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امــروزه کســب درآمــد از ایبــوک یــک فرصــت اســت و نبایــد آن را از دســت داد. اگــر شــما 

هــم بــه نوشــتن کتــاب داریــد ولــی نمــی توانیــد هزینــه زیــادی بــرای آن انجــام دهیــد مــی 

توانیــد کتــاب الکترونیــک تولیــد در ایــن مقالــه شــما را بــا اصــول تولیــد کتــاب الکترونیــک 

آشــنا مــی کنیــم.

نوشــتن کتــاب و فــروش آن یکــی از کارهایــی اســت کــه افــراد زیــادی بــرای انجــام آن رویــا 

پــردازی می کننــد. امــا زمانــی کــه بحــث هزینه هــای چــاپ کتــاب و ریســک خریــد بــه میــان 

ــم  ــوان و ک ــنده های ج ــورد نویس ــوع در م ــن موض ــه ای ــند. البت ــس می کش ــا پ ــد؛ پ می آی

ــه  ــراد را ب ــن مســائل شــده و اف ــوژی باعــث حــل ای ــر اســت. امــا تکنول ــر رنگ ت ــه، پ تجرب

نوشــتن کتــاب الکترونیکــی ســوق داده اســت.

امــروزه بــه لطــف کتــاب الکترونیکــی ، نوشــتن کتــاب نــه تنهــا ســخت نیســت؛ بلکــه تبدیــل 

بــه یکــی از روش  هــای درآمد زایــی پرســود شــده اســت. البتــه نوشــتن کتــاب الکترونیکــی 

نیــاز بــه دانســتن نــکات و جزئیــات زیــادی دارد کــه در ایــن مطلــب گفتــه خواهــد شــد. در 

ادامــه شــما را ابتــدا بــا معنــی کلمــه ایبــوک آشــنا کــرده و ســپس بــه ایــن ســوال پاســخ 

می دهیــم کــه چطــور کتــاب الکترونیکــی بســازیم ؟ 
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کتاب الکترونیکی چیست ؟

ــی اســت  ــز می شناســند؛ کتاب ــا Ebook نی ــوک ی ــام   ایب ــا ن ــه آن را ب ــاب الکترونیکــی ک کت

کــه بــه صــورت دیجیتالــی تولیــد شــده و در کامپیوتــر، لــپ تــاپ، گوشــی و تبلــت قابــل 

اســتفاده اســت. کاربــران می تواننــد بــه آســانی ایــن کتاب هــا را در زمــان و مــکان دلخــواه 

خــود مطالعــه و ســپس ذخیــره کــرده و بــرای افــراد دیگــر ارســال کننــد. 

ــا را  ــد آن ه ــه می توانی ــم ک ــگان داری ــاب الکترونیکــی رای ــه کت ــد نمون ــروب چن ــا در مدی م

دانلــود کــرده و اســتفاده کنیــد. بــرای مثــال می توانیــد دانلــود رایــگان کتــاب الکترونیکــی 

ســئو و الگوریتــم هــای گــولگ را انجــام داده و از مطالــب آن بــرای بهبــود ســئو ســایت خــود 

بهــره ببریــد. 

مشاهده و دریافت کتاب سئو و الگوریتم های گولگ 
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مزایای استفاده از ایبوک چیست؟

شــاید بــرای شــما ســوال ایجــاد شــده باشــد کــه بــه چــه دالیلــی محبوبیــت اســتفاده از 

ebook نســبت بــه کتــاب هــای فیزیکــی بیشــتر شــده اســت؟ در ادامــه شــما را بــا مزایــای 

اســتفاده از کتــاب هــای الکترونیکــی آشــنا خواهیــم کــرد.

کتاب الکترونیکی هزینه کمتری دارد

تمامــی کتاب هایــی کــه در کتــاب فروشــی ها می بینیــد؛ هزینه هایــی را بــرای نویســنده 

داشــته اســت کــه از هزینــه چــاپ می تــوان بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن آن هــا نــام بــرد. 

امــا ســاخت کتــاب الکترونیکــی بــه معنــای واقعــی بــا کم تریــن هزینــه قابــل انجــام اســت. 
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هزینــه کارهــای گرافیکــی و انتشــار کتــاب در ســایت های پربازدیــد؛ از جملــه ایــن هزینه هــا 

می باشــد کــه نســبت بــه کتــاب فیزیکــی بــه مراتــب کمتــر اســت.

ایبوک دردسر زیادی ندارد

چــاپ کتــاب فیزیکــی نیــاز بــه صــرف زمــان و مراحــل طوالنی تــری دارد کــه شــامل مــوارد 

ــر می شــود: زی

● ارسال فایل به انتشارات	 

● بررسی نمونه فایل	 

● بستن قرارداد و تعیین میزان هزینه چاپ	 

● دریافــت شــماره شــابک ، انجــام کارهــای مربــوط بــه صفحــه آرایــی، گرفتــن مجــوز و 	 

غیــره

امــا طراحــی، نوشــتن و انتشــار ایبــوک نیــاز بــه زمــان زیــادی نــدارد و بــه ســرعت کتــاب 

شــما بــه دســت عالقه منــدان می رســد.

هزینه دوباره برای ویرایش کتاب فیزیکی

فــرض کنیــد کــه یــک نویســنده کتــاب خــود را منتشــر کــرده و بعــد از چنــد ســال قصــد 

دارد مطالبــی را بــه آن اضافــه کنــد. در ایــن حالــت بایــد مطالــب بــه کتــاب اضافــه شــده 

و دوبــاره چــاپ و در کتــاب فروشــی ها توزیــع شــود. امــا بــرای ویرایــش کتــاب الکترونیکــی، 
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کافــی اســت کــه خودتــان مطالــب مــورد نظــر را اضافــه کــرد و دوبــاره از سیســتم خروجــی 

بگیریــد. بــه همیــن ســادگی!

درختان کمتری قطع می شود!

بــه ایــن فکــر کنیــد کــه بــرای تولیــد کاغــذ چنــد تــا درخــت قطــع می شــود؟ انتشــار کتــاب 

الکترونیکــی نیــاز بــه کاغــذ نداشــته و درختــی هــم قطــع نخواهــد شــد. 

 

دسترسی خواننده ها را راحت می کنید

بــا تهیــه کتــاب الکترونیکــی امــکان اســتفاده از آن در هــر زمــان و مکانــی وجــود دارد. هــر 

جایــی کــه گوشــی خــود را بــه همــراه خــود داشــته باشــید؛ می توانیــد ایبــوک مــورد عالقــه 

خــود را بــاز کــرده و مطالعــه کنیــد.
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چگونه کتاب الکترونیکی بسازیم ؟

بــرای اینکــه پاســخ بــه ســوال چگونــه یــک کتــاب الکترونیکــی بســازیم را خــوب یــاد بگیرید؛ 

آن را بــه صــورت گام بــه گام مطــرح کرده ایــم.

گام 1: مشخص کردن موضوع کتاب

در مــورد چــه موضوعــی قصــد نوشــتن ایبــوک را داریــد؟ چقــدر در آن زمینــه از تخصــص 

و دانــش کافــی برخــوردار هســتید؟ آیــا مخاطبیــن شــما بــه آن موضــوع عالقه منــد 

ــه از خــود بپرســید.  ــن مرحل ــد در ای ــه بای ــن ســواالتی اســت ک هســتند؟ این هــا مهم تری

جهــت انتخــاب ایــده بــرای نوشــتن کتــاب الکترونیکــی ، پیشــنهاد می شــود کــه موضوعــی 

را انتخــاب کنیــد کــه تاکنــون دربــاره آن محتــوا تولیــد کــرده  و مخاطبــان از آن اســتقبال 

کرده انــد.

اگــر قصــد انتخــاب موضوعــی را داریــد؛ دربــاره چیــزی ننویســید کــه بــه حــوزه کاری شــما 

مربــوط نیســت. بــه عنــوان مثــال کتــاب الکترونیکــی »روش هــای ارتبــاط بــا افــراد خــاص 

در شــبکه هــای اجتماعــی« مربــوط بــه زمینــه کاری مدیــر وب یعنــی دیجیتــال مارکتینــگ 

اســت. درضمــن توجــه بــه دو مــورد زیــر بــه شــما کمــک می کنــد کــه بهتریــن انتخــاب را 

ــی داشــته باشــید: ــرای ایده یاب ب
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● دغدغه ها و مشکالت مخاطبان خود را بشناسید.	 

● ایــده گرفتــن از طریــق ســواالت و جمالتــی کــه مخاطبیــن از طریــق کامنت هــا مطــرح 	 

می کننــد.

گام 2: عنوان جذاب انتخاب کنید

ــوان جــذاب نباشــد؛ موفقیــت باالیــی نخواهــد داشــت.  کتــاب الکترونیکــی اگــر داری عن

شــما بــا نوشــتن یــک عنــوان عالــی می توانیــد مخاطبــان را بــه ســمت خریــد کتــاب هدایت 

ــد؛  ــوان اختصــاص دهی ــرای نوشــتن عن ــن ســاعت ب ــرار اســت چندی ــر ق ــی اگ ــد. حت کنی

ــک  ــد از تکنی ــد؛ چــون ارزشــش را دارد. در ضمــن می توانی ــن کار را انجــام دهی ــا ای حتم

هــای عنــوان نویســی هــم اســتفاده کــرده و یــک تایتــل بــی عیــب و نقــص بــرای کتــاب 

خــود بنویســید.
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یشــتر بخوانیــد: 10 تکنیــک عنــوان نویســی کــه مخاطــب را بــه درون ســایت شــما خواهــد 

ند کشا

گام 3: مقدمه را حرفه ای بنویسید.

ــه دارای اصــول و  ــوده ک ــاب ب ــک کت ــم ی ــای بســیار مه ــه نوشــتن یکــی از بخش ه مقدم

قواعــد خــاص خــودش اســت. مقدمــه را بایــد طــوری بنویســید کــه دو مــورد زیــر محقــق 

شــود:

● اوال اینکــه مخاطــب یــک دیــد کلــی نســبت بــه کتــاب پیــدا کــرده و متوجــه شــود کــه 	 

قــرار اســت چــه مطالبــی را بخوانــد.

ــا 	  ــد ت ــدا کن ــده اشــتیاق پی ــا خوانن ــدازه ای جــذاب باشــد ت ــه ان ــد ب ــا مقدمــه بای ● ثانی

ــد. ــاز نمای ــاب را آغ ــی کت ــای اصل ــه بخش ه ــر مطالع ــه زودت هرچ

گام 4: کتاب را بخش بندی کنید

منظــور از بخش بنــدی ایــن اســت کــه مطالــب کتــاب را بــه بخش هــای کوچک تــر تقســیم 

کــرده تــا خوانــدن آن آســان تر شــود. شــما چنــد بخــش اصلــی داریــد و بایــد آن بخش هــا 

را نیــز بــه اجــزای کوچک تــر تقســیم کنیــد. فــرض کنیــد کــه کتــاب شــما در مــورد آمــوزش 

ــی و  ــه بخش هــای اصل ــر ب ــه صــورت زی ــاب را ب ــوان کت ــگام می ت ــن هن ســئو اســت؛ در ای

فرعــی تقســیم کــرد:
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1- سئو چیست؟

    ● تعریف سئو	 

     ● تاریخچه سئو	 

2-  دالیل اهمیت سئو

    ● افزایش فروش	 

    ● بهبود رتبه سایت	 

    ● افزایش مخاطب	 

3- انواع سئو

    ● سئو کاله سفید	 

    ● سئو کاله سیاه	 

    ● سئو کاله خاکستری	 

4- الگوریتم های گولگ

    ● الگوریتم رقص گولگ	 

    ● الگوریتم پاندا	 

    ● الگوریتم مرغ مگس خوار	 

    و …
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گام 5: طراحی کتاب را انجام دهید

ــی  ــای گوناگون ــرم افزاره ــد از ن ــد؛ می توانی ــی را داری ــاب الکترونیک ــی کت ــد طراح ــر قص اگ

از   Adobe InDesign، Publisher، PowerPoint بــه عنــوان نمونــه اســتفاده کنیــد. 

جملــه ایــن نــرم افزارهــا هســتند. ســعی کنیــد کــه از رنگ هــای جــذاب بــرای طراحــی 

کتــاب اســتفاده کنیــد تــا مطالعــه بــرای خواننــده جــذاب شــود. در ضمــن اســتفاده از رنــگ 

ســازمانی نیــز بــه برنــد ســازی شــما کمــک خواهــد کــرد. مطالعــه در مــورد روانشناســی رنــگ 

هــا بــه شــما در انتخــاب رنــگ مناســب کمــک زیــادی خواهــد کــرد.   

بیشتر بدانید:راهنمای جامع روانشناسی رنگ در کسب و کار
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گام 6: نوشتن را آغاز کنید

در ایــن مرحلــه بایــد نوشــتن ایبــوک را آغــاز کــرده و مطالــب را بــه صــورت منظــم و 

طبقه بنــدی شــده ارائــه دهیــد. البتــه پیشــنهاد می شــود کــه قبــل از ایــن کار، حتمــا 

تحقیقــات گســترده ای در مــورد آن موضــوع انجــام دهید. اگر الزم اســت که به ســایت های 

مختلــف ســر بزنیــد، یــا اینکــه یــک کتــاب مطالعــه کنیــد یــا حتــی نــگاه کــردن یــک کلیــپ 

ــوب.  در یوتی

ــر کتــاب را نوشــته و نتیجــه  ــا دســت ُپ تمامــی ایــن مــوارد بــه شــما کمــک می کنــد کــه ب

مطلوبــی را دریافــت کنیــد. ســعی کنیــد کــه فصل هــای کتــاب را طــوری بنویســید کــه بــه 

صــورت زنجیــروار بــه یــک دیگــر متصــل باشــند.  
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گام 7: ویراستاری

ــا کلــی  ــاره مطالبــی کــه نوشــته اید را بخوانیــد. چــون حتمــا ب بعــد از اتمــام کارتــان، دوب

غلــط امالیــی مواجــه می شــوید کــه بایــد اصــالح شــوند. در انجــام ایــن کار دقــت زیــادی 

بــه خــرج دهیــد و حتــی بهتــر اســت کــه مرحلــه ویراســتاری را دوبــار انجــام دهیــد.

 

گام 8: کتاب الکترونیکی خود را بهینه کنید

بهینــه کــردن ایبــوک شــانس دیــده شــدن آن را بــرای مخاطبــان افزایــش می دهــد. بدیــن 

منظــور می توانیــد کارهــای زیــر را جهــت بهینــه کــردن انجــام دهیــد:
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● یــک کلمــه را بــه عنــوان کلمــه کلیــدی اصلــی خــود انتخــاب کنیــد. کلمــه ای کــه موضوع 	 

اصلــی کتاب الکترونیکی شماســت.

● از این کلمه و مترادف های آن به میزان الزم در مطالب خود استفاده کنید.	 

● کلمه کلیدی را در عنوان ایبوک به کار ببرید.	 

● حجم عکس های کتاب را کم کنید.	 

● از متن جایگزین عکس )ALT( مناسب برای عکس های خود استفاده نمایید. 	 

مطالعه بیشتر:  انتخاب کلمه کلیدی و 10 نکته ای که در این زمینه باید بدانید

Pdf گام 9: تبدیل کتاب به

در ایــن مرحلــه کار شــما بــه اتمــام رســیده اســت و بایــد از کار خــود خروجــی Pdf بگیریــد. 

شــاید ســوال بپرســید کــه چــرا خروجــی کتــاب بایــد Pdf باشــد؟ بــه ایــن دلیــل کــه در فایــل 

Pdf امــکان ویرایــش وجــود نداشــته و بــه همیــن دلیــل کســی نمی توانــد در کتــاب شــما 

تغییــرات ایجــاد کنــد. امــا در خروجی هــای Word یــا Powerpoint امــکان تغییــر وجــود 

دارد و ممکــن اســت کــه فــردی از کتــاب شــما سوء اســتفاده کنــد.
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گام 10: یک صفحه برای دانلود ایجاد کنید

وقتــی کار خروجــی گرفتــن انجــام شــد؛ بایــد یــک صفحــه بــرای آن کتــاب  ایجــاد کنیــد. 

در آن صفحــه بایــد لینــک دانلــود و همچنیــن توضیحــات مناســبی را در مــورد کتــاب 

بنویســید. متــن را بایــد طــوری بنویســید کــه خواننــده بــرای دانلــود کتــاب ترغیــب شــود. 

در ایــن خصــوص بایــد بــا نحــوه نوشــتن توضیحــات محصــول آشــنا باشــید. 

بیشتر بدانید: توضیحات محصول | آموزش محصول نویسی به روش ساده

یــک روش خــوب دیگــر ایــن اســت کــه یــک فــرم ایجــاد کــرده و از مخاطــب درخواســت 

کنیــد تــا بــرای دانلــود کتــاب، ابتــدا مشــخصات خــود را وارد کنــد. مشــخصات می توانــد 

14



کتاب الکترونیکی چیست | چگونه کتاب الکترونیکی بسازیم ؟

www.modireweb.com

شــامل اســم، فامیــل، شــماره تمــاس و ایمیــل باشــد. بعــدا از ایــن اطالعــات می توانیــد 

بــرای مقاصــد بازاریابــی خــود اســتفاده کنیــد. 

چگونه برای کتاب الکترونیکی خود بازاریابی کنیم؟

بــرای کتابــی کــه نوشــته اید بایــد بــه خوبــی بازاریابــی کنیــد تــا افــراد بیشــتری بــا آن آشــنا 

شــوند. روش هــای زیــر را می تــوان بــرای انجــام ایــن کار مناســب دانســت:

1- تبلیغ در وب سایت خودتان

اگــر وب ســایت داریــد؛ در قســمتی از آن کتــاب خــود را تبلیــغ کنیــد. می توانیــد در صفحــه 

اصلــی یــا دیگــر صفحــات وب ســایت عکــس کتــاب را قــرار داده و آن را بــه صفحــه دانلــود 

لینــک دهیــد.
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2- بازاریابی در مقاالت سایت

کاربــران معمــوال از مقــاالت ســایت بــه خوبــی اســتقبال می کننــد؛ چــون جنبــه آموزشــی 

دارنــد. پــس شــما هــم می توانیــد تبلیــغ کتابــی کــه نوشــته اید را در مقــاالت ســایت خــود 

انجــام دهیــد. فــرض کنیــد شــما یــک ابــوک در مــورد آمــوزش طراحــی ســایت نوشــته اید. 

ممکــن اســت کــه مقالــه شــما در مــورد روش هــای کســب درآمــد از اینترنــت بــوده و یــک 

قســمت از ایــن مقالــه در مــورد طراحــی ســایت باشــد. پــس در قســمت مربوطــه بــه ایــن 

کتــاب اشــاره کــرده و کاربــر را بــه صفحــه دانلــود هدایــت کنیــد. 

3- ارسال از طریق ایمیل

اگــر از کاربــران خــود مشــخصاتی ماننــد شــماره همــراه یــا ایمیــل داریــد؛ بازاریابــی کتــاب 

کار خیلــی ســختی نیســت. کافــی اســت کــه بــرای مخاطبــان پیام هــای جذابــی را ارســال 

کــرده و آن هــا را از انتشــار کتــاب الکترونیکــی مطلــع کنیــد.

4- تبلیغات در سایت های پربازدید

ســایت های زیــادی وجــود دارنــد کــه بازدیــد خوبــی داشــته و بهتریــن مــکان بــرای تبلیغــات 

هســتند. یــک روش ایــن اســت کــه بــه آن هــا پــول بپردازیــد کــه کتــاب شــما را بــه عنــوان 

ــاژ آگهــی اســت کــه ایــن  تبلیغــات در ســایت خــود قــرار دهنــد. روش دیگــر انتشــار رپورت

مــورد نیــز بــا هزینــه همــراه اســت.
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5- معرفی کتاب در شبکه های اجتماعی

اگــر در شــبکه هــای اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام و یوتیــوب فعــال هســتید و پیــج و کانــال 

شــما بازدیــد خوبــی دارد؛ اقــدام بــه معرفــی کتــاب خــود کنیــد. 

6- استفاده از فروشگاه ایبوک

فروشــگاه هــای زیــادی وجــود دارنــد کــه اقــدام بــه فــروش کتــاب هــای الکترونیکــی کرده اند 

و بــا ســرچ در گــولگ بــه ایــن ســایت ها دسترســی خواهیــد داشــت. اگــر کتــاب خــود را در 

ایــن ســایت ها قــرار دهیــد؛ شــانس دیــده شــدن آن را بســیار بــاال برده ایــد.
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نکات مهم برای ساخت کتاب الکترونیکی پیشرفته

● حتمــا در کتــاب اقــدام بــه عمــل یــا ) Call To Action( داشــته باشــید کــه خواننــده 	 

کار مــورد نظــر شــما را انجــام دهــد. ایــن کار می توانــد ثبــت نــام در ســایت، خریــد یــک 

محصــول یــا شــرکت در دوره آموزشــی شــما باشــد.

ــه مطالــب مهمــی کــه در کتــاب مطــرح می کنیــد؛ جلــب کنیــد. 	  ● توجــه مخاطــب را ب

ایــن کار بــه وســیله بولــد کــردن نــکات مهــم و بــزرگ کــردن فونــت متــن انجــام می شــود.

● اســتفاده از عکــس و عناصــر بصــری را در ایبــوک فرامــوش نکنیــد. همیــن مقالــه ای 	 

را کــه مشــغول خوانــدن آن هســتید را در نظــر بگیریــد. فــرض کنیــد کــه هیــچ عکســی 

در ایــن صفحــه وجــود نداشــت. آیــا از جذابیــت مقالــه و رغبــت شــما بــرای خوانــدن 

ــم نمی شــد؟ آن ک

● ســعی کنیــد کــه گاهــی جمــالت طنز آمیــز یــا تجربه هــای شــخصی خودتــان را در 	 

کتــاب بــه کار ببریــد. ایــن کار عالقــه مخاطــب را بــه خوانــدن مطالــب افزایــش داده و 

خســتگی او را کاهــش می دهــد. 

● حتمــا در کتــاب خــود از نقــل قــول اســتفاده نماییــد؛ چــون ایــن کار باعــث افزایــش 	 

اعتبــار مطالــب شــما خواهــد شــد. البتــه هــر موقــع خواســتید کــه از نقــل قول اســتفاده 

کنیــد؛ آن را بولــد کنیــد تــا بیشــتر جلــب توجــه کنــد.

● هنگامــی کــه مشــغول نوشــتن کتــاب الکترونیکــی خــود هســتید؛ گاهــی بــه ســایت یــا 	 
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شــبکه های اجتماعــی خــود هــم لینــک دهیــد. البتــه مراقــب باشــید کــه در انجــام ایــن 

کار زیــاده روی نکنیــد.

● اســتفاده از طــرح و عکــس مناســب بــرای ایبــوک بســیار اهمیــت دارد. اگــر در ایــن کار 	 

تخصــص نداریــد؛ پیشــنهاد می کنیــم کــه از یــک گرافیســت کمــک بگیریــد.

ــاب الکترونیکــی 	  ــا کت ــد ت ــد نفــر بخواهی ــد؛ از چن ــاب را منتشــر کنی ــل از اینکــه کت ● قب

شــما را بخواننــد. توصیــه می شــود کــه ایــن کار را بــه دســت افــرادی بســپارید کــه بــه 

ــه شــما  ــاب را ب ــرادات کت ــق باشــند و ُرک و راســت ای آن موضــوع عالقــه داشــته، دقی

بگوینــد. 

استفاده از Header و Footer را فراموش نکنید	 

منظــور از Header، بخش هــای ثابــت بــاالی صفحــات و مقصــود از Footer، بخش هــای 

ثابــت پاییــن صفحــات اســت. بــه عنــوان یــک ایــده می توانیــد در قســمت هــدر، تایتــل 

کتــاب و نــام کســب و کار خــود را نوشــته و در فوتــر، اســم ســایت خــود را بنویســید و بــه آن 

لینــک دهیــد. در ضمــن وارد کــردن شــماره تمــاس و دیگــر راه هــای ارتباطــی شــما نیــز در 

ایبــوک تاثیــرات خوبــی بــرای دارد.
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آپدیت کتاب را فراموش نکنید

نوشــتن کتــاب الکترونیکــی ماننــد نوشــتن مقــاالت ســایت اســت. همانطــور کــه یــک مقالــه 

ــه بازبینــی دارد؛ ایبــوک شــما هــم بایــد آپدیــت شــود. بایــد  ــاز ب بعــد از چندیــن مــاه نی

بررســی کنیــد کــه چگونــه می توانیــد کیفیــت آن را افزایــش دهیــد. 

سخن آخر

امــروزه کســب درآمــد از ایبــوک یــک فرصــت اســت و نبایــد آن را از دســت داد. چــه 

بخواهیــد درآمد زایــی کنیــد چــه برند ســازی کســب و کارتان، تولیــد کتــاب الکترونیکــی 
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کمــک زیــادی بــه شــما خواهــد کــرد. آیــا شــما تاکنــون اقــدام بــه نوشــتن و انتشــار کتــاب 

ــد. ــان بگذاری ــا در می ــا م ــا نظــرات خــود را ب ــد؟ لطف هــای الکترونیکــی کرده ای
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