
 

 المللی عصرقلم انتشارات بین ©

 عصرقلمالمللی  بینانتشارات  فرم اطالعات و مدارک پدیدآورندگان

 مؤلفان و مترجمان گرامی؛

بهه عنهنان پدیهدآور، در بانه       دقیق اطالعاتصحیح و ثبت  و نیز گانجهت تکمیل کارتابل پدیدآورند مستندات،مدارک و تکمیل این فرم و ارائه 

داد، بهه طهنر کامهل و    عقهد قهرار   جهت بررسی وشند که مدارک خناسته شده را  لذا تقاضا می ، ضروری است.خانه کتاب و اطالعاتی کتابخانه ملی

گیهرد و انتشهارات    بدیهی است تا زمانی که مدارک تکمیل نگردد، اقدامی از طرف انتشهارات صهنرت نمهی    صحیح به دفتر انتشارات تحنیل نمایید.

 پیشاپیش از حسن همکاری شما سپاسگزاریم. عصرقلم پیش از عقد قرارداد تعهدی به پدیدآورندگان ندارد.
 

 

 اتتوضیح مدارک وضعیت

 تکمیل فرم مشخصات کتاب و پدیدآورندگان  

 )تحنیل کامل اثر )فایل یا دستننشته  

 کپی کارت ملی  

 کپی شناسنامه  

 کپی آخرین مدرک تحصیلی  

  3×4ی  قطعه عکس  

 

  مؤلف/ مترجم گرامی؛ سرکار خانم / جناب آقای:

  شماره ثابت:   شماره همراه:

  پستی: نشانی 

  ایمیل:  کد پستی:
 

  مؤلف/ مترجم گرامی؛ سرکار خانم / جناب آقای:

  شماره ثابت:  شماره همراه: 

  نشانی پستی: 

  ایمیل:  کد پستی:
 

  مؤلف/ مترجم گرامی؛ سرکار خانم / جناب آقای:

  شماره ثابت:  شماره همراه: 

  نشانی پستی: 

  ایمیل:  کد پستی:
 

  جم گرامی؛ سرکار خانم / جناب آقای:مؤلف/ متر

  شماره ثابت:  شماره همراه: 

  نشانی پستی: 

  ایمیل:  کد پستی:
 

  مؤلف/ مترجم گرامی؛ سرکار خانم / جناب آقای:

  شماره ثابت:  شماره همراه: 

  نشانی پستی: 

  ایمیل:  کد پستی:

 

https://www.agpub.ac/


 

 المللی عصرقلم انتشارات بین ©

 عصرقلمالمللی  بینانتشارات  فرم اطالعات و مدارک پدیدآورندگان

  ☜ دسته فرعی:  ☜ :دسته اصلی بندی اثر دسته

  عننان کتاب )فارسی(

  عننان کتاب )التین(

  عننان فرعی )فارسی(

  عننان فرعی )التین(

 ☟ مؤلفان ☟

 تاریخ تنلد ن شغلی یا علمیعننا first name and last name نام و نام خاننادگی ترتیب

1     

2     

3     

4     

5     

 ☟ مترجمان ☟

 الزامی است. به همراه فایل ترجمه شده متن نسخه اصلی )به صورت فایل(ارائه برای ثبت آثار ترجمه شده در کتابخانه ملی، ، مترجم گرامی

 تاریخ تنلد عننان شغلی یا علمی first name and last name نام و نام خاننادگی ترتیب

1     

2     

3     

4     

5     

 روی جلد اطالعات تکمیلی

 مثل: غاتیتنضیحات تبلی

 )ویژه ... شامل ...(
 

 تنضیحات پشت جلد
 کتاب(و خالصه )معرفی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطفاً در صنرتی که برای طرح جلد کتاب تصنیر خاصی مدنظر شماست، تصاویر پیشنهای را برای ما ارسال کنید. تصاویر مرتبط برای روی جلد
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