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ا»نشر  روشن ه  ن  «خا

 فراخوان همکاری:

دانشجویان فعال و نظران، نویسندگان، از تمامی اساتید، صاحب« خانه روشنا»نشر 

ای در حوزه نشر کتاب کند تا در صورتی که ایدهتمامی عالقمندان حوزه نشر دعوت می

های نشر کتاب را دارند، از طریق مراجعه داشته یا قصد همکاری در هر یک از بخش

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

 فراخوان همیاری:

در « خانه روشنا»رساند، نشر اننده گرامی، ضمن سپاس از خرید شما، به اطالع میخو

راستای اهداف کالن خود در حوزه نشر و تولید محصوالت فرهنگی، تمامی تالش خود را 

جهت ارائه محصولی باکیفیت از هر نظر در دستور کار خود قرار داده است. اما بر این باوریم 

هایی وجود دارد که در پی اصالح آن شک هنوز هم کاستید و بیکه کیفیت انتهایی ندار

کنیم بوده و در این راه همیاری شما را نیز پذیرا هستیم. لذا از شما خواننده گرامی دعوت می

های های ما با هر نوع اشتباهی )از جمله غلطدر صورتی که در حین مطالعه هر یک از کتاب

...( برخورد نمودید، این موارد را از طریق ارسال نسخه اصالحتایپی، امالیی، اشتباهات فنی و 

 شده کتاب به آدرس انتشارات، ارسال دورنگار یا از طریق آدرس ایمیل:

info@roshanapub.ir های آتی کتاب، اقدام الزم در به اطالع ما برسانید تا در چاپ

ب با میزان و کیفیت خصوص اصالح آن انجام شود. خانه روشنا به پاس قدردانی، متناس

 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 



  

ر  هشدا

جهلبهقانون،رافعمسئولیتنیست
و قانون  1348از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال به موجب قانون حمایت 

، کلیه حقوق چاپ، نشر و 1350ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب سال 

 پخش این اثر به هر نحو برای ناشر محفوظ و منحصرا متعلق به انتشارات خانه روشنا است.

یا قسمتی از این کتاب به  برداری یا فروش کلهرگونه نشر، پخش، عرضه، بهره

 هر شکل ممکن، به صورت:

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

 های اجتماعی داخلی و خارجی و ...(های تلگرامی و شبکهها، کانالسایتانتشار در وب
ن اجازه کتبی از نشر خانه روشنا باشد، عالوه بر آن که و هر نوع استفاده دیگری که بدو

شود و مطابق با قانون از غیراخالقی و شرعا حرام است، غیرقانونی بوده و جرم محسوب می

شش ماه تا سه سال حبس را در پی خواهد داشت و واحد حقوقی این مجموعه این مورد را 

 شود.ارده از فرد خاطی مطالبه میهای ودهد و کلیه خسارتتحت پیگرد قضایی قرار می

مخاطبگرامیوفرهیخته،

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

 باشد.بهای نسخه چاپی و اصل کتاب را پرداخت نموده است مجاز به استفاده از آن می

های چاپی خود را به یک از کتابتوجه داشته باشید که انتشارات خانه روشنا هیچ 

ای الکترونیکی از تمام یا کند. لذا در صورتی که نسخهصورت الکترونیکی منتشر نمی

به هر طریقی در دست « خانه روشنا»های انتشارات بخشی از هر یک از کتاب

شماست، این نسخه قاچاق )تکثیر شده به صورت غیرقانونی(، غیرقانونی و حرام است و 

 گونه رضایتی از این بابت ندارد.موعه هیچاین مج

سایت انتشارات خانه توانید به وببرای تهیه نسخه قانونی و مجاز این محصول می

 مراجعه نمایید. ir.roshanapub.www روشنا به آدرس



 

 133۶ ،کامران ،سروش  ه:سرشناس
  های وابسته )انگلیسی به فارسی(/ تالیف کامران سروش آشپزی و گرایشنامه جیبی  واژه پدیدآور: نام و عنوان

 1400 تهران، خانه روشنا،  نشر: مشخصات
 صفحه 1۲0  ظاهری: مشخصات

 ۹78-۶00-7831-۹5-3  شابک:
 فیپا نویسی:  فهرست وضعیت
 (Cooking - Dictionaries – English) انگلیسی  -ها  نامه واژه – آشپزی  موضوع:
 (Food - Dictionaries – English) انگلیسی  -ها  نامه واژه –مواد غذایی   موضوع:
 (Food - Dictionaries – Persian) فارسی  -ها  نامه واژه –مواد غذایی   موضوع:
 (English language -- Dictionaries – Persian) فارسی --ها  نامه واژه --زبان انگلیسی   موضوع:

 34۹TX  بندی کنگره: رده
 303/۶41  :بندی دیویی رده
 84۶03۲4  :بندی دیویی رده

 
 کامرانسروشتالیف:/)انگلیسیبهفارسی(وابستهیهاوگرایشآشپزیجیبینامهواژه

 ناشر: اانه روشنخ
 چاپاول: 1400

 سازیقبلازچاپ:آماده آتلیه خانه روشنا
 مدیرتولیدوناظرفنیچاپ: رامین تابان

مدیرآتلیهخانهروشناوطراحجلد: نرگس فرقانی

 :صفحاتاد قطعوتعد 1۲0 - جیبی
 شمارگان: نسخه ۹00
:قیمت تومان 000,50

ISBN: 978-600-7831-95-3 :۹78-۶00-7831-۹5-3شابک  

 -خیابان وزوایی - سهـروردی و شریعتـیبین  -هـری خیابـان مط -تهـران  دفترنشرونمایشگاهدائمی:

 15۶۶84۶311کد پستـی:  - 1واحد  - ۲کوچه بخشـایش پالک 

 0۲1-8844۶381دورنگار:   0۲1-884۲۹0۶4تلفن:

 1000۶۶4۲۲1۲۲سامانهپیامک:  ۶۶4۲۲1۲۲-0۲1  

 www.roshanapub.irسایتوفروشگاهاینترنتیخانهروشنا:وب
info@roshanapub.ir

کلیه حقوق چاپ و نشر این اثر محفوظ و مخصوص ناشر است. به موجب قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 

، کلیه حقوق این اثر به هر نحو برای ناشر محفوظ است. 1350و قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب  11/10/1348

 اب را بدون اجازه مکتوب ناشر، نشر، پخش و عرضه کند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. هرکس تمام یا قسمتی از این کت



 



 

کتاب  روشخرید به روشنا فرهنگیخانه محصوالت و امکانها زیر پذیرهای

است:

ید از راه خر(:ایمیل یا دورنگار تلفنی، تماس طریق از)دور راه از خرید– اولروش

افرادی است که در دنیای سریع و شلوغ امروز به دلیل مشغله دور، روشی برای تمامی 

حضوری را ندارند. خرید از راه دور، روشی سریع  خریدکاری یا به دلیل دوری راه، امکان 

جویی هرچه بیشتر در زمان است. به این ترتیب، سفارش شما و مطمئن برای صرفه

ل و هشت ساعت از طریق پست سفارشی برای شما ارسال خواهد حداکثر ظرف مدت چه

های خود را از طریق پیک نیز دریافت نمایند که توانند سفارششد. مشتریان تهرانی می

برای ثبت سفارش و . در این صورت هزینه ارسال سفارش بر عهده خریدار خواهد بود

 د:خرید به این روش کافی است مراحل زیر را دنبال کنی

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

توانید در مجموعه واریز نمایید. جهت دریافت شماره حساب جهت واریز وجه می

در با دفتر مجموعه تماس گرفته و یا  ۰۲۱۸۸۴۲۹۰۶۴با شماره ساعات اداری 

  پیام ارسال نمایید. ۰۹۳۷۳۴۴۳۹۷۵های اجتماعی به شماره  شبکه
فیشمشخصات به منظور تایید و ارسال سفارش، پس از واریز وجه،  .۲

 را از  کنندهونامدریافتکدپستیدهرقمی،آدرسدقیقبانکیواریزی،

های  یا ارسال پیام در شبکه۰۲۱۸۸۴۲۹۰۶۴طریق تماس تلفنی با شماره 

 اعالم نمایید.۰۹۳۷۳۴۴۳۹۷۵اجتماعی به شماره 
برای خرید آنالین هر  :مجموعه اینترنتیفروشگاه طریق از آنالین خرید – دومروش

اینترنتی سایت فروشگاهتوانید با مراجعه به وبها و محصوالت مجموعه مییک از کتاب

سفارشخرید خود را انجام دهید. تمامی   www.roshanapub.ir مجموعه به آدرس

سفارشی برای شما های آنالین حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت از طریق پست 

های خود را از طریق پیک نیز دریافت توانند سفارششود. مشتریان تهرانی میارسال می

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

 .در بخش توضیحات به همراه سفارش توسط مشتری اعالم شود


