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ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کتة پیـٌْادی پشفشٍؽ ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
دادُ کاٍی
تَجِ هْن  :هثلغ هٌذسج دس ػتَى تؼشفِ کلیِ خذهات ریل سا ؿاهل هیگشدد:
 .1خشیذ کتاب اسجیٌال اص ػایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حقَق هؼٌَی کتاب ٍ ًاؿش
.2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاػتاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًـایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا قطغ هذ ًظش ؿوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ؿوا
.3کلیِ اهَس ًـش کتاب ؿاهل اخز ؿاتک تیي الوللی ) ٍ (ISBNثثت دس فْشػت ػاصهاى اػٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسؿاد ٍ چاج  22جلذ اص آى

عکس جلد

نام کتاب

تعداد

تعرفه کلیه

صفحات

خدمات

51.042.222

ایي کتاب هثٌای دسػی اػت کِ تام فاػت ٍ فاػتش پشٍٍػت،
ًَیؼٌذگاى ایي کتاب دس دُ ػال گزؿتِ دس داًـگاُ ًیَیَسک
تذسیغ کشدُاًذ .دس ایي کتاب هثالّایی اص کؼةٍکاس دس دًیای
ٍاقؼی آٍسدُ ؿذُ اػت .دس ایي کتاب ًحَُ تشقشاسی استثاط تیي
ریٌفؼاى یک کؼةٍکاس ٍ داًـوٌذاى دادُ سا هیآهَصیذ ٍ
هیفْویذ چطَس هیتَاًیذ َّؿوٌذاًِ دس پشٍطُّای ػلن دادُ
ؿشکتتاى ؿشکت جَییذّ .وچٌیي کـف هیکٌیذ کِ چطَس تایذ
اص تحلیل دادُّا ٍ کاستشد تجای سٍؽّای داًؾ دادُّا دس
تصوینگیشیّای کؼةٍکاس اػتفادُ کشد.

کتاتی ػالی کِ اص دسعّای هختلف تذسیغ ؿذُ دس
داًـگاُ اػتٌفَسد جوغآٍسی ؿذُ اػت ٍ تاکیذ آى تش
دادُکاٍی هجوَػِ دادُّای خیلی تضسگ اػت .ؿشکتّای
تضسگی هثل گَگل ،صذّا هیلیَى دسخَاػت دس سٍص دسیافت
هیکٌٌذ ٍ تِ ایي ًَع دادکاٍی ػالقوٌذًذ.

نام مولف کتاب

سال انتشار

هقذهِای تش
دادُکاٍی

Pang-Ning
Tan

2210

064

دادُکاٍی تشای
کؼةٍکاس

Foster
Provost

2213

414

24.042.222

کاٍؽ دادُّای
ػٌگیي

Anand
Rajaraman

2212

326

10.562.222

کتاب

توضیحات
الگَسیتنّا ٍ هفاّین اػاػی دادُکاٍی دس ایي کتاب تِ
صتاًی سٍؿي ٍ قاتلدػتشع تیاى ؿذُ اػت .هتي کتاب
کوک هیکٌذ خَاًٌذُ تؼاسیف اٍلیِ ٍ پایِّای ػلن
دادُکاٍی سا دسک کٌذ ٍ ًؼثت تِ ٍیشاػت اٍل آى تغییشات
قاتل تَجْی ایجاد ؿذُ کِ هثاحث جذیذ ایي ػلن سا
دستشهیگیشد.
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