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عٌاٍیي ٍ هَضَعات کتة پیطٌْادی پشفشٍش ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
ًَآٍسی
تَجِ هْن  :هثلغ هٌذسج دس ستَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ضاهل هیگشدد:
 .1خشیذ کتاب اسجیٌال اص سایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هعٌَی کتاب ٍ ًاضش
.2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاستاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًطایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ضوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ضوا
.3کلیِ اهَس ًطش کتاب ضاهل اخز ضاتک تیي الوللی ) ٍ (ISBNثثت دس فْشست ساصهاى اسٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسضاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

عکس جلد

نام کتاب

تعداد

تعرفه کلیه

صفحات

خدمات

15.120.000

سِ ًَیسٌذُ طشاح ٍ ًَآٍس ایي کتابً ،طاى دادُاًذ کِ
تینّای پیطگام ساُّایی هییاتٌذ تا رّي خَد ٍ فشٌّگ
سایج سا تِ چالص تکطٌذ.

کتاتی است تا تکیِ تش اسائِ الذاهات ٍ ساُحلّای عولی
تشای استفادُ اص طشاحی ٍ ٌّش دس کاسآفشیٌی ٍ سٍیکشدّای
تفکش طشاحی دس اداسُ ساصهاى.

نام مولف کتاب

سال انتشار

اشتباه فکر کنید

John
Bielenberg

2016

252

نوآوری در خدمات

Lucy
Kimbell

2015

240

14.400.000

رازهای سیلیکون ولی

Deborah
Perry
Piscione

2014

256

15.360.000

کتاتی است تا تکیِ تش اسائِ الذاهات ٍ ساُحلّای عولی
تشای استفادُ اص طشاحی ٍ ٌّش دس کاسآفشیٌی ٍ سٍیکشدّای
تفکش طشاحی دس اداسُ ساصهاى.

از گهواره تا گهواره:
بازنگری در نحوه
ساختن چیزها

Michael
Braungart

2002

193

12.738.000

ًگشش صٌعتی لذیوی هعتمذ تِ هصشف چیضّا «اص گَْاسُ
تا گَس» است ،اها هیتَاى ایي ًگشش سا کِ تِ طثیعت
آسیة هیصًذ ،عَض کشد ٍ تِ گَْاسُ تا گَْاسُ تغییش داد.

الگوهای زنده :نوآوری
با الهام از طبیعت

Janine M
Benyus

2002

308

18.480.000

الگَّای صًذُ اص  8/3هیلیَى سال تحمیك ٍ تجشتِ صًذُ دس
طثیعت الْام هیگیشد تا اص آىّا دس اختشاعات ،هحاسثات،
حفظ اًشطی ٍ تشهین طثیعت هذد گیشد.

کتاب

توضیحات
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