
 از مرکز آموزشی ایران هاي آموزشی زبان فارسی ي خریدن کتاب شیوه

 است. یورو 15 /دالر  20 /کرون سوئد 150هرکدام  ؛ها بهاي کتاب .1

 ها اضافه خواهد شد. ي پست هنگام ارسال بر بهاي کتاب هزینه .2

و  ایران تماس گرفته و قراربگذارید یتوانید با مرکز آموزش ها در شهر گوتنبرگ سوئد شما می براي خرید کتاب .3
 ها را از محل مرکز در هامارکولن پس از پرداخت بهاي آنها بگیرید. کتاب

 ي دیجیتالی کتاب براي بارگیري تنها در ایران مشغول کاریم. ما امکان ارسال کتاب به ایران را نداریم. بر روي نسخه .4

 ؛ها در سوئد براي خرید کتاب .5
a.  میل مرکز آموزشی ایران بفرستید. ها را از طریق اي کتابآدرس خود  و تعداد 

b. ي پست (به شما اطالع داده خواهدشد) را یا به حساب سویش مرکز آموزشی ایران با  ها و هزینه بهاي کتاب
ذکر نام و تعداد کتاب ها بفرستید یا به حساب بانکی مرکز بفرستید ( شماره سویش و حساب بانکی در زیر 

 است) ذکرشده

  ؛ها از خارج سوئد راي خرید کتابب .6
a. میل مرکز آموزشی ایران بفرستید. ها را از طریق اي آدرس خود  و تعداد کتاب 

b. ي پست (به شما اطالع داده خواهدشد) را با ذکر نام و تعداد کتاب ها به حساب  ها و هزینه بهاي کتاب
 است) بان در زیر ذکرشده ايوبانکی مرکز واریزکنید. (حساب بانکی 

 ها، نقدها و پیشنهادهاي شما براي ما اهمیت فراوانی دارد.  هاي بعدي، دیدگاه  ها در چاپ براي بهبود مطالب کتاب .7

 زبان فارسی کوشا باشیم. گسترشدر آموزش، نگهداري و 

 رضا طالبی  مدیر مرکز آموزشی ایران
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