

فیپاوضعیت فهرست نویسی     :

رکن سوم بازار

مرتضی محمدآبادیویراستار:

921نگاهی نو به بازار :  .فروست     :

رکن سوم بازار

نیما آزادی مؤلف 
مرتضی محمدآبادی ویراستار 
مهدی نوده فراهانی طراح جلد 
1398 چاپ یازدهم 
وزیری قطع 
2400 نسخه تیراژ 
978-600-5230-85-7 شابک 
30000 تومان قیمت 
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رکن سوم بازار

نیما آزادی مؤلف 
مرتضی محمدآبادی ویراستار 
مهدی نوده فراهانی طراح جلد 
1399 چاپ پانزدهم 
وزیری قطع 
2400 نسخه تیراژ 
978-600-5230-85-7 شابک 
39000 تومان قیمت 
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