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عٌاٍیي ٍ هَضَعات کتة پیطٌْادی پشفشٍش ٍ تِ سٍص دًیا تشای تشجوِ
تَسعِ فشدی
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  ٍ ،حفع ٍ ّ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  22جلذ اص آى

عکس جلد

نام کتاب

تعداد

تعرفه کلیه

صفحات

خدمات

18.242.222

نام مولف کتاب

سال انتشار

سطح بازی را ارتقا
دهید

Alan Stein
Jr

2219

324

تاثیر بیپایان

Natasha
Hazlett

2218

252

15.222.222

مثل سخنرانان تند
صحبت کنید

Carmine
Gallo

2214

288

17.282.222

سخٌشاًی خَب تایذ احساس تشاًگیضًَ ،آٍس ٍ هاًذگاس تاضذ.
هخاطة تاى سا هیخکَب کٌیذ .اٍ سا تش سش ضَق تیاٍسیذ ٍ تِ
الذام تطَیك کٌیذ .جْاى سا تغییش دّیذ ٍ دس ایي کتاب
تخَاًیذ کِ چطَسدسیادّا تواًیذ.

طلسم داوینچی

Leonardo
Lospennato

2212

162

12.562.222

ایي کتاب تِ ضوا کوک هیکٌذ ،ضغلی خاظ ٍ هتٌاسة
پیذا کٌیذ ،ضغلی کِ تْتشیي استعذاد ،ضذیذتشیي عالئك ٍ
ًیاص تِ دسآهذ ضوا سا ّوضهاى لحاظ کٌذ ٍ تِ ضوا ضْاهت
دّذ سٍیای خَد سا پیذا کٌیذ ٍ تشای چیضی تالش کٌیذ کِ
جَّشُ ٍجَدی ضواست!

کتاب

توضیحات
آلي استیي ،کَچ عولکشد است ٍ اصَل ًاگفتِ کاس افشادی سا
کِ هَفمیتّای جْاًی داضتِاًذ دس ایي کتاب هطشح کشدُ
است .ایي افشاد دس ستثِّای تاالی تاصی خَدضاى ّستٌذ،
صیشا دس ساعات کاسی ٍ غیشکاسی ًظن لاًًَوٌذی تِ کاس ٍ
صًذگی خَد اعوال کشدُاًذ .آًْا عادات هثثت جذیذ سا دس
خَد ایجاد هیکٌٌذ ،تا آى کلٌجاس هیسًٍذ ٍ تاسّا تکشاسش
هی کٌٌذ تا دس توام کاسّایطاى ًْادیٌِ ضَد .سّثشاى تشتش
کسةٍکاس ٍ ٍسصش دس ایي کتاب ارعاى کشدُاًذ کِ هَفمیت
ًتیجِ کاسّای کَچک سٍصهشُ است.
تاتِحال پیص آهذُ کِ کسی کاسی «تضسگ» اص ضوا
تخَاّذ ،اها حس کٌیذ تشای آى آهادُ ًیستیذ؟
صهاى آى سسیذُ تا تشس سا کٌاس تگزاسیذ ٍ تا ضک ٍ
تشدیذّای دسًٍتاى تجٌگیذ ٍ ،صًذگی سا دگشگَى کٌیذ! چشا
کِ تٌْا ضواییذ کِ هیتَاًیذ چٌیي کٌیذ.
ایي کتاب تِ للن کاسآفشیٌی تیاًگیضُ ٍ تیسٍحیِ است کِ
کسةٍکاسش دس آستاًِ فشٍپاضی تَد… اها یک تصوین
تاعث ضذ تا اٍ ٍسای هحذٍدیتّای رٌّص حشکت ٍ
حمیمت سا کطف کٌذ.
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