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ػٌاٍیي ٍ هَضَػات وتة پیطٌْادی پشفشٍش ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
سٍاًطٌاسی
تَجِ هْن  :هثلغ هٌذسج دس ستَى تؼشفِ ولیِ خذهات ریل سا ضاهل هیگشدد:
 .1خشیذ وتاب اسجیٌال اص سایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطالة وتاب ٍ تاصتیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالىیت حمَق هؼٌَی وتاب ٍ ًاضش
.2اًجام تخصصی ولیِ واسّای ٍیشاستاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًطایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطغ هذ ًظش ضوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی جلذ وتاب تا تاییذ ًْایی ضوا
.3ولیِ اهَس ًطش وتاب ضاهل اخز ضاته تیي الوللی ) ٍ (ISBNثثت دس فْشست ساصهاى اسٌاد وتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسضاد ٍ چاج  22جلذ اص آى
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توضیحات
ًَیسٌذُ ایي وتاب هذدواسی هجشب است وِ خَد فشصًذش سا اص
دست دادُ است .اٍ سَاتك حشفِایاش سا تا ایي تجشتِ تلخ ضخصی
دسآهیختِ ٍ ًطاى دادُ است وِ چطَس فشد هیتَاًذ اص اًذٍّی
چٌیي تلخ جاى سالن تِدس تشد .ایي وتاب تِ سٍشّای صیش تِ ضوا
ووه هیوٌذ:
–تىٌیهّایی تشای پزیشفتي هسائل ًپزیشفتٌی.
–سٍشّایی تشای ساختي دٍتاسُ جْاًتاى ٍ یافتي دٍتاسُ اهیذ.
–یافتي هؼٌای صًذگی دس لحظات سخت
–ایجاد ػادتّای فشدی تشای افضایص اًشطی ،توشوض ٍ آساهطتاى.

وتاب تا دادى اطالػاتی دستاسُ رات ایي تیواسی ٍ ػلل ٍ
ًطاًِّای آى تحث سا ضشٍع هیوٌذ ٍ دس تخص هیاًی ًطاى
هیدّذ وِ افشاد طیف اٍتیسن چگًَِ گامّای هَسیمی سا
دسن هیوٌٌذ ٍ تِخاطش هیآٍسًذ .تخصّای پایاًی وتاب
فؼالیتّایی سا آهَصش هیدٌّذ وِ ضوي آًْا هیتَاى
هْاست گَش دادى ٍ ًَاختي هَسیمی سا تمَیت وشد.
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