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ػٌاٍیي ٍ هَضَػات وتة پیطٌْادی پشفشٍش ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشخوِ
وسة ٍ واس
تَخِ هْن  :هثلغ هٌذسج دس ستَى تؼشفِ ولیِ خذهات ریل سا ضاهل هیگشدد:
 .1خشیذ وتاب اسخیٌال اص سایت آهاصٍى تشخوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشخوِ  ٍ ،حفع ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هؼٌَی وتاب ٍ ًاضش
.2اًدام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاستاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًطایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ضوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی خلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ضوا
.3ولیِ اهَس ًطش وتاب ضاهل اخز ضاته تیي الوللی ) ٍ (ISBNثثت دس فْشست ساصهاى اسٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هدَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسضاد ٍ چاج  22خلذ اص آى

عکس جلد

نام کتاب

تعداد

تعرفه کلیه

صفحات

خدمات

24.962.222

وتاتی تشای پیطشفت فشدی ٍ واسی .واماستان ًَیسٌذُ ایي وتاب
یىی اص هَفكتشیي صًاى دس حَصُ وسةٍواس است .اٍ داستاى
خَدش سا سٍایت هیوٌذ وِ چطَس اص تثلیغاتًَیسی دسًٍگشا تِ
اٍلیي صى هذیشػاهل خٌشال الىتشیه تثذیل ضذُ است .سٍایتی
خزاب ٍ هتفاٍت .ایي وتاب ّن تیَگشافی استّ ،ن ساٌّوای
وسةٍواس!
ها تدشتیات ،ساصّا ٍ ًىات واس خَدهاى سا دس ایي وتاب تشای ضوا
گفتِاین .ضىی ًیست وِ ضتابدٌّذُّا ٍ سشهایِگزاساى اسصش
صیادی تشای وسةٍواسّای ًَپا تِ اسهغاى آٍسدُاًذ ،اها هَضغ ها
هطخص است :ها طشفذاس واسآفشیي ٍ هَسس وسةٍواس ًَپا
ّستین .ایي وتاب سشضاس اص ساٌّواییّا ٍ ًصایح تشای واسآفشیٌاى
است .چیضّایی سا وِ تِ سختی آهَختِاین ،دس اختیاس ضوا
گزاضتِاین تا ساُ هَفمیت سا تشای ضوا آساىتش وٌین.

نام مولف کتاب

سال انتشار

آینده را تصور کن

Beth
Comstock

2218

416

کتاب کار کسب وکار
نوپا

Rajat
Bhargava

2218

422

25.322.222

کسبوکار تکنفره
میلیون دالری

Elaine
Pofeldt

2218

265

15.922.222

یىی اص تشتشیي وتابّای وسةٍواس دس سال  .2218دس پٌح سال
گزضتِ ،وسةٍواسّای یهًفشُ دس هیاى اًَاع ضغلّا تیطتشیي
سضذ سا داضتِاًذ .الي پافلت دس ایي وتاب ًطاى هیدّذ چطَس
ضوا ّن هیتَاًیذ تِ ایي خشیاى تپیًَذیذ ٍ دس آى هَفك ػول
وٌیذ .اٍ ضشح هیدّذ وِ چطَس هیتَاى وسةٍواسی سا ضٌاخت،
تاسیس وشد ،سضذ داد ٍ اص ًَ ساخت ٍ دسآهذی تسیاس ػالی اص آى
وسة وشد.

شکستش بده!

Gary
Vaynerchuk

2218

293

17.582.222

وتاب ػولی ،الْامتخص ٍ صًذُ .ساّىاسّایی ػولی وِ تِ توام
وساًی وِ دس حشفِّای خَیصفشها فؼالاًذ (اص لَلِوص تا
اسىیتتاص حشفِای) ًطاى هیدّذ وِ چطَس تایذ تشًذ ضخصیضاى
سا تساصًذ.
ًَیسٌذُ ایي وتاب دس وتاب «ضىستص تذُ!» وِ پیص اص ایي دس
سال  2229چاج وشدُ تَد ،تاویذ وشدُ تَد وِ تشای هَفمیت دس
واسآفشیٌی ،ساختي تشًذ ضخصی صًذُ ٍ فؼال ضشٍسی است .دس ایي
وتاب خذیذ اٍ هیگَیذ ایي هَضَع اوٌَى دس سال  2218حتی
هْنتش ّن ضذُ است ٍ هثالّایی اص افشاد هَفك هیآٍسد وِ تا
تِواس تستي اصَل وتاب «ضىستص تذُ!» هَفكتش ضذُاًذ ًِ ،فمط
اص ًظش هالی ،تلىِ اص ّوِ لحاظ.

کتاب

توضیحات
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بروتوپیا :نفوذ به محیط
مردانه سیلیکونولی

Emily
Chang

2218

322

19.222.222

ًَیسٌذُ وتاب تا تىیِ تش ضثىِ استثاطی لَیاش دس سیلیىَىٍلی،
تِ پطت دسّای اتاق سیاست ضشوتّای سشهایِگزاس خطشپزیش ساُ
یافتِ است .تا صًاى هَفك ایي ػشصِ ،هذیش ػولیاتی فیسثَن ،هذیش
ػاهل یَتیَب،هذیش ػاهل ساتك یاَّ ٍ هٌْذس هذیشی دس اٍتش
هصاحثِ وشدُ است ٍ اص آًْا دستاسُ فؼالیت صًاى دس سیلیىَىٍلی
پشسیذُ است .اٍ ًطاى دادُ وِ صًاى ایي ػشصِ چطَس اػتثاس
حشفِایضاى ٍ گاُ حتی خاًطاى سا تِ خطش اًذاختِاًذ تا هسیش
ػثَس صًاى دس ایٌدا سا ّوَاس وٌٌذ.

کار عمیق

Cal
Newport

2216

324

18.242.222

وال ًیَپَست ،دس وتاب واس ػویك ،تِخای تمثیح حَاسپشتی،
لذست حزف آى سا تدلیل هیوٌذ .ایي وتاب تِ دٍ تخص اصلی
تمسین هیضَد :تخص اٍل تیاى ایي هَضَع است وِ ایداد ػادت
«واس ػویك» دس ّش حشفِای هضایایی ػظین تِ اسهغاى خَاّذ آٍسد
ٍ دس تخص دٍم ،چْاس لاًَى اصلی سا تشای تغییش طشص فىش ٍ
ػادتّایتاى هؼشفی هیوٌذ تا تتَاًیذ هْاست توشوض پیَستِ سا
تِدست آٍسیذ.

طراحی رویداد

Roel Frissen

2216

224

12.242.222

ایي ٌّذتَن تصَستاى سا دستاسُ تاثیش سٍیذادّا ) (eventsتش
خْاًتاى تغییش هیدّذ .تِ ضوا یاد هیدّذ تا خْاًتاى سا تش سٍی
تشگِای واغز اص ًَ طشاحی وٌیذً .طاى هیدّذ وِ اص ودا تایذ
ضشٍع وشد ٍ تش ودا تایذ توشوض وشد تا سٍیذادی دس خَس اػتٌا
طشاحی ٍ خلك ضَد.

ساده و درخشان

William C.
Taylor

2216

272

16.322.222

ایي وتاب ًطاى هیدّذ چطَس ًَآٍسی دس واس اص غیشهحتولتشیي
خاّا پذیذاس هیضَد .داستاى ایي وتاب ٍ پیام آى تِ سّثشاًی وِ
هی خَاٌّذ واسی ػظین اًدام دٌّذّ ،ن سادُ ٍ ّن ػویك است:
دس صهاًِ پیطشفتّای ػظین ٍ تٌَعّای گًَاگَى ،آیٌذُ سٍ تِ ّوِ
تاص است.
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