شرایط قبول سفارش چاپ کتب و اوراق
هادُ ّ -٢١ش چاخخاًِ هَظف است :کلیِ سفاسضْای چاخی سا تا رکش ًَع ،هطخصات سفاسش دٌّذُ ،تاسیخ
دسیافت ٍ تحَیل دس دفتش خلوح ضذُ قاًًَی ثثت ًوایذ.
تثصشُ  – ٢چاج اعالًات ٍ ًطشیاتی کِ سفاسش دٌّذُ آى هعلَم ًیست هوٌَع است .هذیش چاخخاًِ هَظف است
هَاسد خالف سا تِ ٍصاست اطالع دّذ .
تثصشُ  - ١داسًذُ خشٍاًِ هَظف است دس چاج کتاب  ،هقشسات ٍ ظَاتط هشتَط سا سعایت ًوَدُ  ،هطخصات ّش
کتاب سا هطاتق دستَسالعول اتالغی دس آى قیذ کشدُ ٍ ًوًَِ ای اص کلیِ کتاتْای کِ چاج هیطَد سا تِ ٍصاست
تسلین ًوایذ .
تثصشُ  – ٣چاخخاًِ ّا هکلفٌذ خیص اص خشٍج کتاب اص چاخخاًِ یا صحافی  ،تشگِ اعالم ٍصَل سا هطاتق
دستَالعول ٍصاست دسیافت ًوایٌذ.
هادُ  – ٢٣چاخخاًِ ّا ٍ ٍاحذ ّای ٍاتستِ تایذ خیص اص چاج سفاسضْای صیش ،هجَصکتثی ٍصاست سا اصًاضشیا
هؤلف دسخَاست ٍ اخز ًوایٌذ ؛ چاج سایش سفاسضْا تِ هَجة دستَالعول ٍصاست خَاّذ تَد .
الف  :قشآى هجیذ.
ب  :کتة کَدکاى ٍ ًَجَاًاى .
ج  :کتة هشتَط تِ هسائل آهَصش ًظاهی .
د  :کتة حل الوسایل دسسی ٍ کوک آهَصضی .
ُ  :کتة هشتَط تِ آهَصش عالئن ساٌّوایی ٍ ساًٌذگی .
ص :کتة تستی هشتَط تِ کٌکَسّای ٍسٍدی ساٌّوایی ٍ دتیشستاى (.هذاسس تیض َّضاى )
ح  :کتة هشتَط تِ سٍاتط صًاضَیی ٍ هسائل جٌسی .
ط  :کتة ٍسصضی .
ی  :کتة هشتَط تِ اقلیت ّای دیٌی ضٌاختِ ضذُ دس قاًَى اساسی .
ک  :تقَین ٍ سش سسیذ .
تثصشُ – اخز هجَص خیص اص چاج تشای دستگاّْای دٍلتی ٍ ًْادّای اًقالب اسالهی ٍ ًاضشاًی کِ تش اساس
هقشسات اتالغی ٍصاست  ،اختیاس اًتطاس ّش یک اص کتة هَضَع ایي هادُ سا داسًذ ؛ ضشٍسی ًیست ٍ .صاست فْشست
دستگاّْا ٍ ًاضشاًی ساکِ ًیاصی تِ اخز هجَص قثلی ًذاسًذ  ،تِ اطالع چاخخاًِ ّا هی سساًذ .
هادُ  -٢١کاسخاًِ ّا یا کاسگاّْایی کِ چاج تش سٍی هحصَالت آًْا جضٍ تفکیک ًاخزیش تَلیذ هحسَب هی گشدد
هَظفٌذ هجَص چاج طشح ّای خَد سا اص ٍصاست اخز ًوایٌذ .

هادُ  – ٢١سفاسش دٌّذُ ٍ چاخخاًِ هشتَط هَظفٌذ تشای چاج هطثَعاتی کِ تِ طَس سٍصاًِ یا ّفتگی یا
هاّاًِ چاج آى تکشاس هی ضَد قشاسدادی دس دٍ ًسخِ هیاى خَد هثادلِ ًوایٌذ  .یک ًسخِ اص قشاسداد تِ هٌضلِ
سفاسضٌاهِ دس چاخخاًِ ًگْذاسی هی ضَد .
تثصشُ  -دس هَسد هطثَعات ّیچیک اص چاخخاًِ ّا هجاص ًیستٌذ  ،تذٍى هطالثِ ٍ هالحظِ اهتیاص  ،اقذام تِ چاج
آى ًوایٌذ .

