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سرآغاز هر نامه نام خداست که بی نام او نامه 
یکسر خطاست

کار  یک  انجام  برای  اکتسابی  توانایی  یک  مهارت، 
خاص جهت رسیدن به یک نتیجه از پیش تعیین شده در 
زمان مشخص است. بعضی مهارت ها عمومی هستند و در 
زندگی روزمره به کار می آیند مانند توانایی تصمیم گیری، 
حل مساله، تفکر خالق، رابطه موثر با دیگران، کنترل 
استرس و نظایر آن، اما برخی دیگر مربوط به یک شغل 

خاص می باشند. 
مهارت های تخصصی یا حرفه ای، افراد را برای احراز 
شغل و کسب و کار آماده می کنند و یا کارآیی آنان را در 
انجام آن ها افزایش می دهند. نویسنده در همه کتاب هایش 
همواره تمام تالش خود را صرف ارائه مطالب به صورت 
کامال کاربردی و عملی همچنین ایجاد مهارت در کارآموز 

برای کسب فرصت شغلی پایدار نموده است. 

               مهندس مهدی رضایی



نرم افزاری  محصوالت  و  کتاب ها  از  یک  هر  حضوری  خرید  جهت  حضوری:  خرید   - اول  روش 

بین   - مطهری  خ   - تهران  آدرس:  به  مجموعه  دفتر  به  اداری  ساعات  در  می توانید  مجموعه  این 

سهروردی و شریعتی - خ وزوائی - کوچه بخشایش - پالک 2 - واحد 1 مراجعه نمایید.

روش دوم – خرید از راه دور )از طریق تماس 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 

صرفه جویی  برای  مطمئن  و  سریع  روشی  دور،  راه  از  خرید  ندارند.  را  مجموعه  به  حضوری  مراجعه 

دنبال  را  زیر  مراحل  است  کافی  روش  این  به  خرید  و  سفارش  ثبت  برای  است.  زمان  در  بیشتر  هرچه 

کنید. به این ترتیب، سفارش شما حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت از طریق پست سفارشی 

نیز  پیک  طریق  از  را  خود  سفارش های  می توانند  تهرانی  مشتریان  شد.  خواهد  ارسال  شما  برای 

به  می بایست  و  بود  خواهد  خریدار  عهده  بر  سفارش  ارسال  هزینه  صورت  این  در  که  نمایند  دریافت 

صورت تلفنی، از طریق ایمیل یا دورنگار توسط مشتری اعالم شود:

1. مبلغ پشت جلد را متناسب با تعداد نسخه درخواستی به شماره حساب  مجموعه واریز نمایید. 

مجموعه  دفتر  با  اداری  ساعات  در  می توانید  وجه  واریز  جهت  حساب  شماره  دریافت  جهت 

hesab به سامانه پیامک مجموعه به شماره  تماس گرفته و یا هم اکنون با ارسال واژه حساب یا 

100066422122 شماره حساب مجموعه را از طریق پیامک دریافت نمایید.

با کد پستی  آدرس دقیق  2. به منظور تایید و ارسال سفارش، رسید بانکی مربوطه را به همراه 

 info@roshanapub.ir 02188446381 یا آدرس ایمیل  ده رقمی و نام دریافت کننده به دورنگار 

ارسال نمایید.

روش سوم – خرید آنالین از طریق فروشگاه اینترنتی مجموعه:  برای خرید آنالین هر یک از کتاب ها 

آدرس  به  مجموعه  اینترنتی  فروشگاه  وب سایت  به  مراجعه  با  می توانید  مجموعه  محصوالت  و 

مدت  ظرف  حداکثر  آنالین  سفارش های  تمامی  دهید.  انجام  را  خود  خرید   www.roshanapub.ir 

چهل و هشت ساعت از طریق پست سفارشی 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.

خرید کتاب ها و محصوالت فرهنگی خانه روشنا بــه روش های زیــر امکان پذیر اسـت:




