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 فصل بندی آن و طراحی گرافیکی جلد کتاب با تایید نهایی شما،  فنی ) و صفحه آرایی با قطع مد نظر شما،  انشایی، انجام تخصصی کلیه کارهای ویراستاری (محتوایی و ادبی.2
 جلد از آن20 ) و ثبت در فهرست سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران (فیپا) و اخذ مجوز چاپ از وزارت محترم ارشاد و چاپISBN( کلیه امور نشر کتاب شامل اخذ شابک بین المللی.3
https://www.amazon.com/Branding-Profit-Companiesلينك كتاب

تعرفه خدمات

سال انتشار

)(تومان

Create-Extraordinary-

16/٧٠٠/٠٠٠

٢٠٤

٢٠٢٠

Andreنام
نويسنده
Barrett

ebook/dp/B08L3P6S7H/ref=sr_1_117?crid=9VEQ64CSIX8K
&dchild=1&keywords=branding&qid=1610181205&s=digita ltext&sprefix=branding%2Cdigital-text%2C354&sr=1-117
https://www.amazon.com/Your-Next-Right-Steps-Chrisebook/dp/B08RZF3ZCG/ref=sr_1_24?dchild=1&keywords=s

7/٨٠٠/٠٠٠

٧٤

٢٠٢١

Chris Reed

uccess+psychology&qid=1610180846&s=digital-text&sr=1 24
https://www.amazon.com/Options-Trading-BeginnersInvestingStrategies&d٩٦ZM٣L٩٩LFR٢٤?crid=٦_١/ref=sr_٨WCT٥٣P٠٨ebook/dp/B

&s=digi١٦٠٧٥١٤٠٩٩&keywords=options+trading&qid=١child=

١-٦&sr=٥٠٣C%٢Caps%٢tal-text&sprefix=option

9/9٠٠/٠٠٠

١٠٥

٢٠٢٠

Ken Ray
Richmond

Branding For Profit:
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توجه مهم  :مبلغ مندرج در ستون تعرفه کلیه خدمات ذیل را شامل میگردد:
 .1خرید کتاب ارجینال از سایت آمازون ترجمه تخصصی و روان و تدوین فهرست و سرفصل مطالب کتاب و بازبینی علمی ترجمه  ،و حفظ و هماهنگی مالکیت حقوق معنوی کتاب و ناشر
.2انجام تخصصی کلیه کارهای ویراستاری (محتوایی و ادبی  ،انشایی  ،فنی ) و صفحه آرایی با قطع مد نظر شما  ،فصل بندی آن و طراحی گرافیکی جلد کتاب با تایید نهایی شما
.3کلیه امور نشر کتاب شامل اخذ شابک بین المللی ( )ISBNو ثبت در فهرست سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران (فیپا) و اخذ مجوز چاپ از وزارت محترم ارشاد و چاپ  20جلد از آن
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عناوین و موضوعات کتب پیشنهادی پرفروش و به روز دنیا برای ترجمه
2020 کتب
: مبلغ مندرج در ستون تعرفه کلیه خدمات ذیل را شامل میگردد: توجه مهم
 و حفظ و هماهنگی مالکیت حقوق معنوی کتاب و ناشر،  خرید کتاب ارجینال از سایت آمازون ترجمه تخصصی و روان و تدوین فهرست و سرفصل مطالب کتاب و بازبینی علمی ترجمه.1
 فصل بندی آن و طراحی گرافیکی جلد کتاب با تایید نهایی شما،  فنی ) و صفحه آرایی با قطع مد نظر شما،  انشایی، انجام تخصصی کلیه کارهای ویراستاری (محتوایی و ادبی.2
 جلد از آن20 ) و ثبت در فهرست سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران (فیپا) و اخذ مجوز چاپ از وزارت محترم ارشاد و چاپISBN( کلیه امور نشر کتاب شامل اخذ شابک بین المللی.3

https://www.amazon.com/BRANDING-PSYCHOLOGYprovidesلينك كتاب
intangible-overshadowing-

تعرفه خدمات
)(تومان

سال انتشار

نام نويسنده

٢٠٢٠

Mike Parson

ebook/dp/B087KSTCZ3/ref=sr_1_180?crid=9VEQ64CSIX8K

&dchild=1&keywords=branding&qid=1610181327&s=digita ltext&sprefix=branding%2Cdigital-text%2C354&sr=1-180

8/٦٠٠/٠٠٠

٧٩

BRANDING
 عنوان كتابHow
PSYCHOLOGY:
brand
provides intangible
benefits
overshadowing its
tangible benefits

موضوع اصلي

رديف

برندسازى شخصي

٤٢

مديريتي

٤٣

روانشناسي برندينگ

https://www.amazon.com/Agile-Project-Management-StepStepebook/dp/B0818JB44M/ref=sr_1_35?crid=3JDVW6ZZKWN
DY&dchild=1&keywords=project+management&qid=16101
82671&s=digitaltext&sprefix=project%2Caps%2C222&sr=1-35

15/٣٠٠/٠٠٠

١٨٩

٢٠١٩

Jeff Peters

Agile Project
Management: The
Professional Step-byStep Guide for
Beginners to Deeply
Understand Agile
Principles From
Beginning to End,
Developing Agile
Leadership and
Improving Soft Skills
مديريت پروژه پويا

