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نش�ر »خانه روش�نا«
فراخوان همکاری:

نشر »خانه روشنا« از تمامی اس��اتید، صاحب نظران، نویسندگان، دانشجویان فعال و 
تمامی عالقمندان حوزه نش��ر دعوت می کند تا در صورتی که ایده ای در حوزه نش��ر کتاب 
داش��ته یا قصد هم��کاری در هر یک از بخش های نش��ر کتاب را دارن��د، از طریق مراجعه 

حضوری، تماس تلفنی،  دورنگار یا ایمیل با خانه روشنا تماس حاصل فرمایند.

فراخوان همیاری:

خواننده گرامی، ضمن س��پاس از خرید ش��ما، به اطالع می رساند، نشر »خانه روشنا« 
در راستای اهداف کالن خود در حوزه نشر و تولید محصوالت فرهنگی، تمامی تالش خود 
را جهت ارائه محصولی باکیفیت از هر نظر در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت. اما بر این 
باوریم که کیفیت انتهایی ندارد و بی شک هنوز هم کاستی هایی وجود دارد که در پی اصالح 
آن بوده و در این راه همیاری ش��ما را نیز پذیرا هس��تیم. لذا از شما خواننده گرامی دعوت 
می کنی��م تا در صورتی که در حین مطالعه هر یک از کتاب های ما با هر نوع اش��تباهی )از 
جمله غلط های تایپی، امالیی، اشتباهات فنی و ...( برخورد نمودید، این موارد را از طریق 
 ارسال نسخه اصالح شده کتاب به آدرس انتشارات، ارسال دورنگار یا از طریق آدرس ایمیل:
 info@roshanapub.ir ب��ه اطالع ما برس��انید تا در چاپ های آت��ی کتاب، اقدام الزم در 
خصوص اصالح آن انجام ش��ود. خانه روشنا به پاس قدردانی، متناسب با میزان و کیفیت 

همیاری شما به یک یا چند روش زیر از شما قدردانی خواهد نمود:
جایگزین کردن کتاب اصالح شده شما با کتاب جدید

ارسال یک هدیه از محصوالت خانه روشنا
ذکر نام شما در مقدمه چاپ آتی کتاب



هش�دار
جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست

به موجب قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 و قانون 
ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب سال 1350، کلیه حقوق چاپ، نشر و پخش 

این اثر به هر نحو برای ناشر محفوظ و منحصرا متعلق به انتشارات خانه روشنا است.
هرگونه نش��ر، پخش، عرضه، بهره برداری یا فروش کل یا قس��متی از این کتاب به هر شکل 

ممکن، به صورت:
نسخه فیزیکی کپی شده	 
فروش، نشر، پخش، عرضه و یا حتی انتشار رایگان نسخه الکترونیکی )به صورت لوح 	 

فش��رده، انتشار در وب س��ایت ها، کانال های تلگرامی و شبکه های اجتماعی داخلی و 
خارجی و ...(

و هر نوع اس��تفاده دیگری که بدون اجازه کتبی از نش��ر خانه روش��نا باشد، عالوه بر آن که 
غیراخالقی و شرعا حرام است، غیرقانونی بوده و جرم محسوب می شود و مطابق با قانون از شش 
ماه تا س��ه س��ال حبس را در پی خواهد داش��ت و واحد حقوقی این مجموعه این مورد را تحت 

پیگرد قضایی قرار می دهد و کلیه خسارت های وارده از فرد خاطی مطالبه می شود.

مخاطب گرامی و فرهیخته،
از آنجایی که برای تولید این محصول زمان و هزینه زیادی صرف شده است، تنها فردی که 

بهای نسخه چاپی و اصل کتاب را پرداخت نموده است مجاز به استفاده از آن می باشد.
توجه داشته باشید که انتشارات خانه روشنا هیچ یک از کتاب های چاپی خود را به صورت 
الکترونیکی منتشر نمی کند. لذا در صورتی که نسخه ای الکترونیکی از تمام یا بخشی از هر یک 
از کتاب های انتشارات »خانه روشنا« به هر طریقی در دست شماست، این نسخه قاچاق )تکثیر 
شده به صورت غیرقانونی(، غیرقانونی و حرام است و این مجموعه هیچ گونه رضایتی از این بابت 

ندارد.
 برای تهیه نسخه قانونی و مجاز این محصول می توانید به وب سایت انتشارات خانه روشنا به آدرس

www.roshanapub.ir مراجعه نمایید.
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