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 یه می شود حتما خوانده شوندتوصبه تمام مدیران لیست برترین کتابهایی که 

 97 نمایشگاه نویسنده نام کتاب

نو اندیش و نسل – 5غرفه  31سالن شبستان راهرو  ناپلئون هیل               بیندیشید و ثروتمند شوید
 سپهر ادب 32غرفه  18راهرو 

 18راهرو  و تیموری– 11غرفه  11سالن شبستان راهرو  دیل کارنگی                              آیین دوستیابی
 سپهر ادب 32غرفه 

غرفه  18راهرو  هامون– 8غرفه  30 سالن شبستان راهرو کاویاستفن                 هفت عادت مردمان موثر
 سلسله مهر 7

 هورمزد 10غرفه  19 سالن شبستان راهرو  چارلز داهیگ                                قدرت عادت

– 11غرفه  11راهرو و  6 غرفه 23 سالن شبستان راهرو برایان تریسی                      قورباغه را قورت بده
 تیموری

 8راهرو و ریواس – 17 غرفه 16 سالن شبستان راهرو یوساکیرابرت ک                 پول یپدر پولدار پدر ب
 پدیده دانش – 5غرفه 

 31راهرو و  آرمان خرد– 5 غرفه 2 سالن شبستان راهرو پائولوکوئیلو کیمیاگر
 نشرثالث – 7غرفه 

 31راهرو و پارسینه  – 12 غرفه 8 سالن شبستان راهرو  دارن هاردی         اثر مرکب
 سل نو اندیشن –5غرفه 

 هورمزد 10غرفه  19 سالن شبستان راهرو  جورج كالسون  ثروتمندترین مرد بابل
 پیدا نشد... ملکوم گالدول             هکتاب تافته های جدا بافت

 یاران 28 غرفه 31 سالن شبستان راهرو جك كنفیلد سوپ جوجه برای روح

 غرفه 16 راهروو  هورمزد 10غرفه  19 سالن شبستان راهرو جیم کالینز به عالی از خوب
 ریواس– 17

 نشر البرز 10غرفه  1/11 سالن شبستان راهرو چیپ هیس كلید را بزن
 درنا قلم 17غرفه  14 سالن شبستان راهرو ست گادین شیب

 کتاب کوچه 10غرفه  22 سالن شبستان راهرو تیاشم کیار  گوگل چگونه کار می کند
 بهمن 15غرفه  14 سالن شبستان راهرو کانمن لیدن  و کند عیتفکر، سر 
 نو اندیشنسل – 5غرفه  31سالن شبستان راهرو  گلدمن لیدن یجانیهوش ه

 کوله پشتی– 8غرفه  22سالن شبستان راهرو   ویلیام مک ریون تختخوابت را مرتب کن

 18راهرو  و تیموری– 11غرفه  11سالن شبستان راهرو  اسپنسر جانسون چه کسی پنیر مرا برداشته است
 سپهر ادب 32غرفه 

 هورمزد 10غرفه  19 سالن شبستان راهرو ریچارد تیلر  سقلمه

آنتوان دو سنت    شازده کوچولو
 اگزوپری

 8 راهروو  کوله پشتی– 8غرفه  22سالن شبستان راهرو  
 پارسینه – 12 غرفه

 


