مجله فلس هف
راهنماي اشتراک ‹ مجله فلسفه›
خواهشمند است قبل از پر کردن فرم درخواست اشتراك به نكات زير توجه فرماييد.


کلية مكاتبات خود را با ذکر شمارة اشتراك انجام دهيد.



نشاني خود را کامل و خوانا و با ذکر کد پستي بنويسيد.



بهاي اشتراك ساالنه براي تهران  70000ريال و براي شهرستانها  80000ريال با احتساب هزينه پست سفارشي است.



در صورت نياز به خريد تك شماره لطفاً به طور دقيق شمارههاي درخواستي و تعداد نسخه را قيد نماييد.



وجه اشتراك را به شماره حساب  ...بانك تجارت شعبه ارديبهشت واريز نموده و سپس اصل فيش بانكي و يا کپي برابر با
اصل را به همراه فرم اشتراك تكميل شده به نشاني دفتر مجله ارسال نماييد تا مورد درخواستي به نشاني مورد نظر ارسال
شود.



حق اشتراك از جديدترين شماره به بعد پذيرفته ميشود و شمارههاي قديمي مجله را ميتوان به صورت تك فروشي
66را از مجموعه مقاالت به صورت الكترونيكي اقدام نماييد .با
مقاله
خريداري نمود و همچنين در صورت براي خريد يك
-021
انتخاب هر مقاله و واريز هزينه آن؛ مقاله مورد در اسرع وقت براي شما ارسال خواهد و دريافت هزينه هم به صورت
الكترونيكي هم امكان پذير ميباشد.



هرگونه انتقاد و پيشنهاد را با ما در ميان بگذاريد.
آدرس .تهران .خيابان قدوس .کوچه آذين .ساختمان شماره دوم ادبيات .پالك  .10دفتر مجالت دانشكده ادبيات
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