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خرید 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. 1

و صفحه آرایی با قطع مد نظر شما ،  فصل بندی آن و طراحی گرافیکی جلد کتاب با تایید نهایی شما (محتوایی و ادبی ، انشایی ، فنی )انجام تخصصی کلیه کارهای ویراستاری .2

 جلد از آن20و اخذ مجوز چاپ از وزارت محترم ارشاد و چاپ  (فیپا)و ثبت در فهرست سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران  (ISBN)کلیه امور نشر کتاب شامل اخذ شابک بین المللی .3

لينك كتاب
تعرفه خدمات 

(تومان)
سال انتشار نام نويسنده عنوان كتاب موضوع اصلي رديف

https://www.amazon.com/Shortcuts-into-Our-Prospects١٤٣-

/٣٥١_٦/ref=pd_sim_nf_٣٣BJXD٠٨٢Minds-ebook/dp/B
Keith 

١٠ Shortcuts into Our 

Prospects’ Minds:
بازاريابي

٣١٤٤٧٩٩-  Schreiter,
 Get Network Marketing 

Decisions Fast
شبكه اى

Tom “Big Al” ميانبر براى ذهن ما١٠ 
١&pd_rd_r=e٣٣BJXD٠٨٢&pd_rd_i=B٨?_encoding=UTF١٢٨٩٧٢٧  Schreiter

-٨٨٠٣-٤٩٨٥-٣٧c٠f-٦٠b٢e

b&pd_rd_w=hrnPo&pd_rd_wg=IqgxG&pf_rd_p=c٤٠٢٩٩٢٥١١ed ٥٢٨-

b-a٤٤٥ae-٧-b٥e٣٤٨٦b

&re١KNP&psc=٧٩KYGX٨DZM١١SBP٠٥b&pf_rd_r=٦٢٩٣ac٣٥b٢٦

 KNP٧٩KYGX٨DZM١١SBP٠٥fRID=

https://www.amazon.com/Deep-Kindness-RevolutionaryGuide-

Deep Kindness: A 

Revolutionary Guide for 

the Way We Think, Talk, 
and Act in 

Think/dp/1982163100/ref=sr_1_7_sspa?crid=SXC816WQSV  Kindness
VM&dchild=1&keywords=motivational+books&qid=161018 

0050&s=digital-

text&sprefix=motivation%2Cdigitaltext%2C588&sr=1-7-

تفكر عميق

spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyN

EM4MFdTRUlLVUVGJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTA3NjY5UDI 

4M1hNV0lKWkhWJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA5NzYyNDc 

xTTU0Wk5YQ0Q2SlNEJndpZGdldE5hbWU9c3BfbXRmJmFjd 

Glvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ

 ==

 10/9٠٠/٠٠٠ ١٢١ ٢٠١٩ ٢٠

 13/9٠٠/٠٠٠ ١٦٨ ٢٠٢٠ Houston  Kraft مديريتي ٢١



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 

خرید 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. 1

و صفحه آرایی با قطع مد نظر شما ،  فصل بندی آن و طراحی گرافیکی جلد کتاب با تایید نهایی شما (محتوایی و ادبی ، انشایی ، فنی )انجام تخصصی کلیه کارهای ویراستاری .2

 جلد از آن20و اخذ مجوز چاپ از وزارت محترم ارشاد و چاپ  (فیپا)و ثبت در فهرست سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران  (ISBN)کلیه امور نشر کتاب شامل اخذ شابک بین المللی .3

لينك كتاب
تعرفه خدمات 

(تومان)
سال انتشار نام نويسنده عنوان كتاب موضوع اصلي -https://www.amazon.com/Entrepreneurship-Start-Growرديف

Entrepreneurship: How 
to Start and Grow 

Your-Business-
 Your Own Business  

كارآفريني
ebook/dp/B07ND2SKB4/ref=sr_1_75?dchild=1&keywords= 

Entrepreneurship&qid=1610180386&s=digital-text&sr=1 75

https://www.amazon.com/PROJECT-MANAGEMENT-
Project Management: 

Complete Guide For 

COMPLETE-GUIDE-BEGINNERS-  Beginnersمديريت پروژه
ebook/dp/B087N9WH9H/ref=sr_1_52?crid=3JDVW6ZZKW

NDY&dchild=1&keywords=project+management&qid=1610

182823&s=digital-

 text&sprefix=project%2Caps%2C222&sr=1-52

https://www.amazon.com/Personal-Development-Guide-
The Personal Development 

Guide For 

Beginners-Kickstart-
Beginners: Kickstart Your 

Self-help And 

ebook/dp/B08PZ1LHMM/ref=sr_1_48?crid=VBAZB7OKVW
Your Own Personal Growth 

Journey And 
WN&dchild=1&keywords=personal+development+books&qi 

d=1610179792&s=digital-

Become More Happier And 

Fulfilled Than 

text&sprefix=personal+development%2Cdigital-
You Ever Dreamed Of By 

Making Simple 

 text%2C1093&sr=1-48  Changes

راهنماى توسعه فردى براى مبتدیان

 6/3٠٠/٠٠٠ ٥٠ ٢٠٢٠  Kaarel Ollo مديريت ٢٤

 12/4٠٠/٠٠٠ ١٤٤ ٢٠٢٠ Mark  Godwin مديريتي ٢٣

 18/٩٠٠/٠٠٠ ٢٣١ ٢٠١٩  Brian Tracy مديريتي ٢٢



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 

خرید 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. 1

و صفحه آرایی با قطع مد نظر شما ،  فصل بندی آن و طراحی گرافیکی جلد کتاب با تایید نهایی شما (محتوایی و ادبی ، انشایی ، فنی )انجام تخصصی کلیه کارهای ویراستاری .2

 جلد از آن20و اخذ مجوز چاپ از وزارت محترم ارشاد و چاپ  (فیپا)و ثبت در فهرست سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران  (ISBN)کلیه امور نشر کتاب شامل اخذ شابک بین المللی .3

لينك كتاب
تعرفه خدمات 

(تومان)
سال انتشار نام نويسنده عنوان كتاب موضوع اصلي https://www.amazon.com/dp/B08SFW98SC/ref=sr_1_19?crرديف

Master Your Emotions: ٢ 

Books in ١:

id=2HOP52G34B91Y&dchild=1&keywords=emotional+intell 

igence&qid=1610171043&s=digital-

Manage Your Feelings, 

Overcome Negative 

 text&sprefix=emotional%2Cdigital-text%2C467&sr=1-19
Emotions, Analyze 

People, Manage 
Overthinking, Stop 

Anxiety and 

 Depression with 

Emotional Intelligence  

 كنترل احساسات خود با در دست

بگيريد

https://www.amazon.com/Build-Best-You-Practical-
Build The Best You: A 

Practical 'Self Help' 

Transform-
 Guide To Transform 

Yourself In ٤٤ Days

ebook/dp/B08RQVMBX3/ref=sr_1_41?crid=VBAZB7OKVW بهترينبهترينِ خودتان را بسازيد

WN&dchild=1&keywords=personal+development+books&qi 

d=1610179792&s=digital-

text&sprefix=personal+development%2Cdigital-

 text%2C1093&sr=1-41

 13/8٠٠/٠٠٠ ١٦٦ ٢٠٢٠ Roger  Brooks توسعه فردى ٢٦

 15/4٠٠/٠٠٠ ١٩٠ ٢٠٢١ Samantha  Scott هوش هيجاني ٢٥



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 

خرید 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. 1

و صفحه آرایی با قطع مد نظر شما ،  فصل بندی آن و طراحی گرافیکی جلد کتاب با تایید نهایی شما (محتوایی و ادبی ، انشایی ، فنی )انجام تخصصی کلیه کارهای ویراستاری .2

 جلد از آن20و اخذ مجوز چاپ از وزارت محترم ارشاد و چاپ  (فیپا)و ثبت در فهرست سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران  (ISBN)کلیه امور نشر کتاب شامل اخذ شابک بین المللی .3

لينك كتاب
تعرفه خدمات 

(تومان)
سال انتشار نام نويسنده عنوان كتاب موضوع اصلي -https://www.amazon.com/Rethinking-EntrepreneurialHumanرديف

Capital-Entrepreneurship-  Giulio Bosio,
Rethinking 

Entrepreneurial Human 
-كارآفريني

&keywords=Ret١?dchild=١_١CNRF/ref=sr_٤DJ٠٧ebook/dp/B Tommaso 
Capital: The Role of 

Innovation and 
نوآورى

A+The+Role+Of%٣hinking+Entrepreneurial+Human+Capital  Minola, Federica 
Collaboration [Studies 

on 

&s=digital-١٦٠٦١١٦٩٩٣+Innovation+And+Collaboration&qid=  Origo,
Entrepreneurship, 

Structural Change and 
 ١-١text&sr= Stefano  Industrial Dynamics]

 Tommelleri
نگاهي دوباره به سرمايه هاى 

انساني كارآفرين

https://www.amazon.com/dp/B073RWPPJJ/ref=sspa_dk_de 

tail_9?psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzVjE Sally Miller, 
Make Money As A Life 

Coach: How to 

0TkdLRVZBVVpZJmVuY3J5cHRlZElkPUEwODAyNDkzMlU5U Melissa 
Become a Life Coach 

and Attract Your First 

FJXM1FYOVVSWCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMDQ1OTE5  Ricker
 Paying Client پول سازى به

شيوه مربيگرى
MkxaSzUzSVM4VUlJSiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbC

ZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNr  

=PXRydWU

 16/٩٠٠/٠٠٠ ٢٠٦ ٢٠١٨ ٢٧

 11/9٠٠/٠٠٠ ١٣٨ ٢٠١٧ كوچينگ ٢٨



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 

خرید 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. 1

و صفحه آرایی با قطع مد نظر شما ،  فصل بندی آن و طراحی گرافیکی جلد کتاب با تایید نهایی شما (محتوایی و ادبی ، انشایی ، فنی )انجام تخصصی کلیه کارهای ویراستاری .2

 جلد از آن20و اخذ مجوز چاپ از وزارت محترم ارشاد و چاپ  (فیپا)و ثبت در فهرست سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران  (ISBN)کلیه امور نشر کتاب شامل اخذ شابک بین المللی .3

لينك كتاب
تعرفه خدمات 

(تومان)
سال انتشار نام نويسنده عنوان كتاب موضوع اصلي -https://www.amazon.com/Language-Coaching-Businessرديف Pierre 

The Language Of 
Coaching Business- Start 

Start-Career-  Hutchings
Your Own Coaching 

Career: Career 

ebook/dp/B08RJYLDS6/ref=sr_1_19?dchild=1&keywords=c 

oaching+business+books&qid=1610179563&s=digital-

 Coaching Business 

Books

 text&sr=1-19 زبان مربيگرى كسب و كار

https://www.amazon.com/Business-Developers-

PlaybookRelationship-Principles-

 The Business 

Developer’s Playbook

&keywords=The١?dchild=١_٢Z/ref=sr_٥٤LGCT٠٨ebook/dp/B 

١٦٠٦١١٨٥٦S+Playbook&qid=٩٩%٨٠%٢+Business+Developer%E

دفترچه راهنماى توسعه دهندگان 

كسب و كار
 ٢-١&s=digital-text&sr=٠

https://www.amazon.com/Emotional-Intelligence-

successrelationships-Discover-

Emotional Intelligence: 
For a Better Life, success 

at work, and happier 

مهارت هاى

CUSNN&d٦U٦MDY٩?crid=١_٨G/ref=sr_٤BQT٦T٠٧ebook/dp/B
relationships. Improve 

Your Social Skills, 
ارتباطي

١٦٠٨٩٧٢٧٨٤&keywords=emotional+intelligence&qid=١child= 

Cdigital-%٢&s=digital-text&sprefix=emotional+

Emotional Agility and 
Discover Why it Can 

 ٨-١&sr=٤٧٩C%٢text
 Matter More Than IQ. [EQ 

٢.٠]

هوش هیجانی

13/٤٠٠/٠٠٠ ١٣٤ ٢٠١٩ Brandon Goleman ٣١

 ٧/٧٥٠/٠٠٠ ١٦١ ٢٠١٨  Peter Nixon
كسب و -مديريتي

كار
٣٠

١٣٦ ٢٠٢٠ ٢٩ 11/9٠٠/٠٠٠ كسب و كار



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 

خرید 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. 1

و صفحه آرایی با قطع مد نظر شما ،  فصل بندی آن و طراحی گرافیکی جلد کتاب با تایید نهایی شما (محتوایی و ادبی ، انشایی ، فنی )انجام تخصصی کلیه کارهای ویراستاری .2

 جلد از آن20و اخذ مجوز چاپ از وزارت محترم ارشاد و چاپ  (فیپا)و ثبت در فهرست سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران  (ISBN)کلیه امور نشر کتاب شامل اخذ شابک بین المللی .3

لينك كتاب
تعرفه خدمات 

(تومان)
سال انتشار نام نويسنده عنوان كتاب موضوع اصلي -https://www.amazon.com/Options-Trading-Crash-CourseFollowرديف

Options Trading Crash 
Course: The Most 

&dc٩٦ZM٣L٩٩LFR٢٤?crid=١_٨KCT/ref=sr_٠٨٧٣٨٧ebook/dp/B

Complete Guide for 

Beginners with EasyTo-
Follow Strategies for 

Creating a 

&s=digit١٦٠٧٥١٤٠٩٩&keywords=options+trading&qid=١hild=
Powerful Passive 

Income Stream in ٢٠٢٠
 ٨-١&sr=٥٠٣C%٢Caps%٢al-text&sprefix=option Using Options 

 راه هاى معامله در دوره سقوط

-step-٧https://www.amazon.com/Profiting-Foresightcapitalize-

emerging-
Scott 

Profiting from 

Foresight: A ٧-step 

method to capitalize on 
the emerging trends of 

the  future  سودآورى از 

  مرحله به سوى٧: آينده پژوهي

پديده هاى
?_encoding=U٠/ref=tmm_kin_swatch_٦٨٢٤DR٠٧٧ebook/dp/B  Barnett نوظهور

 -spons٢-٨&sr=١٥٩٧٤٤٣٥٤٠&qid=٨TF

٣٢

 10/٤٠٠/٠٠٠ ١١٦ ٢٠١٧
مديريت آينده 

پژوهي
٣٣

 11/7٠٠/٠٠٠ ١٣٣ ٢٠٢٠ Mark Robert  Rich بورس و سرمايه
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2020 کتب 
:مبلغ مندرج در ستون تعرفه کلیه خدمات ذیل را شامل میگردد: توجه مهم 

خرید 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. 1

و صفحه آرایی با قطع مد نظر شما ،  فصل بندی آن و طراحی گرافیکی جلد کتاب با تایید نهایی شما (محتوایی و ادبی ، انشایی ، فنی )انجام تخصصی کلیه کارهای ویراستاری .2

 جلد از آن20و اخذ مجوز چاپ از وزارت محترم ارشاد و چاپ  (فیپا)و ثبت در فهرست سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران  (ISBN)کلیه امور نشر کتاب شامل اخذ شابک بین المللی .3

لينك كتاب
تعرفه خدمات 

(تومان)
سال انتشار نام نويسنده عنوان كتاب موضوع اصلي رديف

https://www.amazon.com/Positive-Psychology-ClinicalDomains-

Research-

Positive Psychology in 
the Clinical 

&keywords=Posi١?dchild=١_١B/ref=sr_٣٦٣D١X٠٦ebook/dp/B 

١٦٠٦١٢٨١٥٩tive+Psychology+In+The+Clinical+Domains&qid=

 Domains: Research and 

Practice

 ١-١&s=books&sr= روانشناسي باليني مثبت

https://www.amazon.com/Coaching-Effect-Leaders- Bill 
The Coaching Effect: 
What Great Leaders 

Increase-Performance- Eckstrom, 
Do to Increase Sales, 

Enhance 

ebook/dp/B07NLGNVBJ/ref=sr_1_42?crid=2QLOJ7RRTOL2V  Sarah Wirth
Performance, and 

Sustain Growth 

&dchild=1&keywords=business+coaching+books&qid=1610  اثر مربيگرى
179381&s=digital-

text&sprefix=business+coaching+books%2Cdigital-

 text%2C385&sr=1-42

https://www.amazon.com/Business-Valuation-PracticeMarco-

Fazzini-
ارزشگذارى

&keywords=Bu١?dchild=١_٣/ref=sr_١GRC١DL٠٧ebook/dp/B نشان تجارى
١٦٠٦٢١١٥١٨A+Theory+And+Practice&qid=%٣siness+Valuation

 ٣-١&s=books&sr=

٣٦

 15/6٠٠/٠٠٠ ١٩٤ ٢٠١٩ كوچينگ ٣٥

 17/7٠٠/٠٠٠ ٢٢٧ ٢٠١٨ Marco  Fazzini

 Business Valuation: 

Theory And Practice  

نظريه و عمل: برندينگ

 17/١٠٠/٠٠٠ ٢٢٠ ٢٠١٧  Chiara Ruini روانشناسي ٣٤
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179181&s=digital-

text&sprefix=business+coaching+books%2Cdigital-

 text%2C385&sr=1-19

https://www.amazon.com/COACH-Coaching-PerformanceBrian-

Icenhower- Brian 
COACH : Coaching for 

Business 
كوچينگ

?_encoding٠RC/ref=tmm_kin_swatch_٧GQBM٠٧ebook/dp/B  Icenhower  Performance امالك

 ٢٤-١&sr=١٦٠٦١٣٦٢٥٣&qid=٨=UTF
راهنماى عملكرد كسب و : مربي

كار

https://www.amazon.com/Digital-Entrepreneurship-

Jonathan-P-Allen-

ebook/dp/B07NPYDKTX/ref=sr_1_99?dchild=1&keywords= 

Entrepreneurship&qid=1610180555&s=digital-text&sr=1 99

١۵/۶١٠/٠٠٠ ١٩٤ ٢٠١٨ ٣٨

 19/٥٠٠/٠٠٠ ٢٦٠ ٢٠١٩ Jonathan P.  Allen

 Digital 

Entrepreneurship  

كارآفريني ديجيتال
كارآفريني ٣٩

 14/5٠٠/٠٠٠ ١٧٦ ٢٠٢١ كسب و كار ٣٧
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بازاريابي

Entrepreneurs- Relations and 
So You Can WIN At 

Marketing 
ديجيتال

ebook/dp/B08FBKT95V/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=  Marketing  عادات سخت را تغيير دهيد

 UTF8&qid=1610170215&sr=1-34-spons

https://www.amazon.com/Emotional-Intelligence-Dark-
Emotional Intelligence 

and Dark 

Psychology-Relationships-
Psychology: Discover a 

Better Life, 

ebook/dp/B08KR36L4B/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=
Improve Your Social 

Skills, Achieve 

 UTF8&qid=1610180846&sr=1-1-spons
Success at Work and 

Happier 

Relationships  هوش 

هيجاني و روانشناسي سياه

٤١

 11/٧٠٠/٠٠٠ ١٣٠ ٢٠٢٠ ٤٠

 8/٨٠٠/٠٠٠ ٨٢ ٢٠٢٠ Kevin  Cooper هوش هيجاني
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intangible-overshadowing-

BRANDING 
PSYCHOLOGY: How 

brand 
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provides intangible 

benefits 

&dchild=1&keywords=branding&qid=1610181327&s=digita  l-

text&sprefix=branding%2Cdigital-text%2C354&sr=1-180

overshadowing its 
tangible benefits 

 روانشناسي برندينگ

https://www.amazon.com/Agile-Project-Management-Step-
Agile Project 

Management: The 

Step-
Professional Step-by-

Step Guide for 

ebook/dp/B0818JB44M/ref=sr_1_35?crid=3JDVW6ZZKWN
Beginners to Deeply 

Understand Agile 

DY&dchild=1&keywords=project+management&qid=16101
Principles From 

Beginning to End, 

82671&s=digital-
Developing Agile 
Leadership and 

 text&sprefix=project%2Caps%2C222&sr=1-35 Improving Soft Skills 

 مديريت پروژه پويا

 15/٣٠٠/٠٠٠ ١٨٩ ٢٠١٩   Jeff Peters مديريتي ٤٣

 8/٦٠٠/٠٠٠ ٧٩ ٢٠٢٠  Mike Parson برندسازى شخصي ٤٢


