
 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجله علمی تحقیقی دعوت چاپ و توزیع طرزالعمل 

 

 ترتیب کننده

 لعل محمد دوراندیش مدیر مسؤول مجله
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 مقدمه 

های معتبر افغانستان امور کاری خویش  پوهنتون دعوت به عنوان یکی از پوهنتون

پالن اساااتراربپو پوهنتون و ت باا مطااب ا در  هاای رررباش هاااد   را مطااب  ررزالعمال

باه پبش  هاای بشش مربوراه وزارت رحالااابالت عاالی  رعاایات اوانبو و ررزالعمال

- مجله علمیر  و  چاپ و نشا در بار  چگونگی هاب   . از ایو رو، ایو ررزالعملبردمی

زیر به وساابله رمریت رح ب ات  دعوت ررربش هااد  اساات. دسااتورالعمل    یرح ب  

پوهنتون جهت دریافت    رالاویش هاورای پپوهشای و هاورای علمی،  پوهنتونعلمی 

باه مورد اجرا  شااای  هاای پپوهو ارزیاابی م اا ت علمی باه من ور انجاات بهتر فعاالبات

 هود.گذاهته می

 کلیات –  1ماده 

اری رپالن اساتراربپی  و پالبسای رح ب ات و نشا   با پبروی از ایو ررزالعمل .1

های مربوره وزارت رحالبالت  و رعایت اوانبو و ررزالعملعلمی پوهنتون دعوت 

 است.   هد   ساختهعالی  

رح ب ی دعوت بعد از نهایی هادن، براسااف فبالاله  -ربراژ چاپ مجله علمی .2

   هود.میهبئت رحریر رعببو  

 اپ و نشر مجلهچ  هایشیوه  –  2ماده 

نسااشه از مجله با کبتبت با  از رری  ارارداد با یکی    1000را    500  ومعم .1

 هود.های معتبر چاپ میاز مطبعه

رح ب ی دعوت از رری  ساااایت پوهنتون  -هاااد  مجله علمی  pdfساااافت   .2

 رسد.دعوت به نشر می
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 نشر و  چاپ  مسؤولین  – 3ماده  

به   CDمجله را با ررح جلد نهایی هااد  رن در ی    pdfرمریت نشاارات،  .1

 فرستد.بشش مالی و خدمات ری مکتوب رسمی جهت چاپ می

کناد و باا نااماه دریاافات میخادماات  اد ااال از ساااه مطبعاه نر و  ماالی  بشش   .2

 کند. ها ارارداد چاپ امضا مییکی از رن

 کند.رت میارمریت رح ب ات و نشرات از ایو روند ن  .3

رایبد و یا رد مجله چاپ هاد  روساآ رمریت رح ب ات و نشارات تاورت   .4

 گبرد. می

 مجله توزیع چگونگی –  4ماده 

خاا  .1 بااه وزارت  علمی  امور  معاااونباات  از رری   مکتوب  هااا، انااهمجلااه ری 

 گردد.ها، مراکز رح ب ات علمی و مؤسسات خبریه روزیع میپوهنتون

مجله روساآ مساؤول روزیع و زیر ن ر رمریت رح ب ات و نشارات، به رمات  .2

 .گرددخانه، استادادن و رعداد از محالالن روزیع میادارات پوهنتون دعوت، کتاب

دبا   با ف  ،دوباار  یاا ارری  ایمبال و باه هاااکال مکتوب  ،و  بعاد از روزیعممع .3

 هود.  نگهداری میرات اسناد رن در رمریت رح ب ات و نش  هود کهدریافت می
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 گرفته و ثبت کتاب شد. 

 

 


