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عٌاٍیي ٍ هَضَعات کتة پیشٌْادی پشفشٍش ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
کاس آفشیٌی ٍ ششکت ّای ًَپا (استاستاج)
تَجِ هْن  :هثلغ هٌذسج دس ستَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا شاهل هیگشدد:
 .1خشیذ کتاب اسجیٌال اص سایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هعٌَی کتاب ٍ ًاشش
.2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاستاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًشایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش شوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی شوا
.3کلیِ اهَس ًشش کتاب شاهل اخز شاتک تیي الوللی ) ٍ (ISBNثثت دس فْشست ساصهاى اسٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسشاد ٍ چاج  22جلذ اص آى

عکس جلد

نام کتاب

تعداد

تعرفه کلیه

صفحات

خدمات

22.282.222

ایي کتاب ًِ تٌْا تشای کاسآفشیٌاى ،تلکِ تشای ّش سّثش
ساصهاى ضشٍسی است .ایي کتاب سششاس اص ًصایح طالیی
است دس هَسد ایٌکِ چطَس تایذ خاللیت سا دس ساصهاى ایجاد
کشد ،سشذ داد ٍ تِ تعالی سساًذ .هحتَای ایي کتاب هیتَاًذ
تِ ّش ساصهاى هضیت سلاتتی هٌحصش تِ فشدی تذّذ.
دس ایي کتاب دالیل سشذ سشیع تشخی استاستآجّا دس
همایسِ تا دیگشاى تشسسی هیشَد ٍ ایي کاس تا تشسسی
هَسدی تجشتیات چْل ٍ یک تٌیاىگزاس استاستآجّای
هَفك دس آهشیکا اًجام هیشَد .ایي کتاب شاهل ّوِچیض دس
هَسد کاسآفشیٌی است.
تَاًایی خلك ،تَاًایی لاتل تَسعِای است کِ هیتَاى آى سا
تِ ٍسیلِ توشیٌاتی کِ دس ایي کتاب فَقالعادُ ٍجَد داسد،
آهَخت ٍ تْثَد تخشیذ .دس ایي کتاب تا  33توشیي هختلف
ٍ  56سٍش تشای آصادساصی لَُ تخیل ٍ خاللیت آشٌا
هیشَین.

نام مولف کتاب

سال انتشار

خاللیت

Ed Catmull

2214

368

کتابچه راهنمای
استارتآپها

David
Kidder

2213

292

17.522.222

بازیچههای متفکران

Michael
Michalko

2226

416

24.962.222
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