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 از وزارتخانه مذکور می باشد. 12666انتشارات عطران به شماره پروانه موسسه خانه کتاب و ...( به عهده 

 

 .و در سایز رقعی باشد  100کمتر از  بایستمیتعداد صفحات کتاب  -2

 هزینه مازاد به عهده نویسنده خواهد بود. ،باشد  شدهتعیینتعداد صفحات بیشتر از حد  درصورتیکه* 
 

طرف  4از هر  مترسانتی 2با رعایت مارجین  بایستمیارسالی توسط نویسنده  PDFو  WORDفایل نهایی  -3

 .باشد صفحه 

 خواهد بود. 13و در سایز  B NAZANIN* الزم به توضیح است که فونت مورد پذیرش 

با هزینه شخصی از اعضای  تواند می بندی صفحهمربوط به  افزارهای نرم* )نویسنده در صورت نیاز یا عدم تسلط به 

 انتشارات استفاده نماید(. تیم ویراستاری 

 

 4از هر  مترسانتی 2طبق استاندارد در سایز رقعی و با رعایت  مقتضی است فایل نهایی طرح روی جلد کتاب -4

 طرف طراحی گردد.

 100تعداد صفحات بیش از  کهدرصورتیدر نظر گرفته شود و میلی متر  6، باید 100* نوار عطف برای تعداد صفحات  

 باشد، هماهنگی با کادر دبیرخانه جهت تعیین اندازه دقیق نوار عطف الزامی است.

 ،CorelDRAW ،InDesign Adobe) طراحی اعم از افزارهای نرمنویسنده در صورت نیاز یا عدم تسلط به * 

Adobe Photoshop .و ... ( می تواند با هزینه شخصی از اعضای تیم گرافیک انتشارات استفاده نماید 

 روز متغیر خواهد بود. 60بین یک هفته الی  اخذ مجوزات قانونی، چاپ و اتمام کلیه مراحل، زمانمدت -5

 

 انجام خواهد پذیرفت. و با نظر کمیته ارشد اجرایی  داخلی مجموعه نامهشبخطبق کتاب تعیین قیمت روی جلد  -6

 

 . )گزینه اختیاری(باشد یمو ارسال مجوزات کتبی و قانونی کتاب به عهده نویسنده  ی بند بستههزینه صدور،  -7

 پشتیبانی مقدور خواهد بود. ی هاشمارهاستعالم هزینه مربوط از  *

 

با هزینه  تواند یمکتاب به عهده نویسنده بوده و در صورت نیاز به تایپ متون   PDFو  WORDارائه فایل نهایی  -8

 شخصی از اعضای تیم تایپیست مجموعه استفاده نماید.

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.psmobile&hl=fa&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.psmobile&hl=fa&gl=US


رایگان به آدرس پستی نویسنده ارسال خواهد  صورتبهجلد  5تعداد  ،بعد از اتمام مراحل قانونی و چاپ کتاب -9

 (.باشد یمو ارسال رایگان  ی بند بستهشد )هزینه 

 

مبلغ قابل پرداخت نویسنده بابت اخذ مجوز )شابک، مجوز کتابخانه ملی ایران، اداره کتاب، اعالم وصول، ثبت  -10

 تومان خواهد بود. 000/100/1چاپ( مبلغ  و  خانه کتاب

 پشتیبانی در ارتباط باشید. ی هاشمارهمربوطه با   ی هاحسابشمارهجهت دریافت * 

 ارسال فیش واریزی به ایمیل رسمی دبیرخانه جهت درج در پرونده کتاب الزامی است.* 

 

بعد از پایان کلیه مراحل قانونی و چاپ، درخواست خود مبنی بر تنظیم  تواند یمنویسنده در صورت تمایل  -11

قرارداد را به ناشر ارسال نماید. قرارداد مذکور با ذکر مشخصات دقیق شناسایی نویسنده )مالک اثر(، نماینده 

اریزی و  ی هاشیفاعم از سایز و تعداد صفحات( و مشخصات دقیق فیش یا )قانونی ناشر، مشخصات تفصیلی کتاب 

 .شد تنظیم گردیده و جهت امضا به نویسنده ارسال خواهد 
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 در همین راستا مجموعه عطران تا اطالع ثانوی از دیدار حضوری نویسندگان اداره پست انجام خواهد پذیرفت.

 .باشد یممحترم معذور 

 

کتاب جهت ارائه به مراکز دانشگاهی، اداری و کاری خارج از کشور با درخواست  یالمللنیب نامهیگواهصدور  -13

است  ذکرانیشا. باشد یمهزینه صدور به عهده نویسنده  خواهد بود و  اجراقابلروز کاری  15کتبی نویسنده و طی 

. )گزینه باشد ینمایران، میسر فرایند مذکور تا قبل از صدور کامل مجوزات توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 اختیاری(

 

 ریپذامکانتهیه تعداد مازاد کتاب از طریق سایت فروشگاه انتشارات برای نویسندگان و سایر خریداران  -14
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 .ستامحترم فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 

ارسال تصویر صفحه اول گذرنامه برای متقاضیان مقیم خارج از ایران الزامی بوده و هزینه ارسال کتب چاپی  -17

 و به عهده نویسنده خواهد بود. DHLبه کشور مورد اقامت از طریق پست 

 

 ارائه تصویر کارت شناسایی اتباع برای نویسندگان محترم کشور افغانستان الزامی می باشد. -18



مرحله داوری، اخذ مجوزات  طی برای  شماره های تلگرام پشتیبانی آماده انجام هماهنگی های مورد نیاز -19

قانونی و ... بوده و متقاضی محترم )در صورت تمایل و بعد از مطالعه بخشنامه مذکور( می تواند با یکی از شماره 

 در ارتباط باشد. PDFهای قید شده در انتهای این فایل 

خواهشمند است مرحله ثبت نام را به روزهای  واجد شرایط از کلیه داوطلبانل ترافیک کاری دبیرخانه، به دلی *

با رویکرد حمایت حداکثری از قشر جوان و نوقلم ادبی، اولویت ثبت نام با این قشر خواهد  و  نمایند پایانی موکول ن

 بود.

 

موضوعی و سبکی نبوده و ثبت نام کنندگان می توانند در هر طرح ملی چاپ کتاب مهرنگار دارای محدودیت  -20

 موضوعی اعم از علمی، فنی، آموزشی، تاریخی، داستان و ...نسبت به داوری و چاپ کتاب خود اقدام نمایند.

 

         از  و به دلیل حجم باالی تماس و مکاتبات دبیرخانه در صورت نیاز به هر گونه سوال یا راهنمایی تکمیلی -21

 .از تماس تلفنی خودداری نمایید  حتی المقدور های تلگرامی یا واتزآپ استفاده نموده و شماره 

 

 

 021-66191000: مرکزی دپارتمان

 021-89779269: مرکزی فکس

 09108172896(: علیزاده حسین دکتر) پشتیبانی واتزآپ و تلگرام

 09962098871(: مریم فروتن دکتر) پشتیبانی واتزآپ و تلگرام

 09370705670(: صالحی دکترعباس) پشتیبانی واتزآپ و تلگرام

 09212386347(: زاده صادقیان جعفر دکتر) پشتیبانی واتزآپ و تلگرام

 INFO@ATRANBOOK.IR: دبیرخانه ایمیل

 WWW.ATRANBOOK.IR: رسانی  اطالع پایگاه
 

 

 

 

 


