
 
 

 نکات ذیل باید برای چاپ نمودن کتاب ها در نظر گرفته شود: 

پری شده،  .1 خانه  و مکمل  بصورت درست  باید  کتاب  برای چاپ  انگلیسی  کتاب، فورم  ایمیل    نام  و  امضا، منربتیلیفون  اسم، 

ئیس  ځی و همچنان اسم، مهر و امضای ر آدرس مؤلف، اسم و امضای آمر دیپارمتنت مربوطه، اسم، مهر و امضای رئیس پوهن 

 پوهنتون باید در آن موجود باشد. 

 شود.  سافت کاپی کتاب )فایل های ورد و پی دی اف( و شکل چاپ شده )هاردکاپی( کتاب باید برای ما داده .2

 را داشته باشد یعنی صفحات کتاب فارمت ای پنج را )نیم صفحه( داشته باشد.  A5کتاب باید سایز  .3

 هر کتاب که برای چاپ داده میشود باید یک صفحه خالصه کتاب ) ابسرتکت( را داشته باشد.  .4

هر کتاب ایمل آدرس و    دربود که    اگر مخالفت نداشته باشید بهرت خواهد   تصویر مؤلف را داشته باشد.بیوگرافی و  کتاب باید  .5

 شامره متاس نوشته شود. 

شکل آخری اصالح شده و ایدیت شده کتاب که بطور فایل نهایی برای چاپ به ما داده میشود باید به فایل پی دی اف تبدیل   .6

 شود.

متام کتاب باید یکنوع فانت داشته باشد، در صورتیکه فانت های زیاد داشته باشد، در قسمت چاپ آن ما به مشکل مواجه   .7

 برای دیزاین منودن کتاب ترجیح داده میشود.  بهیج نازنینخواهیم شد. فانت 

 اسم کتاب و مؤلف آن باید به لسان انگلیسی در عقب یا پشتی کتاب نوشته شود.  .8

در ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیالت عالی طی مراحل شده باشد، باید مکتوب    هکتاب توسط اداره مربوط اگر   .9

 اداره ذکر شده نیز برای ما ارسال شود. 

 کتاب که برای چاپ منودن به ما فرستاده میشود باید تکمیل بوده و قسمت های آن کم نباشد.   .10

در آخر  کوچک    لسطگونه ا به  د، پس تقاضای ما اینست که عکسهای کتاب را جدا  اگر کتاب شام عکسهای رنگه داشته باش .11

 این فایل عکسها را به یک فایل جداگانه مرتب منائید.  تا ما آنرا به گونه رنگه چاپ کنیم. ، کتاب ضمیمه منوده

  

صورتیکه نکات ذکر شده تکمیل  کتاب های را که در نظر است چاپ شود باید متام نکات ذکر شده فوق را داشته باشد، در  

 نشده باشد، ما آن را در لست خود میگیریم اما چاپ کتاب به تاخیر می افتد. 

 از همکاری تان تکرش! 

 به آدرس ذیل به متاس شوید:   ماداشته باشید، لطف منوده با   سوالاگر راجع به موضوعات ذکر شده کدام 
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