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فراخوان همکاری:

نش�ر «خانه روش�نا»

نش��ر «خانه روشنا» از تمامی اساتید ،صاحبنظران ،نویسندگان ،دانشجویان فعال و تمامی عالقمندان
حوزه نش��ر دعوت میکند تا در صورتی که ایدهای در حوزه نش��ر کتاب داش��ته یا قصد همکاری در هر یک از
بخشهای نشر کتاب را دارند ،از طریق مراجعه حضوری ،تماس تلفنی،دورنگار یا ایمیل با خانه روشنا تماس
حاصل فرمایند.

فراخوان همیاری:
خواننده گرامی ،ضمن س��پاس از خرید شما ،به اطالع میرساند ،نشر «خانه روشنا» در راستای اهداف
کالن خ��ود در حوزه نش��ر و تولید محصوالت فرهنگی ،تمامی تالش خود را جه��ت ارائه محصولی باکیفیت
از ه��ر نظر در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت .اما ب��ر این باوریم که کیفیت انتهایی ندارد و بیش��ک هنوز
ه��م کاس��تیهایی وج��ود دارد که در پی اصالح آن ب��وده و در این راه همیاری ش��ما را نیز پذیرا هس��تیم.
ل��ذا از ش��ما خواننده گرامی دع��وت میکنیم تا در صورتی ک��ه در حین مطالعه هر ی��ک از کتابهای ما با
ه��ر نوع اش��تباهی (از جمله غلطهای تایپی ،امالیی ،اش��تباهات فن��ی و  )...برخورد نمودی��د ،این موارد
را از طریق ارس��ال نس��خه اصالحش��ده کتاب به آدرس انتشارات ،ارس��ال دورنگار یا از طریق آدرس ایمیل:
 info@roshanapub.irبه اطالع ما برس��انید تا در چاپهای آتی 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
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کلیه حقوق چاپ و نشر این اثر محفوظ و مخصوص ناشر است .به موجب قانون حمایت از حقوق
مولفان ،مصنفان و هنرمندان مصوب  1348/10/11و قانون ترجمه و تکثیر کتب ،نشریات و آثار صوتی
مصوب  ،1350کلیه حقوق این اثر به هر نحو برای ناشر محفوظ است .هرکس تمام یا قسمتی از این
کتاب را بدون اجازه مکتوب ناشر ،نشر ،پخش و عرضه کند ،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
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