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ػٌاٍیي ٍ هَضَػاذ کسة خیطٌْادی خشفشٍش ٍ تِ سٍص دًیا تشای زشجوِ
تشًذیٌگ
زَجِ هْن  :هثلغ هٌذسج دس سسَى زؼشفِ کلیِ خذهاذ ریل سا ضاهل هیگشدد:
 .1خشیذ کساب اسجیٌال اص سایر آهاصٍى زشجوِ زخصصی ٍ سٍاى ٍ زذٍیي فْشسر ٍ سشفصل هطالة کساب ٍ تاصتیٌی ػلوی زشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیر حقَق هؼٌَی کساب ٍ ًاضش
.2اًجام زخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاسساسی (هحسَایی ٍ ادتی  ،اًطایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ضوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کساب تا زاییذ ًْایی ضوا
.3کلیِ اهَس ًطش کساب ضاهل اخز ضاتک تیي الوللی ) ٍ (ISBNثثر دس فْشسر ساصهاى اسٌاد کساتخاًِ هلی ایشاى (فیدا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاسذ هحسشم اسضاد ٍ چاج  22جلذ اص آى

عکس جلد

نام کتاب

تعداد

تعرفه کلیه

صفحات

خدمات

12.842.222

ایي کساب تا اسائِ ًکازی ظشیفً ،طاى هیدّذ کِ افشاد
حشفِای ،داًطجَیاى کاسآفشیٌاى ٍ حسی ٍالذیي هیزَاًٌذ
تشًذ ضخصی خَد سا ایجاد ٍ زقَیر کٌٌذ ٍ تش دیگشاى کِ
ضاّذ کاس ٍ سفساس آًاى ّسسٌذ ،زاثیش هثثر تگزاسًذ.

ایي کساب سشضاس اص هَسدّای هطالؼازی ػالی ،زوشیيّای
زفکشتشاًگیض ٍ داسساىّای اًگیضُتخص اسر ٍ هسیش کاسی ضخصی
تِ سَی هَفقیر سا دس ػصش دیجیسال ًطاى هیدّذ.

نام مولف کتاب

سال انتشار

ضٌاخسِ ضَیذ ٍ دس
یادّا تواًیذ

Krista CliveSmithr

2218

214

ضٌاخسِ ضذُ

Mark W.
Schaefer

2217

255

15.322.222

تشًذ ضوا

Erik
Deckers

2217

396

23.762.222

تِدًثال ضغل جذیذی ّسسیذ؟
ایي کساب سشضاس اص ایذُّا ٍ سٍشّایی اسر کِ هیگَیٌذ چطَس
اص فیسثَک ٍ ایٌسساگشام ٍ اسٌحچر ٍ لیٌکذیي تشای تْسش ضذى
کاسزاى اسسفادُ کٌیذ.

هقذهِای تش خشسًَال
تشًذیٌگ

Mel Carson

2216

64

5.122.222

ایي کساب خشفشٍش ،دٍسُ آهَصضی کَزاّی اسر کِ ًطاى
هیدّذ اٍلیي گامّا تسَی خشسًَال تشًذیٌگ چیسر ٍ
چطَس تا چٌذ کاس سادُ هیزَاًیذ خشسًَال تشًذیٌگ سا ضشٍع
کٌیذ.

زوایض حشفِای

William
Arruda

2227

224

13.442.222

ایي کساب ساٌّوای ضوا دس خیطشفر کاسی ٍ ساخر
سصٍهِای قَی اسر .کساتی خَاًذًی ،تِ صتاًی سادُ تشای
ّشکسی کِ ػالقِ داسد دس حشفِ خَد هسوایض تاضذ ٍ
تذسخطذ.

کتاب

توضیحات
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