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ػٌبٍیي ٍ هَضَػبت کتت پیطٌْبدی پشفشٍش ٍ ثِ سٍص دًیب ثشای تشجوِ
ثب هَضَع صًبى
تَجِ هْن  :هجلغ هٌذسج دس ستَى تؼشفِ کلیِ خذهبت ریل سا ضبهل هیگشدد:
 .1خشیذ کتبة اسجیٌبل اص سبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطبلت کتبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیت حقَق هؼٌَی کتبة ٍ ًبضش
.2اًجبم تخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاستبسی (هحتَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب قطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتبة ثب تبییذ ًْبیی ضوب
.3کلیِ اهَس ًطش کتبة ضبهل اخز ضبثک ثیي الوللی ) ٍ (ISBNثجت دس فْشست سبصهبى اسٌبد کتبثخبًِ هلی ایشاى (فیپب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسضبد ٍ چبح  22جلذ اص آى
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توضیحات
دس ایي کتبة ثِ دیذگبُّب ٍ افکبس دُ صى (دٍسٍتی پبسکش،
سثکب ٍستّ ،بًب آسًت ،هشی هککبستی ،سَصاى سًَتبگ،
پبئَلیي کبئل ،جَى دیذیَىًَ ،سا افشٍى ،سًتب آدلش ٍ طاًت
هلکلن) پشداختِ ضذُ کِ اص ًظش صهیٌِ کبس ٌّشی ٍ
دیذگبُّبی سیبسی کبهالّ هتفبٍت ّستٌذ .کتبة تضثیي ثب
تشکیجی اص ثیَگشافیً ،قذ ادثی ٍ تبسیخ فشٌّگی،
گشاهیداضت یبد صًبًی خبظ است ٍ ضبیذ دسیبفت ایي
ٍاقؼیت کِ چطَس افشادِ ثذٍى قذست ثب پَضیذى خشقِ
ًَیسٌذگی هیتَاًٌذ جْبى سا دگشگَى کٌٌذ.
دس قشى ثیستن ثیص اص سیصذ ًفش ثشًذُ جبیضُ ًَثل ضذُاًذ،
اهب فقط دُ ًفشضبى (حذٍد  3دسصذ) صى ثَدُاًذ .دس ایي
کتبة ،ضبسٍى ثشچ هکگشایبى دالیل ایي هسئلِ سا تَضیح
هیدّذ .دس کتبة صًذگی ٍ حشفِ پبًضدُ صى کِ جبیضُ ًَثل
ثشدُاًذ یب دس پشٍطُای کِ جبیضُ ًَثل ثشدًُ ،قطی اسبسی
داضتِاًذ ،ثشسسی ضذُ است ٍ خَاًذُ هیثیٌذ کِ ایي صًبى
چگًَِ ثب سختیّبی صًذگی دستٍپٌجِ ًشم کشدُاًذ .کتبة
ًطبى هیدّذ کِ هَفقیت ایي صًبى ٍاثستِ ثِ ایي حقیقت
ثَدُ کِ آًْب ػطقی پشضَس ثِ ػلن داضتِاًذ.

تهران/خیابان بهشتی/بین مفتح و میرعماد/پالک  /8واحد88848848-88488484-88488484 4

