باسمه تعالی
ُ
شرکت ویژهنشر مفتخر است که برای بیستوپنجمین سال متوالی در سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران

حضور یافته و مجموعهای از کتابهای برگزیده به ناشران معتبر جهان چاپ سال  2017و قبل از آن را در موضوعات
گونا گون در دسترس عالقهمندان قرار دهد .بدینوسیله ضمن ارائۀ فهرست کتابهای عرضه شده در این نمایشگاه
اعالم میداریم:

کتابهای علوم انسانی ،علوم اجتماعی ،هنر و معماری در غرفه

وی ـ ـ ـ ـ ـ ــژه نـش ـ ـ ـ ـ ـ ــر
کتابهای فنی مهندسی ،علوم پایه و پزشکی در غرفه

دانـ ـ ـ ــش گس ـ ـ ـتـ ـ ــران آثـ ـ ــار بـ ــرتـ ـ ــر
عرضه خواهند شد.

قابل توجه:

بهمنظور ارائۀ سرویس بهتر به شما متقاضیان گرامی:
-1قیمتگذاری کتابها بهصورت ارزی است که در زمان خرید ،فا کتور بهصورت ریال صادر خواهد شد.
-2ثبت سفارش -:برخی از کتابهایی که موجودی آنها تمام شود ثبت سفارش بهعمل خواهد آمد.
همچنین برای تعداد اندکی از کتابهایی که علیرغم تالش بهعملآمده به نمایشگاهنخواهند رسید نیز ثبت سفارش به عمل می آید.
 مقابل نام این کتابها در ستون  Book Codeکلمۀ «ثبت سفارش» درج شده و تحویلآنها نیز دو ماه بعد از نمایشگاه خواهد بود.
-3برای خرید کتاب ارائۀ کد کتاب و یا  ISBNالزامی است.
-4فهرست کامل کتاب های عرضهشده را میتوانیداز سایتهای زیر دریافت کنید.
مهندسی ،پزشکی و علوم پایه
www.dgasarbartar.com

علوم انسانی،علوم اجتماعی ،معماری و هنر
www.vijehnashr.com

-5همچنین بهمنظور کمک به کتابخانهها و سایر متقاضیان ،برای کلیۀ کتابهای عرضهشده کاتالوگ بهصورت
 CDو پرینت تهیه شده است که در صورت نیاز می توانید با ما تماس بگیرید.

خرید کتابها قبل از نمایشگاه امکانپذیر است.
محل نمایشگاه :اتوبان تهران-قم ،مقابل مرقد مطهر
امام خمینی (ره) ،شهر آفتاب ،سالن ناشران خارجی
سرویس کتاب و نشر چاپ بینالمللی

آدرس :تهران-خیابان استاد نجات اللهی -کوچۀ هواپیمایی-پال ک1
تلفن 021 88 91 00 91 :دورنگار021 88 910 430:
www.vijehnashr.com info@vijehnashr.com
صندوق پستی15815 - 1779 :
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