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عٌاٍیي ٍ هَضَعات کتة پیطٌْادی پشفشٍش ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
تاصاسیاتی ٍ فشٍش
تَجِ هْن  :هثلغ هٌذسج دس ستَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ضاهل هیگشدد:
 .1خشیذ کتاب اسجیٌال اص سایت آهاصٍى تشجوِ تخػػی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفػل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفع ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هعٌَی کتاب ٍ ًاضش
.2اًجام تخػػی کلیِ کاسّای ٍیشاستاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًطایی  ،فٌی ) ٍ غفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ضوا  ،فػل 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

عکس جلد

نام کتاب

تعداد

تعرفه کلیه

صفحات

خدمات

26.222.222

کتاب تش اساس همایسِ ضثکِّای اجتواعی تا یک هْواًی تضسگ
ًَضتِ ضذُ است .ضوا غاحة ایي هْواًی ّستیذ ٍ احتیاج تِ
هطلة ،غزا ٍ سشگشهی تشای هْواًاًتاى داسیذ .الصم است استشاتژی
پیطثشد داضتِ تاضیذ ٍ کاست دعَت ٍ دسکی خَب اص هجوَعِ
اهکاًاتی کِ دس اختیاس ضواست .هْواًی تایذ تا ّذفی تشگضاس ضَد
تا آتشٍی ضوا کِ ّواى تشًذ ضوا دس ضثکِّای اجتواعی است،
هحفَظ تواًذ.

کتاب کاسی گام تِ گام کِ ضوي سٍایتی داستاىگًَِ ٍ خٌذُداس
تاکتیکّایی سا تِ ضوا آهَصش هیدّذ کِ تِ کوک آًْا هیتَاًیذ
ضشکت ًَپایتاى سا تِ سشعت سضذ دّیذ.

ایي کتاب پاسخ تِ دغذغِی ّویطگی سّثشاى کسةٍکاسّاست،
دس ایي خػَظ کِ چطَس تایذ دستاسُ کسةٍکاسضاى غحثت کٌٌذ.
ایي سٍش تحَلآفشیي تشای استثاط تا هطتشیاى ،هضیت سلاتتی ضوا
دس تشاتش هطتشیاًتاى خَاّذ تَد .هیتَاًیذ تِ آًْا ًطاى دّیذ کِ
هحػَالت ،ایذُّا یا خذهات ضوا چِ هٌفعتی تشای ایطاى داسد ٍ
کوک کٌیذ تا تػویوطاى سا تشای خشیذ تگیشًذ .چِ هذیش تاصاسیاتی
ضشکتی چٌذهیلیَى دالسی تاضیذ ،چِ چِ غاحة کسةٍکاسی
کَچک ،سیاستوذاس یا هَسیمیذاى ،ایي کتاب ًحَُ سخي گفتي
ضوا دستاسُ خَدتاى سا عَؼ خَاّذ کشد.

نام مولف کتاب

سال انتشار

کتاب کاس تاصاسیاتی
ضثکِّای اجتواعی

Jason
McDonald

2219

437

سضذ اًفجاسی

Cliff Lerner

2217

326

18.362.222

ساخت تشًذ تا
داستاى

Donald
Miller

2217

242

14.522.222

سٍش ّای تشغیة

Nick
Kolenda

2213

242

12.122.222

ٌّش تشغیة

Bob Burg

2211

238

14.282.222

کتاب

توضیحات

ایي کتاب اص ًتایج تحمیمات علوی علَمضٌاختی دس سٍاًطٌاسی استفادُ
کشدُ تا ًطاى دّذ فشایٌذ تشغیة ضاهل ّفت هشحلِ است:
- 1ضکل دادى تِ اًگاسُّا * - 2ایجاد سٍیکشد هطاتِ * - 3ایجاد فطاس اجتواعی
- 4تشٍیج پیام * - 5تْیٌِساصی پیام * - 6ایجاد حشکت * ً- 7گِ داضتي ایي
ّواٌّگی
ًَیسٌذُ کتاب تا علن سٍاًطٌاسی سٍش پیص تشدى ّش گام سا ضشح دادُ است.

ایي کتاب ًطاى هیدّذ افشاد چطَس طشص تفکش خَد سا تِ سایشیي
هیلثَالًٌذّ .وِ ایي افشاد ضَلی آتطیيّ ،وشاُ تا خاللیتی
تیًظیش ٍ تاٍسی تضلضلًاپزیش تِ ّذفطاى داسًذًَ .یسٌذُ چٌذیي
هشد ٍ صى هَفك تاسیخ هعاغش سا تشسسی کشدُ ٍ ًطاى هیدّذ ایي
افشاد چِ خػایع هطتشکی داضتِاًذ.

تهران/خیابان بهشتی/بین مفتح و میرعماد/پالک  /8واحد88848848-88488484-88488484 4

گشٍُ تحمیماتی پژٍّطی آسٍیي پٌذاس پایا
www.apprg.ir

فشٍش فاخش

Robin Lent

2229

176

11.616.222

ایي کتاب ساُّای صیادی تِ ضوا ًطاى هیدّذ تا تا اسائِ ٍ پیطٌْاد
خذهاتی کِ هطتشیاى سا ضگفتصدُ ٍ خَضحال هیکٌذ ،اص سطح
اًتظاسات آًْا فشاتش تشٍیذًَ .یسٌذُ کتاب فشٍش فاخش دس ایي کتاب
سی سال تجشتِاش سا اص فشٍشّای چٌذ هیلیَى دالسی تا
خَاًٌذگاى دس هیاى گزاضتِ است.
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