
 
 بسمه تعــالي

 انتشاراتشرح وظایف کمیته 

، انتشارات تهیکم یاطالعات و اسناد، توجه به کارکردها یدانش و مستندساز تیریبحث مد تیو ضرورت تقو یمباحث اطالع رسان تیاهم شیا افزاب

 تیخاص ، فعال یدادهایرو یبرگزار ،یو رتبه بند یمحول شده در حوزه چاپ کتاب و مجله، به سمت مباحث داور یها تیو از مامور افتهی شیافزا

 کرده است.  دایپ شیو ...،گرا یمجاز یفضا رد

 باشد:، به شرح زیر میانتشاراتهای کمیته برخی از اهم فعالیت

 تهیکم یداخل ینامه ها نیآئ نیتدو . 

 انجمن. یتخصص نوشتارهای ریانتشار خبرنامه ها،گاهنامه ها و سا یبرا یزیو برنامه ر تیفعال 

 آثار . رشیعدم پذ ای رشیپذ ،بیتصو ،یبررس 

 رهیمد اتیه دییپس از تا ربط،یبه متخصصان ذ مرتبط با فعالیت انجمنترجمه کتب درارتباط با بخش وموضوعات  ای فیتال شنهادیپ 

 انجمن.

 آثار ارائه شده . یبررس یداوران برا نییتع 

 شده . رفتهیآثار پذ یبرا یو علم یادب یراستارهایو نییتع 

 شده . رفتهیانجمن و صاحب اثر پذ نیعقد قرارداد ب یریگیپ 

 شده . رفتهیچاپ آثار پذ یانجمن و چاپخانه برا نیعقد قرارداد ب یریگیچاپخانه مناسب و پ نییتع 

 یجیو ترو یمجالت علم یمشارکت ایانتشار مستقل و  یبرا یزیو برنامه ر تیفعال. 

 یپژوهش-یمجالت علم یمشارکت ایانتشار مستقل  یبرا یزیو برنامه ر تیفعال. 

  حاصل از  یو دستاوردها تیفعال یآن، محورها یداخل یانجمن، ساختارها ۀکنند یچند ساله کتاب انجمن که معرف ایانتشار ساالنه

 مختلف آن  باشد . یها تیفعال

 مورد فعالیت انجمن . یها نهیکتب مختلف در زم سندگانیاز نو تیحما 

 سی نظرات آنان و تایید نهایی کتب و گزارشاتی که توسط انجمن انتشار می یابد .رتعیین داوران، بر 

  گیرد .انجام اموری که در اساسنامه هر نشریه از طرف مدیر مسئول بر عهده کمیته انتشارات قرار می 

 رخانهیمستمر آن و ارائه به دب یحوزه و به  روزرسان نیموجود در ا یو خارج یداخل اتیمربوط به نشر یِآمار و بانک اطالعات یِگردآور 

 انجمن . یاطالعات یدر بانک ها یجهت نگهدار

 انجمن. ازیملزومات مورد ن ریچاپ کتاب، مجموعه مقاالت و سا یبرا یزیو برنامه ر تیفعال 

 اعضا . یو فراخوان برا یو علم ییاز چاپ کتاب اعضا، دانشجو تیمراکز حما یمعرف 

 انجمن . یها تیدر موضوع فعال افتهیانتشار  یکتاب ها نیو مترجم نیمولف قیتشو 

 انجمن . یهاتهیکم گریبا د یهمکار 

 رهیمد اتیموارد حسب دستور ه ریسا . 

کند. رئیس کمیته و تایید هیات مدیره، رسمیت پیدا میانتشارات ، پس از درخواست کتبی رئیس کمیته انتشاراتجلسات کمیته الزم به ذکر است 

 عضو را به عنوان اعضای کمیته از بین اعضای انجمن)افتخاری، پیوسته، وابسته یا دانشجویی( معرفی نماید. 5می تواند  انتشارات


