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زمینه های همکاری با نشـر 
خانـه روشنــا

همکاری با واحد انتشارات مجموعه در زمینه 
چاپ و نشر کتاب

کار شماست... انتشار کتاب، بهترین راه ربای ماندگاری اف
آثاری آماده چاپ  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که 
دارند، دست به قلم هستند یا ایده ای برای انتشار در 
سر دارند، جهت دریافت مشاوره و همکاری با واحد 
روش های  و  شرایط  از  آگاهی  و  مجموعه  انتشارات 

مختلف همکاری می توانند به شیوه زیر عمل نمایند.
info@ آدرس  به  ایمیل  طریق  از  زیر  موارد  ابتدا 
برای   02188446381 دورنگار  یا   roshanapub.ir

مجموعه ارسال نمایید:
پیشنهادی  عنوان  شامل  کتاب  کامل  مشخصات   .1

برای اثر، موضوع، تعداد صفحات
2. فهرست کامل مباحث کتاب

3. رزومه کامل نویسنده، تدوین کننده یا مترجم کتاب 
به همراه نمونه آثار چاپ شده قبلی )در صورت وجود(

حداکثر  همکاری  پیشنهاد  فوق،  موارد  دریافت  از  پس 
ظرف مدت 7 روز کاری بررسی شده و پاسخ آن به صاحب 
اثر ابالغ می شود و در صورت توافق اولیه طرفین جهت 
همکاری در زمینه چاپ و انتشار کتاب، جلسه حضوری 

برای مذاکره نهایی و عقد قرارداد برگزار می گردد.

همکاری در زمینه توزیع و فروش کتاب ها، 
 نشریات، نرم افزارها و محصوالت

 فرهنگی - آموزشی مجموعه

هر  یا  تهران  در  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  تمامی 
از استان های کشور که تمایل به توزیع و فروش  یک 
کتاب ها، نشریات، نرم افزارها و محصوالت فرهنگی 
درصد  با  و  عمده  صورت  به  مجموعه  آموزشی   -
سفارش های  می توانند  دارند  را  همکاری  تخفیف 
یا   info@roshanapub.ir ایمیل  طریق  از  را  خود 
مکتوب  صورت  به  صرفا   02188446381 دورنگار  
برای مجموعه ارسال نمایند تا در اسرع وقت نسبت 
مربوطه  سفارش  ارسال  و  الزم  هماهنگی های  به 
آگاهی  اقدام الزم صورت پذیرد. جهت  ایشان  برای 
 ... و  همکاری  تخفیف  درصد  همکاری،  شرایط  از 
یا  دورنگار  ایمیل،  آدرس  طریق  از  می توانید  نیز 
ساعات  در  روزه  )همه  انتشارات  واحد  شماره های 

اداری( اقدام فرمایید.

پیشنهاد همکاری از جانب شما

همکاری  جهت  شما  نظر  مورد  زمینه  که  صورتی  در 
نیست،  موجود  فوق  قسمت  در  مجموعه  با 
جزئیات  ذکر  با  را  خود  همکاری  پیشنهاد  می توانید 
دورنگار  یا   info@roshanapub.ir ایمیل  آدرس  به 
02188446381 ارسال نمایید تا پس از بررسی اقدام 

الزم در خصوص آن صورت پذیرد.



روش اول - خرید حضوری

جهت خرید حضوری هر یک از کتاب ها و محصوالت فرهنگی - آموزشی مجموعه می توانید در ساعات اداری 
)روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 الی 18:00 و روزهای پنج شنبه از ساعت 9:00 الی 13:00( به دفتر 
مجموعه به آدرس: تهران - خ مطهری - بین سهروردی و شریعتی - خ وزوائی - کوچه بخشایش - پالک 

2 - واحد 1 مراجعه نمایید.

روش دوم – خرید از راه دور )از طریق متاس تلفنی، دورنگار یا ایمیل(

خرید از راه دور،  روشی برای تمامی افرادی است که در دنیای سریع و شلوغ امروز به دلیل مشغله کاری یا به 
دلیل دوری راه امکان مراجعه حضوری به مجموعه را ندارند. خرید از راه دور، روشی سریع و مطمئن برای 
صرفه جویی هرچه بیشتر در زمان است. برای ثبت سفارش و خرید هر یک از محصوالت مجموعه به این 
روش کافی است مراحل زیر را دنبال کنید. به این ترتیب، سفارش شما حداکثر ظرف مدت یک روز کاری برای 
شما ارسال خواهد شد. مشتریان تهرانی می توانند سفارش های خود را از طریق پیک نیز دریافت نمایند که 
در این صورت هزینه ارسال سفارش بر عهده خریدار خواهد بود و می بایست به صورت تلفنی، از طریق ایمیل 

یا دورنگار توسط مشتری اعالم شود:
1. مبلغ پشت جلد را متناسب با تعداد نسخه درخواستی و هزینه ارسال سفارش به شماره حساب  مجموعه 
واریز نمایید. برای اطالع از هزینه ارسال سفارش متناسب با شیوه ارسال )پیک، پست، شرکت های باربری 
و ...( می توانید همه روزه در ساعات اداری با دفتر مجموعه تماس حاصل فرمایید. به منظور دریافت شماره 
حساب جهت واریز وجه نیز می توانید در ساعات اداری با دفتر مجموعه تماس گرفته و یا هم اکنون با ارسال 
از  را  مجموعه  حساب  شماره   100066422122 شماره  به  مجموعه  پیامک  سامانه  به   hesab یا  حساب  واژه 

طریق پیامک دریافت نمایید.
2. به منظور تایید و ارسال سفارش، رسید بانکی مربوطه را به همراه آدرس پستی دقیق، کد پستی ده رقمی 
 info@roshanapub.ir ایمیل  آدرس  یا   02188446381 دورنگار  به  سفارش  دریافت کننده  مشخصات  و 

ارسال نمایید.

روش سوم – خرید آنالین )از طریق فروشگاه اینترنتی(

فروشگاه  وب سایت  به  مراجعه  با  می توانید  مجموعه  محصوالت  و  کتاب ها  از  یک  هر  آنالین  خرید  برای 
خرید خود را انجام دهید. تمامی سفارش های آنالین   www.roshanapub.ir اینترنتی مجموعه به آدرس 
حداکثر ظرف مدت یک روز کاری برای شما ارسال می شود. مشتریان تهرانی می توانند سفارش های خود را از 
طریق پیک نیز دریافت نمایند که در این صورت هزینه ارسال سفارش بر عهده خریدار خواهد بود و می بایست 

در بخش توضیحات به همراه سفارش توسط مشتری اعالم شود.

روش های سفارش محصوالت خانه روشنا

نام محصول: سخنوری و سخنرانی موفق
نوع محصول: کتاب

مولف: دکتر امیر نجف زاده
زبان و قیمت: فارسی / 7,000 تومان

قطع و تعداد صفحات: رقعی/108

نام محصول: الف تا ی آشپزی
نوع محصول: کتاب چاپی - جلد سخت با متن تمام رنگی

مولف: جالل زواره
زبان و قیمت: فارسی / 120,000 تومان

قطع و تعداد صفحات: وزیری - 704

نام محصول: 235 نکته برای رسیدن به آرامش
نوع محصول: کتاب

مولف: دکتر حمید اکبرنژاد
زبان و قیمت: فارسی / 7,500 تومان

قطع و تعداد صفحات: جیبی/136

نام محصول: الف تا ی آشپزی
نوع محصول: کتاب چاپی - جلد شومیز

مولف: جالل زواره
زبان و قیمت: فارسی / 69,000 تومان

قطع و تعداد صفحات: وزیری - 704

نام محصول: تلنگرهایی برای موفقیت بدون توقف
نوع محصول: کتاب

مولف: مهندس رامین تابان
زبان و قیمت: فارسی / 5000 تومان
قطع و تعداد صفحات: جیبی - 96

 021 66 42 21 22 سفارش تلفنی: 
 021 88 42 90 64  
021 88446381 دورنگار: 
WWW.ROSHANAPUB.IR  :خرید اینترنتی


