
 

 به نام خدا

 ایران اقتصاد اسالمیعلمی انجمن  انتشارات آئین نامه کمیته
 

 هدف:-1

 اعضاي آثار دیگر و كتب نشر و چاپ درامر الزم تسهيالت ایجاد باایران  اسالمی اقتصاد علمی انجمنانتشارات 

 پذیرش و ،نخست مرحله دردر حوزه اقتصاد اسالمی براي دانشگاهيان  و غير درسی درسی منابعتهيه  و انجمن

  .است بعدي مرحله در حقوقی و حقيقی واشخاص مؤسسات چون تهيه كتب و بروشور سفارش

 تشکیالت: -2

  پژوهشانجمنكميته هاي آموزش  مسئول كميته انتشارات و مسئولكميته انتشارات متشکل از ، 

 است.  اقتصاد اسالمی ایران انجمن هيات مدیره و سه نفر به انتخاب رئيس انجمن ،انجمن

  ماه یکبار گزارشی از وضعيت فعاليت كميته به هيات  سهمسئول كميته انتشارات موظف است هر

 مدیره انجمن ارائه نماید.

 انتشارات سهام. شودمی اداره دولتی شركتهاي مقررات وفق بر و است حقوقی شخصيت داراي انتشارات 

 .است انجمن مالکيت در صد در صد

 :قبل از انتشار ارزیابی کتاب-3

 ندگان و نظریات نویسآرا  و مسئوليت بيانگر نظرات انجمن نيستلزوما  انجمن ، از سويكتابهاي منتشر

 یم منتشر انجمن نام به كه یكتابهای همه در بایدذكر شده   عبارت به عهده نویسندگان می باشد.

 .شود درج شود

 كندمی استفادهكتاب  ارزیابیبراي  عضو انجمن صالحيت واجد ارزشيابان از انجمن كميته انتشارات. 

  .شد خواهد عرضه كميته به نهایی تصویب براي ارزشيابی نتيجة

  در خصوص ترجمه با توجه به زبان كتاب كميته می تواند از ارزشيابان خارج از انجمن نيز استفاده

 نماید.

 شد خواهد تعيين كميته توسط مورد برحسب ارزیابان الزحمه حق. 

 انتشارات كميته با چاپ شمارگان و جلد كتاب، قطع حروف، نوع چاپ، شيوه دربارة تصميم اخذ 

 .است انجمن

 حبصا به را خود نظر اظهار و بررسی نتيجه ،اثر دریافت تاریخ از ماه دو تا حداكثر انتشارات كميته 

 قداما چاپ قرارداد عقد به نسبت باشد شده تصویب آن نشر و چاپ كه صورتی در و نمایدمی اعالم اثر

 .كرد خواهد

 شیوه های نشر: -4

  و دیجيتال منتشر می شود. كاغذيكتابها به صورت 

 و ...  دآوريشامل تاليف، گركه در ضميمه یک آمده  یكه به زبان فارسی است به شکلهای یكتابهای

 منتشر می شود.

  ترجمه به فارسی و ترجمه به سایر زبانهاي منتشر می شود.كتابهاي ترجمه به دو صورت 



  كتابها می تواند بطور مستقل توسط انجمن و یا مشترک با موسسات دیگر چون بانکها، سازمانهاي

 انجمن هاي دیگرمنتشر شود. و یا دولتی و غير دولتی

 :امور مالی انتشارات-5

  شود.می آینده ختم سالآخرشهریور ماه بهسال مالی انتشارات از اول مهر شروع و 

 است معتبر ریيس انجمن امضاي با انتشارات تعهدآور اوراق و اسناد. 

 خواهد شد انجمن هايهزینه صرف انتشارات درآمدهاي. 

 گيردمیصورت انجمن بازرس وسيلهبه انتشارات ساالنه حسابهاي به رسيدگی. 

 مالی نشر کتاب: امور-6

 بر و خارجی یا داخلی ناشران و مؤسسات یا اثر صاحب با مشاركت طریق از تواندمی انتشارات كميته 

 .نماید منتشر را اثري قرارداد، اساس

 درصد  40را انجمن اقتصاد اسالمی به تعداد اعضاي انجمن با تخفيف  شده تمامی كتابهاي منتشر

 .خواهد كردخریداري و به اعضا هدیه 

 گرد آوري ،نوع اثر چون تاليف اساس بر انتشارات، كميته تصویب از پس اثر، صاحب الزحمه حق، 

 تعيين می شود.ترجمه و مانند آن بر پایه آیين نامه 

 .كتابهاي كه تجدید چاپ می شود حداكثر حق التاليف پرداخت خواهد شد 

  به توجه با كه اشد.درصد می ب 20حق الزحمه مترجمين كتابها از فارسی به زبانهاي دیگر حداكثر 

 .شود می تعيين ارزشيابان توسط كتاب ارزیابی نتيجه

  درصد در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. 50صاحبان اثر هر تعداد كتاب بخواهند با تخفيف 

 شد خواهد اهداء اثر صاحب به كتاب از نسخه 5 مربوط، الزحمهحق بر عالوه. 

 انتشارات بر عهده كميته انتشارات است. نحوه فروش، تخفيف و قيمت گذاري محصوالت 

  اري برگزدر از كتابهاي انتشارات انجمن به تعداد دو نسخه از هر كتاب به دانشگاهها و موسساتی كه

 ند اهدا خواهد شد.ه اكرد مشاركتهمایش ها و نشستهاي انجمن 

 سسات معاوضهمنتشر در انجمن را با كتابهاي سایر مو يبنا به تشخيص كميته می توان كتابها 

 نمود.

 قابل تخفيف  درصد 35حداكثر  ،فروش نقدي به توزیع كنندگان كتاب با توجه به تعداد سفارش

 عرضه می باشد.

  تابها ك محصوالت،انتشارات به منظور توزیع مناسب كتاب در كشور و دسترسی آسان متقاضيان به

را به صورت امانی در اختيار شركتهاي توزیع كتاب اعم از الکترونيکی و غير الکترونيکی با تخفيف 

 درصد قرار می دهد. 30

  سال گذشته باشد و تجدید چاپ نشده باشد با تخفيف  3آنها بيش از انتشار تاریخ كتابهاي كه از

 بيشتر عرضه خواهد شد.

  جلد را به اعضاي انجمن، دانشگاهها، كتابخانه  20گذشته مازاد بر  سال از انتشار آن 5كتابهاي كه

 جزئيات این تصميم بر عهده كميته انتشارات است. هاي عمومی كشور اهدا خواهد می كند.

 مخاطبین کتابهای منتشره:-7

 دانشجویان دوره كارشناسی رشته اقتصاد 



 دانشجویان تحصيالت تکميلی و پژوهشگران رشته اقتصاد 

 جویان سایر رشته هادانش 

 بانکها، اصناف، بنگاههاي اقتصادي 

 كتابهاي مورد نياز عموم مردم 

 عالقمندان كشورهاي مختلف به تجربيات و مطالعات اقتصاد اسالمی در ایران 

 ارزیابی کتاب بعد از انتشار:-8

انتشارات انجمن پس از نشر كتاب از مخاطبين كتاب در خصوص اثار منتشره ارزیابی به عمل می آورد. و هر 

سال یک كتاب را بر اساس ارزیابی و انتخاب كميته انتشارات به عنوان كتاب سال معرفی می نماید. كتاب 

 كتاب سال نيز ارسال می شود.وزارت ارشاد اسالمی جهت انتخاب جشنواره اقتصاد اسالمی و معرفی شده به 

 

 امتیاز بندی برای اولویت چاپ کتاب 1 جدول
 امتياز عنوان ردیف

 امتياز 20امتياز حداكثر  2هر كتاب  تعداد كتابهاي كه نویسنده تاكنون داشته  1

 5سایر  10استادیار  15دانشيار  20استاد مرتبه علمی نویسنده 2

 امتياز 20امتياز حداكثر  2هر مقاله مقاالت مرتبط با موضوع 3

 امتياز 20هر سال یک امتياز حداكثر  عضویت در انجمن اقتصاد اسالمی ایران 4

 30امتياز گرد اوري  40امتياز تاليف  50تصنيف  نوع اثر  5

امتياز تر جمه از فارسی به  20امتياز ترجمه به فارسی 

 امتياز 40زبانهاي دیگر 

 20و بيش از آن  15سه نفر  10 دو نفر تاليف كتابهاي مشترک 6
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 زیر منتشر می شود های: کتابها با اصطالحتسپیو
: تأليف : پديد آوردن اثري كه محتواي آن حاصل فكر و انديشة شخص پديد آورندة اثر باشد. معموالً از فكر و  الف

 شود.انديشة ديگران در پديد آوردن اثر  نيز استفاده مي
سه، تعريف زير رشود و مي: گردآوري، تدوين، تنظيم : معموالً به جاي يكديگر به كار برده مي ب به  اتوان براي هر 

كار برد: پديد آوردن اثري كه محتواي آن از جمع آوري و تنظيم مطالب آثار اشخخخخاا يا منابع ديگر حاصخخخل 
 شده باشد.

 : ترجمه : پديد آوردن اثري كه محتواي آن از اثري كه قبالً به زبان ديگري منتشر شده است برگرفته شده باشد. پ 
 به فارسي منتشر شده است را به زبان ديگري برگردانده باشد.  كه رياث آوردن ترجمه به زبان غير فارسي: پديد:  ت

ث : نگارش : پديد آوردن اثري كه محتواي آن از آثار ديگر برگرفته شخخده باشخخد امبا زبان اثر و شخخيوه اراوه محتوا از 
 شخص پديده آورنده ثانويه باشد.

 ديگرانج: به كوشش: گردآوري و تنظيم، و يا تصحيح و تدوين آثار 
چ : تقرير و تحشيه : تنظيم بيانات و گفتار علمي صاحب اثر و اضافه نمودن توضيحات و حواشي و تعليقات ضروري  

 و توضيحي برآن.
هاي خطي معتبر موجود از يك اثر و مقايسه و مقابلة آنها با يكديگر ح : تصحيح انتقادي : عبارت از گردآوري نسخه 

 ميان با ذكر مقدمه و فهارس و توضيحات و حواشي الزم.و اراوه يك متن صحيح از آن 
شته  سي : كتابي كه در هر يك از ر شگاهي تدريس ميخ : اثر در صشود و بخش عمدههاي مختلف دان سرف ل اي از 

 پوشاند.مصوب آن درس را مي
 دهد.نشگاه ياري ميهاي مختلف داشود كه استاد يا دانشجو را در رشتهد : اثر كمك درسي : به كتابي گفته مي 
ذ : صاحب اثر : شخص يا اشخاا حقيقي و حقوقي كه اثر را به يكي از صورتهاي ذكر شده در بند الف، اراوه نمايد  

 حقوق معنوي و مادي اثر متعلق به اوست.
يش مورد نياز ار : ارزيابي : ارزشيابي آثار اراوه شده به انتشارات براي يافتن نقص و كمبودها و تعيين ارزش و نوع وير

 اثر، همچنين مشاوره در انتخاب ويراستار وساير ويژگيهاي چاپ و نشر.
كلمه را شامل شود. در آثاري كه داراي فرمول  300 تا 280كه حدود رقعي يا ز : صفحه : قسمتي از اثر با قطع وزيري

 شود.ه انتشارات تعيين ميتاشد صفحه حسب مورد به تشخيص كميو شكلهاي متعددي ب
 طبق انجمنژ: خريد داومي اثر : واگذاري تمام حقوق مادي صخخخاحب اثر براي هميشخخخه و در تمام چاپها به انتشخخخارات 

 قرارداد منعقده فيمابين.
 نانجماري تمام حقوق مادي صاحب اثر براي مدت و تيراژ معين و نوبت چاپ محدود به ذس : خريد موقت اثر : واگ

 . انجمنثر وبرابر قرارداد منعقده بين صاحب ا
به صخخخاحب اثر پرداخت  انجمنطبق قرارداد، از طرف  الزحمه صخخخاحب اثر : مبلكي كه در ازاي اراوه آثار، ش : حق
 شود.مي

الزحمه، شخخود و در آن مواردي چون ميزان حقو صخخاحب اثر تنظيم و مبادله مي انجمنا : قرارداد : سخخندي كه ميان 
 د.شونحوة پرداخت، شيوه و مقطع زماني تحويل اثر، تعداد صفحه، تيراژ و ضوابط چاپ و انتشار، مشخص مي

صي محتواي اثر، مقابل ص ضوعي و تخ سي مو شامل برر صالح علمي   هض : ويرايش علمي : انجام هر گونه حك و ا
 متن با اصل، رفع اشكاالت و ابهامات، تحقيق در صحت يا سقم آن و بررسي منابع و مآخذ متن.

شانهط : سبكي متن، ن ستوري و  صالحات د شامل ا صالح  سم الخط، ويرايش ادبي : انجام هرگونه حك و ا گذاري، ر
نامه در صخخورت ازبيني واژهيكدسخخت كردن پانوشخختها، ارجاعات، نمودارها، جدولها، فهرسخختها، تصخخاوير و ... ، ب

 ضرورت و پاراگراف بندي مطالب.


