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مقدمٍ :
ٍظيفِ اصلي ظبزهبى ًظبم هٌْذظي ظبختوبى اجراي قبًَى ًظبم هٌْذظي ٍ كٌترل ظبختوبى ثَدُ ٍ ثراي
دظتيبثي ثِ اّذاف ،ایي قبًَى هقررات هلي ظبختوبى تذٍیي ؼذُ اظت .اػوبل ایي هقررات ٍ كٌترل اجراي آًْب
ثذٍى تَظؼِ ًظبم آهَزغ فٌي ٍ حرفِ اي كؽَر هيعر ًخَاّذ ثَد .درایي راظتب ظبزهبى ًظبم هٌْذظي
ظبختوبى اظتبى خراظبى رضَي اقذام ثِ تذٍیي آئيي ًبهِ چبحً ،ؽر ٍ تَزیغ كتبة ًوَدُ اظت تب ًعجت ثِ
چبحً ،ؽر ٍ تَزیغ كتبةّبي تبليف ؼذُ تَظظ اػضبء ظبزهبى اقذام ًوبیذ.
ياشگان:
َيأت مديرٌ ّ:يأت هذیرُ ظبزهبى ًظبم هٌْذظي ظبختوبى خراظبى رضَي.
َيأت رئيسٍ ّ:يأت رئيعِ ظبزهبى ًظبم هٌْذظي ظبختوبى خراظبى رضَي.
معاين آمًزش ي پصيَص :هؼبٍى آهَزغ ٍ پصٍّػ ظبزهبى ًظبم هٌْذظي ظبختوبى خراظبى رضَي.
مدير پصيَص :هذیر پصٍّػ ظبزهبى ًظبم هٌْذظي ظبختوبى خراظبى رضَي.
کميتٍ آمًزش :كويتِ آهَزغ ظبزهبى ًظبم هٌْذظي ظبختوبى خراظبى رضَي.
کميتٍ اوتشارات :كويتِ اًتؽبرات ظبزهبى ًظبم هٌْذظي ظبختوبى خراظبى رضَي.
آئيه وامٍ :آئيي ًبهِ چبحً ،ؽر ٍ تَزیغ كتبة ظبزهبى ًظبم هٌْذظي ظبختوبى خراظبى رضَي.
عضً سازمان ّ:ر یك از اػضبء ظبزهبى در رؼتِ ّبي ّفت گبًِ هرتجظ ثب ظبختوبى.
تاليف :پذیذ آٍردى اثري كِ هحتَاي آى حبصل فکر ٍ اًذیؽِ هؤلف ثبؼذ .ثذیْي اظت كِ از فکر ٍ اًذیؽِ
دیگراى در پذیذآٍردى اثر ًيس اظتفبدُ هيؼَد.
مؤلفًَ :یعٌذُ یب ًوبیٌذُ گرٍُ ًَیعٌذگبى اثر تبليفي.
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مادٌ  -1کليات فرايىد چاپ ،وشر ي تًزيع کتاب
پيؽٌْبد چبحً ،ؽر ٍ تَزیغ كتبة از ظَي اػضبء ظبزهبى ّوراُ ثب دٍ ًعخِ كبهل از كتبة ثِ ظبزهبى ارائِ
هيؼَد .كويتِ اًتؽبرات پط از ثررظي ٍ تبًیيذ اٍليِ ،پيؽٌْبد كتبة را ثِ داٍراى ارجبع هيدّذً .ظر داٍراى در
كويتِ هغرح ٍ در صَرت تبیيذ ،اصالحبت الزم ٍ ًظرات داٍري ثِ هؤلف هٌؼکط ؼذُ ٍ پط از اًجبم
اصالحبت تَظظ هؤلف ،تبیيذ ًْبیي تَظظ كويتِ اًتؽبرات صَرت گرفتِ ٍ ثِ تصَیت هيرظذ .جسئيبت هرثَط
ثِ حقالسحوِ هؤلف ،داٍراى ،تؼذاد چبح كتبةً ،حَُ تَزیغ ٍ  ...تَظظ ایي كويتِ ٍ ثر اظبض هفبد ایي آئيي
ًبهِ هؽخص هيگردد.
مادٌ  -2اَداف ي يظايف کميتٍ اوتشارات
 -1ػول ثِ ثٌذّبي  1تب  6هبدُ  2قبًَى ًظبم هٌْذظي در گرایػ ّبي ّفت گبًِ ظبزهبى.
 -2تقَیت ٍ تَظؼِ فرٌّگ ٍ ارزغ ّبي اظالهي در ظبزهبى.
 -3تبهيي هَججبت رؼذ ٍ اػتالي هٌْذظي در كؽَر.
 -4ترٍیج اصَل هؼوبري ٍ ؼْرظبزي ٍ رؼذ آگبّي ػوَهي ًعجت ثِ آى ٍ ترٍیج هقررات هلي ظبختوبى ٍ
افسایػ ثْرُ ٍري.
 -5ارتقبء داًػ فٌي صبحجبى حرفِ ّب در ثخػ ظبختوبى.
 -6ایجبد اهکبًبت الزم ثراي آؼٌبیي اػضبء ظبزهبى ثب في آٍري ّبي ًَیي ٍ دظترظي ثِ تکٌَلَشيّبي رٍز.
مادٌ -3کميتٍ اوتشارات
كويتِ اًتؽبرات ظبزهبى از اػضبي زیر تؽکيل هي ؼَد:
الف-هؼبٍى آهَزغ ٍ پصٍّػ ظبزهبى
ة-هذیر پصٍّػ ظبزهبى ثِ ػٌَاى دثير كويتِ
حً-وبیٌذُ كويتِ آهَزغ
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تً -وبیٌذُ ثبثت ّيأت هذیرُ
ثً -وبیٌذُ گرٍُ تخصصي
ّر كذام از گرٍُّبي تخصصي ،ثبیعتي ًوبیٌذُ ثبثت خَد را در كويتِ اًتؽبرات هؼرفي ًوبیٌذ تب ثر حعت
هَضَع تخصصي كتبة ثِ كويتِ اًتؽبرات دػَت ؼًَذ.
تبصرٌ-1كويتِ اًتؽبرات هرجغ تصَیت كٌٌذُ چبحً ،ؽر ٍ تَزیغ كتبة هيثبؼذ.
مادٌ  -4فرايىد چاپ ،وشر ي تًزيع کتاب
 -1كويتِ اًتؽبرات كتت تبليف ؼذُ تَظظ اػضب ظبزهبى را ثررظي ٍ پط از تبیيذ ،ثب رػبیت هفبد ایي
آئييًبهِ ًعجت ثِ چبحً ،ؽر ٍ تَزیغ آى اقذام هي ًوبیذ.
تبصرٌ -1كتبة تبليف ؼذُ ثبیعتي در دٍ ًعخِ تَظظ هؤلف ثِ ظبزهبى ارائِ ؼذُ ثبؼذ.
تبصرٌ -2

كويتِ اًتؽبرات پط از ثررظي كتبة در صَرت تبیيذ اٍليِ كتبة را ثراي داٍري ثِ دٍ ًفر در

گرایػ هرثَعِ ارجبع دادُ ٍ پط از دریبفت ًظرات داٍراى ،تصوين گيري هي ًوبیذ.
تبصرٌ  -3كويتِ اًتؽبرات هي تَاًذ پط ار ثررظي كتبة ثذٍى ارجبع ثِ داٍراى ًعجت ثِ ػذم چبح كتبة
تصوين گيري ًوبیذ.
تبصرٌ  -4اػضب كويتِ اًتؽبرات ًوي تَاًٌذ ثِ ػٌَاى داٍر اًتخبة ؼًَذ.
 -2كويتِ اًتؽبرات حق السحوِ هؤلف ٍ داٍراى را ثر اظبض هبدُ  5ایي آئيي ًبهِ تؼييي ًوَدُ ٍ ثِ رئيط
ظبزهبى پيؽٌْبد هيدّذ.
-3كويتِ اًتؽبرات هجبز اظت ّرگًَِ ٍیرایػ ػلوي ٍ ادثي را كِ الزم ثذاًذ ثِ اعالع صبحت اثر ثرظبًذ ٍ
پط از اًجبم ٍیرایػّب تَظظ هَلفً ،عجت ثِ چبحً ،ؽر ٍ تَزیغ كتبة تصوين گيري ًوبیذ.
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تبصرٌّ -5سیٌِ ّرگًَِ ٍیرایػ ػلوي ٍ ادثي ثر ػْذُ هؤلف هيثبؼذ.
-4كويتِ اًتؽبرات در ثبرُ ؼيَُ چبح ًَ،ع حرٍف،قغغ كتبة ،تؼذاد چبح كتبة ،تَزیغ ٍ ...تصوين گيري
هيًوبیذ.
-5كويتِ اًتؽبرات در صَرت تؽخيص ،جلعبتي را ثب هؤلف ثرگسار ًوَدُ ٍ هؤلف هکلف اظت ضوي ؼركت
در جلعبت ،اعالػبت الزم را در اختيبر كويتِ اًتؽبرات قرار دّذ ٍ ًعجت ثِ اصالحبت هَرد ًظر كويتِ
اًتؽبرات اقذام ًوبیذ.
-6قيوت رٍي جلذ كتبة ٍ هيساى تخفيف جْت اػضبي ظبزهبى تَظظ كويتِ اًتؽبرات تؼييي گؽتِ ٍ ثِ
رئيط ظبزهبى پيؽٌْبد هيؼَد.
 -7تَزیغ ٍ پخػ كتبة ثب ظبزهبى هيثبؼذ.
مادٌ  -5حق السحمٍَا
-1حقالسحوِ هؤلف كتبة از قرار حذاكثر صفحِاي  300/000ریبل تؼييي ؼذُ ٍ كويتِ اًتؽبرات ثب تَجِ ثِ
اظْبر ًظر داٍراى ،تؼذاد چبح كتبة ٍ ثررظي ّبي كويتِ درصذي از ایي هجلغ را ثراي ّر كتبة تؼييي
هيًوبیذ.
تبصرٌ :1ػالٍُ ثر حق السحوِ پرداختي ثِ هؤلف ثِ ازاي ّر ً 1000عخِ چبح ؼذُ تؼذاد ً 10عخِ ثِ
رایگبى در اختيبر هؤلف قرار هيگيرد.
تبصرٌ  :2تؼذاد صفحبت كتبة در قغغ ٍزیري هحبظجِ هيگردد.
تبصرٌ ً :3حَُ صفحِ آرایي (حبؼيِ ،فًَت ،فؽردگي ٍ  )...ثِ تؽخيص كويتِ اًتؽبرات هيثبؼذ.
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-2حق السحوِ داٍراى كتبة ثر هجٌبي حقالجلعبت هصَة كويتِ آهَزغ هيثبؼذ كِ ثيي یك تب چْبر جلعِ
ثَدُ ٍ تَظظ كويتِ اًتؽبرات تؼييي ٍ تَظظ ظبزهبى پرداخت هيگردد.
-3حق السحوِ اػضبء كويتِ اًتؽبرات ثر هجٌبي هجلغ حقالجلعبت كويتِ آهَزغ ٍ تؼذاد جلعبت ثرگسار ؼذُ،
هي ثبؼذ كِ تَظظ ظبزهبى پرداخت هيگردد.
-4حق السحوِ ٍیراظتبري ػلوي ٍ ادثي ثر ػْذُ هؤلف هيثبؼذ.
مادٌ  -6تجديد چاپ ي ييرايص کتاب
 -1در صَرت ًيبز ثِ تجذیذ چبح كتبة ثٌب ثِ تؽخيص كويتِ اًتؽبرات ،ظبزهبى هيتَاًذ ًعجت ثِ تجذیذ
چبح اقذام ًوَدُ ٍ حقالسحوِ هؤلف ثراثر  10درصذ هجلغ پؽت جلذ پرداخت هيگردد.
 -2در صَرت اصالح كتبة ثِ هيساى ثيػ از  20درصذً ،يبز ثِ داٍري هجذد هيثبؼذ ٍ در غير ایي صَرت
كويتِ اًتؽبرات هيتَاًذ ثذٍى داٍري تصوين گيري ًوبیذ.
 -3در صَرت اصالح كتبة ثِ هيساى ثيػ از  20درصذ ،حقالسحوِ هؤلف ثِ صَرت درصذي از حق تبليف
هغبثق ثٌذ  1-5ثِ تؽخيص كويتِ اًتؽبرات ثِ هؤلف پرداخت هيگردد.
 -4تؼييي هيساى درصذ اصالحبت كتبة ثِ تؽخيص كويتِ اًتؽبرات هيثبؼذ.

ایي آئيي ًبهِ در  6هبدُ ٍ  9تجصرُ در تبریخ  93 /05/25ثِ تصَیت ّيئت هذیرُ ظبزهبى ًظبم هٌْذظي
ظبختوبى اظتبى خراظبى رضَي رظيذُ ٍ از ایي تبریخ الزم االجراظت ٍ ّرگًَِ كتبثي فقظ از عریق فرایٌذ
ایي آئيي ًبهِ قبثل چبح ٍ اًتؽبر هيثبؼذ.
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