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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک غه پتهپه د.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  ٢٤-١٠-٢٠١٠                           افغان جرمن آنالين

  رهنمای ترتيب مضامين
  

به آن جدًا  " آ گی او" به منظور انسجام امور نشراتی پورتال و رعايت ستـندرد های قبول شدۀ رسانه های نشراتی که
  .ورتال را به نکات آتی معطوف ميداردارج ميگذارد، افغان جرمن آنالين توجه جدی نويسندگان همکار پ

  
  .مؤلفينی که خود نوشته های شان را آنالين می کنند:   گروپ الف

 :       تنظيم صفحه
  . سانتی متر است٢٫٥  انتخاب گردد  که حاشيه های دوطرف و پايان و باالی آنA٤  برای نوشته ورق --       
  .)Times New Roman(تايمز نيو رومن :   نوعيت حروف --       

 :          اندازۀ حروف
   و تاريخ مضمون در کنج طرف چپ١٢ اسم نويسنده در باالی صفحۀ اول، طرف راست به حروف نمبر --      

 .            صفحه به عين نمبر به رنگ سياه تحرير گردد
   داشته باشد برای سطر دومدر صورتيکه عنوان دو سطر.  انتخاب شود٢٠  برای عنوان، حروف نمبر --      

   عنوان مضمون چاق شده نمی .رنگ هردو سطر آبی تيره انتخاب گردد.  را برگزينيد١٦          حروف نمبر 
 .تواند          

  . انتخاب گردد١٢  برای متن نوشته رنگ سياه و حروف نمبر --      
 :           پراگراف ها

 .ک سطر خالی  باشد  فاصله بين پراگراف ها  ي--      
  .خاتمه يابد" ادامه دارد"و "  پای"و "  پايان"  پراگراف آخر بايد با کلمات --      

 
دراين زمينه همکاری نويسندگان   .رعايت ميگردد  ارجگذاری وAGOروش تحرير زبان های پشتو و دری از طرف 

  .  را خواهانيم
 استعمال  شده می تواند ولی ازگار گرفتهوچاق کردن  آبی  از رنگ مهمبرای برجسته ساختن کلمات و يا جمالت

  .رنگ های مختلف خود داری گردد
  به نشر AGOتوقع ميرود، نويسندگان مضامين خود را قبل از نشر در سايت های ديگر برای بار اول در پورتال 

  .مراجعه شود AGOدر صورت بروز سؤالی به کارکنان . بسپارند
  

  سندگان ساير نوي:    گروپ ب
  آمادۀ نشر گرديده و تحت اسمای خود شان در آرشيف AGO مضامين اين نويسندگان از طرف تيم کار--            

  :                های مختلف درج می شود، صميمانه خواهش می گرددکه
  اهات امالئ، انشائی از سه صفحه تجاوز نکند وحتی االمکان عاری از اشتب مضمون رسيده در صورتيکه --            

  به علت نياز بيشتروقت . در ظرف يک الی دو روز به نشر ميرسد               و اصطالحات غير دری و پشتو باشد، 
   خواهش می گردد که نويسندگان محترم قبل از نشر مضمون شان ايديت،                به کار

  هرگاه نويسنده ميل داشته. ه سايت های ديگر ارسال نکنندنوشتۀ خود را غرض نشر ب AGO               درسايت 
   مضمون اصالح شده  را برايش ارسال  کند تا در حلقۀ عالقمندان )Word(  آماده است AGO               باشد 

  .               خود به هرکی خواسته باشد توزيع دارد
  

   : AGO  صالحيت های 
  .صورت لزوم عناوين مطالب وارده را تعويض و يا تغيير بدهدکميسيون نشراتی می تواند در  - 

  در قسمت تصحيح، تغييرعناوين و کاپی ايديتينگ) درصورت ضرورت(ادارۀ پورتال افغان جرمن آنالين    
   )Copyediting(نواقص نوشته های   است عبارت ازبررسی و حذف ی فعاليتکاپی ايديت [. مطالب دست بازدارد     

  انشائی، نقطه گذاری، عالمت گذاری، تصحيح  -امالئی -تصحيح اغالط  گرامری (ديگر   
  خواننده، ( برای استفاده کننده و تضمين درک آسان مطلب، )بدون آوردن تغيير در محتوای مطلبترمينولوژی    
  ). ]شنونده، بيننده   

  
   . باز داردپورتال، يک مضمون را از نشرراتی کميسيون نشراتی ميتواند در صورت تضاد با پاليسی و روش نش - 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال: يادونه ير و لولـ،  په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

پخش مطالب ضد فرهنگ وارزشهای ملی کشورمغايربا اصل . مسووليت اجتماعی يک رسانه، مهمتر ازآزادی آنست 
روی همين اصل، نشرمطالب و برنامه های که از نظراجتماعی زيانبار و يا خالف حقوق شخصی . آزادی است

  .ارزيابی گردد، پذيرفته نميشود
  .مضامين از نشر بازمانده مسترد نمی  گردند 

  
  .  ذريعۀ ايميل جمعی عنوانی همه نويسندگان ارسال گرديد رهنمااين

    اداره پورتال
***************  

  

  و يا صفحات پورتال" امينضرهنمای ترتيب م "عالقمندان ومطالعه کنندگانقابل توجه 
  

(Mise en page, Page Lay-out, Template) :آراستن و طرح  ِ  بندی يا صفحه آرائی عبارت از دانش و کار
آسانی خواندن يک  که بمنظور  ميباشد... ، روزنامه، مجله، کتاب)ويب سايت(نمودن صفحات يک پورتال  ديزائن

  .، صورت ميگيرد زيبائی صفحات آن  و مطلب برای خواننده
 نيز صورت ميگيرد که به بحث روی آن دراين  Ergonomicsيا   L’ergonomie" ارگونومی"البته اين کار بدليل علم 

  .ميجا نميپرداز
  : ميباشد، چونقواعد فنیصفحه آرائی يا طرح بندی، دربرگيرندۀ يک سلسله 

 انتخاب نوع و اندازۀ حروف برای صفحه •
 هنوشتدرانتخاب عالمات  •
 طرح شکل صفحه •
 وين فرعی در يک صفحهانتخاب جای، اندازه، رنگ و نوع حروف برای عنوان اصلی و عنا •
 ...انتخاب جای، اندازه و نوع فوتو، تصاوير يا گرافيک در صفحه •

  
اين کار هم خود يک مسلک است و هم يک رشتۀ تحصيلی که افراد و اشخاص بعد از انجام تعليمات مربوطه و تجربۀ 

  .شونداز سوی رسانه ها به کارگماشته مي) صفحه آرائی يا طرح بندی(کاری، برای انجام آن 
  

لطفًا در . اکنون برای بهبود کار نشراتی پورتال، اين قواعد، که تا حدی از قبل تحت استفاده بوده، ضروری ميباشد
  .زمينه همکاری نمائيد و از شامل نمودن سليقه ها و ذوق های شخصی تان صرف نظر نمائيد

  
******** 
  يادداشت مهم

  
مؤلفين و سائر رسانه بوسيله محتويات نشر شده پورتال افغان جرمن آنالين مخالف نشر مجدد مقاالت و استفاده از 

ام پورتال افغان جرمن آنالين، نام نکه در چوکات اصول مندرج کاپی رايت با ذکر نرايمشروط بنمی باشد،  های ملی
  .نويسنده و عنوان نشر شده صورت پذيرد

********  
  به امداد و معاونت شما نياز داريم

  
 اين رسانۀ ملی را در ، که با وجوه ناچيز در آمد شخصی گردانندگان آنهپورتال افغان جرمن آنالين تا حال سعی نمود

 .تحرک نگهدارد
  وسيع نشراتی توسعۀ قابل توجه يافته است، فعال نگهداشتن اين  ساحه آن و نشراتیولی از زمانيکه عرصۀ کاری
از هوا خواهان شريف و وطن خواه . د به تمويل آن نمی باش پورتال به تنهايی قادرنياز به مخارج بيشتر دارد که

  .خويش تمنی داريم تا پورتال شان را حمايت و کمک کنند
 

 پايان
 
 
  


