
 باسمه تعالی

 1044 -1041فرم درخواست مجالت رشد برای سال تحصیلی 

 

 ردیف نام مجله دوره انتشار )فصلنامه( بخشنامه ( 1نحوه انتشار ) بر اساس بند 
 1 معارف  اسالمیرآن و ق مراجعه شود Roshdmag.ir س الکترونیکیبرای دریافت فایل به آدر

 2 زبان  و ادبیات فارسی مراجعه شود Roshdmag.ir س الکترونیکیبرای دریافت فایل به آدر

 3 رشد خانواده مراجعه شود Roshdmag.ir س الکترونیکیبرای دریافت فایل به آدر

 4 جغرافیا مراجعه شود Roshdmag.ir س الکترونیکیبرای دریافت فایل به آدر

 5 تاریخ مراجعه شود Roshdmag.ir س الکترونیکیبرای دریافت فایل به آدر

 6 زیست شناسی مراجعه شود Roshdmag.ir س الکترونیکیبرای دریافت فایل به آدر

 7 فیزیک مراجعه شود Roshdmag.ir س الکترونیکیبرای دریافت فایل به آدر

 8 شیمی مراجعه شود Roshdmag.ir س الکترونیکیبرای دریافت فایل به آدر

 9 ریاضی مراجعه شود Roshdmag.ir س الکترونیکیبرای دریافت فایل به آدر

 11 زبان انکلیسی مراجعه شود Roshdmag.ir س الکترونیکیبرای دریافت فایل به آدر

 11 سالمت و تربیت بدنی مراجعه شود Roshdmag.ir س الکترونیکیبرای دریافت فایل به آدر

 12 هنر مراجعه شود Roshdmag.ir س الکترونیکیبرای دریافت فایل به آدر

 13 علوم اجتماعی مراجعه شود Roshdmag.ir س الکترونیکیبرای دریافت فایل به آدر

 14 فنی و حرفه ای مراجعه شود Roshdmag.ir س الکترونیکیبرای دریافت فایل به آدر

 15 پیش دبستانی مراجعه شود Roshdmag.ir س الکترونیکیبرای دریافت فایل به آدر

 16 برهان متوسطه مراجعه شود Roshdmag.ir س الکترونیکیبرای دریافت فایل به آدر

 

 نام و نام خانوادگی:

 نماینده توزیع مجالت رشد:

 امضا

 نام : ناحیه / شهرستان

 1411تاریخ ارسال به دفتر : ....../....../ 

 32281411تماس : تلفن  32212224نمابر بازرگانی : 

 مسئول توزیع مجالت رشد : رحیم زاده

 19153212939همراه : 

 

 9شماره 

خرداد 

1041 

 8شماره 

اردیبهشت 

1041 

 7شماره 

فروردین 

1041 

 6شماره 

اسفند 

1044 

 5شماره 

بهمن 

1044 

 0شماره 

دی 

1044 

 3شماره 

آذر 

1044 

 2شماره 

آبان 

1044 

 1شماره 

مهر 

1044 

    هر جلد  قیمت

 به ریال

                                               نام مجله

ف دوره انتشار )ماهنامه(
دی

ر
 

 1 رشد کودک 43111         

 2 رشد نوآموز 43111         

 3 رشد دانش آموز 43111         

 4 رشد نوجوان 51111         

 5 رشد جوان 53111        

 6 آموزشیرشد فناوری  53111        

 7 رشد مدرسه فردا 53111        

 8 رشد امورش ابتدایی 53111        

 9 رشد ریاضی برهان متوسطه اول 53111        

 11 رشد معلم 53111        

 11 رشد هنر جو 53111        

 12 رشد مدیریت مدرسه 53111        

 

 فصل پاییز فصل زمستان فصل بهار فصل تابستان
     قیمت هر جلد 

 به ریال

 ردیف نام مجله  دوره انتشار) فصلنامه(

 1 رشد مشاوره مدرسه 65111    

        


