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عٌاٍیي ٍ هَضَعات کتة پیطٌْادی پشفشٍش ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
آیٌذُ پژٍّی
تَجِ هْن  :هثلغ هٌذسج دس ستَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ضاهل هیگشدد:
 .1خشیذ کتاب اسجیٌال اص سایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حقَق هعٌَی کتاب ٍ ًاضش
.2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاستاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًطایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا قطع هذ ًظش ضوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ضوا
.3کلیِ اهَس ًطش کتاب ضاهل اخز ضاتک تیي الوللی ) ٍ (ISBNثثت دس فْشست ساصهاى اسٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسضاد ٍ چاج  22جلذ اص آى

نام کتاب

عکس جلد

تعداد

تعرفه کلیه

صفحات

خدمات

7.242.222

ًَیسٌذُ ایي کتاب آیٌذُضٌاسی است کِ دس ایي
صهیٌِ تحصیالت داًطگاّی داسد ٍ دس ایي کتاب
چْاس ساُ سادُ سا تِ هذیش پشهطغلِ اهشٍصی ًطاى
هیدّذ تا تِ کوک آًْا تتَاًذ دیذی ًسثت تِ
آیٌذُ تیاتذ ٍ اقذاهاتی سشیع تشای اعوال دس
.ساصهاًص تیاتذ
ساٌّوای عولی اجشای آیٌذًُگاسی استشاتژیک.
 115ساٌّوایی کِ دس ضص دستِ تٌظین ضذُاًذ
ٍ اتعاد هختلف اقذاهات آیٌذًُگاسی استشاتژیک سا
ًطاى هیدٌّذ .قابتٌذی ،تشسسی کلی،
پیصتیٌی ،تعییي چطناًذاص ،تشًاهِسیضی ٍ اقذام

نام مولف کتاب

سال انتشار

چهار گام تا آینده

Richard A.
K. Lum

2216

88

اندیشیدن به آینده

Andy Hines

2215

448

26.882.222

آیندهنگاری استراتژیک

Patricia
Lustig

2215

258

یکی اص هٌاتع اصلی سضتِ آیٌذُضٌاسی ٍ ساٌّوای
هذیشاى تشای تقَیت هْاستطاى دس تصوینگیشی،
تذٍیي استشاتژی ٍ تغییش است.
15.482.222
ایي کتاب هجوَعِ هْاست تشسسی آیٌذُّای
احتوالی سا آهَصش هیدّذ تا تتَاًیذ خَدتاى
آیٌذُتاى سا طشاحی کٌیذ ٍ اص آى هٌتفع ضَیذ.

ٍفَس

Peter H.
Diamandis

2214

422

ایي کتاب تِ ضوا ثاتت هیکٌذ کِ فشدا اص چیضی
کِ فکش هیکٌیذ تْتش خَاّذ تَد! سَاالت ٍ
دغذغِّایی سا هطشح هیکٌذ کِ ٍضعیت کًٌَی
صٌایع ٍ سًٍذّای اجتواعی سا ضشح دادُ ٍ
پیصتیٌی هیکٌذ کِ ایي عَاهل تِ چِ ًتایجی
ختن خَاّذ ضذ.

کتاب

24.122.222

توضیحات
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