آرينزمين 
آييننامهانتشارات 

ؽزايظ ٍ چگًَگي ًؾز كتبة در اًتؾبرات آرييسهيي ثِؽزح سيز هيثبؽذ.
-1نوعچاپ 
ثِعَر كلي كتبةّبيي كِ در اًتؾبرات آرييسهيي دذيزفتِ هييؽيًَذ ثيِ اييي فيَرت چيبح
هيگزدًذ:
 1-1كتبة ّبيي كِ ثب آرم هزكش دضٍّؾيي سهيييؽٌبعيي ديبرط رآريييسهييي) ٍ ًؾيز
آرييسهيي هٌتؾز هيؽًَذ .ؽزايظ چبح اييگًَِ كتبةّب ثِؽزح سيز هيثبؽذ:
* هَضَع آًْب ثب اّذاف ٍ سهيٌِّيب فؼبيييم هزكيش دضٍّؾيي سهيييؽٌبعيي ديبرط
رآرييسهيي) ّوغَ ثبؽذ.
* كتبة در ارتجبط ثب هٌبثغ عجيؼي ٍ جغزافيب ايزاى ٍ كؾَرّب ّوجَار ثبؽيذ ٍ ييب
در ؽٌبخم هٌبثغ عجيؼي ايي كؾَرّب كوك ًوبيذ.
* هإيف كتبة ػضَ ّيأت ػلوي ثبؽذ ٍ يب در يكيي اس هزاكيش تيميميبتي داخليي ييب
خبرجي عبثمِ ػلوي داؽتِ ثبؽذ.
* كتبة تأييف ؽذُ در هجوَػِّب ػلوي ،هؾبثِ ٍ يب هؾبثِ لبثل همبيغيِا ًذاؽيتِ
ثبؽذ.
* كتبة ثِ افشايؼ داًؼ هيممبى ،داًؾجَيبى ٍ دضٍّؾگزاى ػليَم سهييي ،جغزافييب
عجيؼي ،ايزاىؽٌبعي ٍ هٌبثغ عجيؼي ايزاى كوك كٌذ.
2-1كتبةّبيي كِ فمظ ثب آرم ًؾز آرييسهيي هٌتؾز هيگزدًذ.
* ايي كتبةّب هيتَاًٌذ هَضَػبت هختلفي داؽتِ ثبؽٌذ.

-2داوريعلمیوعلمی-ادبی 
در ّز دٍ هَرد ًَع چبح كتبة در دٍ هزحلِ داٍر هيؽَد:
مرحلهاولّ :يأت داٍراى اثتذا كتبة را هَرد ارسيبثي لزار هيدٌّذ كِ آيب در چيبرچَة
اًتؾييبرات آرييييسهيييي لييزار هيييگيييزد ٍ هيتييَا ػلوييي كتييبة در حييذ
اعتبًذاردّب دذيزفتِ ؽذُ هزكش دضٍّؾيسهييؽٌبعي دبرط رآريييسهييي)
هيثبؽذ يب خيز؟ رايجتِ ايي هَضَع هزثَط ثِ كتبثْب هَرد  1-1هيثبؽذ).
مرحلهدوم:دظ اس داٍر ًخغم اگز كتبة در چبرچَة اًتؾيبرات آريييسهييي ثيَد،
ثزا داٍر ػلوي ٍ ػلوي -ادثي ثِ هتخقـ آى رؽتِ دادُ هيؽَد .

-3کميتهاقتصادي 

ّوِ كتبةّبيي كِ در اًتؾبرات آريي سهيي چبح هيؽًَذ در دٍ كويتيِ هيَرد ثزرعيي ليزار

هيگيزًذ .دظ اس ايٌكِ كتبة در كويتِ داٍر هَرد ارسيبثي لزار گزفيم ،در كويتيِ التقيبد


ثزرعي هي ؽَد .در ايي كويتِ جْم كوك ثِ هزاحل چبح ثِ هإيف ٍ يب هإعغيِ هيزتجظ ثيب
هَضَع كتبة ديؾٌْبد دادُ هيؽَد تؼذاد ثيي  333تب ً 533غخِ اس كتيبة را ثيب تَجيِ ثيِ
ليوم دؾم جلذ خزيذار كٌذ.
-4حقوقمؤلف 
حمَق هإيف يب هإيفيي ثِؽزح سيز هيثبؽذ:
* ًبم هإيف در دٍ رٍ جلذ ثِفبرعي ٍ التيي آٍردُ هيؽَد.
* در هَرد كتبثْب گزٍُ  2-1 ٍ 1-1تب عمف ً 4333غخِ رؽيبهل چيبح اٍ  ،دٍم،
 ،)...حك تأييف ثِ هإيف ٍ يب هإيفيي تؼلك ًويگييزد .در فيَرت چيبح دٍم ٍ ييب
عَم كِ اس تيزاص ً 4333غخِ گذؽم 5 ،درفذ اس ليوم رٍ جلذ ثِ هإيف تؼليك
هيگيزد كِ دظ اس فزٍػ ّز ً 133غخِ ثِ ٍ دزداخم هيگزدد.

*

در ّز دٍ هَرد ثبال تؼذاد  15جلذ اس كتبةّب چبح ؽيذُ ثيِفيَرت رايگيبى در
اختيبر هإيف لزار هيگيزد .اگز هإيفيي دٍ ًفز ثبؽٌذ تؼذاد  13جلذ ثِ ّز ًفز ٍ اگز

ثيؼ اس دٍ ًفز ثبؽٌذ حذاكثز تؼذاد  33جلذ رايگبى در اختيبر هإيفيي لزار هيگيزد.
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 1-5هإيفيي هيتزم اثتذا هغبييت كتيبة را ثيِفيَرت تبييخ ؽيذُ تيَييل اًتؾيبرات
آرييسهيي ًوبيذ.
 2-5دظ اس داٍر هزحلِ اٍ ٍ دٍم ٍ تأييذ هغبيت اس ًظيز ػلويي ٍ فٌيي در ّييأت
داٍراى كتبة هَرد ًظز جْم تبيخ ثِ لغوم ٍيزايؼ فٌي فزعتبدُ هيؽَد.
 3-5چٌبًچِ كتبة دارا ؽكل ٍ يب ًوَدار ثبؽذ هإيف ثبيذ آًْب را ثب كيفييم هغليَة
ثِفَرت فبيلّب تقَيز ثب رسٍيَؽي حيذالل  dpi 333در اختييبر اًتؾيبرات
لزار دّذ.
 4-5دظ اس تبيخ ٍ ٍيزايؼ فٌي كتبة ،يك ًغخِ اس كل هغبيت كتبة جْم ّز گًَِ
اظْبر ًظز در اختيبر هإيف لزار هيگيزد.
 5-5حذاكثز هذتي كِ كتبة در اختيبر هإيف هيثبؽذ در ايي هزحلِ يك هبُ اعيم كيِ
ايي هذت لبثل توذيذ ًويثبؽذ.
 6-5دظ اس ٍيزايؼ ًْبيي هإيف هيتَاًذ كتبة را لجل اس چبح رؤيم ًوبيذ ٍ آًزا ثيب
ًغخِ اٍييِ همبيغِ كٌذ .دظ اس ايي هزحلِ ّيچگًَِ هغئَييتي در لجب ًمـّيب
احتوبيي ثبليهبًذُ در كتبة ثزػْذُ ًؾز آرييسهيي ًخَاّذ ثَد.
 7-5ثؼذ اس هزاحل فَق ،فؼبييمّب سيز ثِتزتيت تَعظ اًتؾبرات اًجبم هيگيزد:
* اختقبؿ دادى ؽوبرُ ؽبثك ثِ كتبة
* ثجم كتبة در فْزعم كتبثخبًِ هلي ايزاى
* دريبفم هجَس اس ٍسارت فزٌّگ ارؽبد اعالهي

* ارعب ًغخِ ًْبيي كتبة ثِ چبدخبًِ
* چبح ٍ فيبفي كتبة
* اًتؾبرات آرييسهيي توبم كَؽؼ خَد را جْم چبح ٍ ًؾيز كتيبة ثيِكيبر
هيگيزد ثِعَريكِ دظ اس ٍيزايؼ ًْبيي ثيي  3تب  6هبُ كتبة چبح گزدد.
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 1-6هإيفيي هيتزم تَجِ داؽيتِ ثبؽيٌذ كيِ ليويمگيذار ٍ تييزاص تَعيظ اًتؾيبرات
آرييسهيي فَرت هيگيزد.
 2-6فزم ففيِثٌذ ٍ لغغ كتبةّيب ًؾيز آريييسهييي ثيِ ّييچػٌيَاى لبثيل تغيييز
ًويثبؽذ.
 3-6هإيف ٍ ٍراث اٍ ًويتَاًٌذ اهتيبس اًتؾبر كتيبة را ثيِ ّييچ هإعغيِ ييب ؽيخـ
ديگز ٍاگذار ًوبيذ ٍ حك اًتؾبر ثزا اًتؾبرات آرييسهيي هيفَػ اعم.
 4-6هإيف ًويتَاًذ ثب تغييزًبم كتبة يب تغييزات سيز  73درفذ كتبة را ثيِ اًتؾيبرات
ديگز ثزا چبح ٍاگذار كٌذ.
 5-6فمظ ًبم هإيف ٍ درجِ تيقيلي ٍ يب هزتجِ داًؾگبّي ٍ ػلوي راعيتبد ،داًؾييبر ٍ
هٌْذط ٍ ٍ )...ثز رٍ جلذ ٍ داخل كتبة درج هيگزدد.
 6-6اًتؾبرات آريي سهيي ثب تَافك هإيف هيتَاًذ ديؾٌْبد دّذ ثِ هغبيت كتبة افيشٍدُ
ٍ يب كبعتِ ؽَد.

بهنامخدا 


ايٌجبًت
ثب آگبّي اس آيييًبهِ اًتؾبرات آرييسهيي ردر  4ففيِ ٍ  6ثٌذ) ٍ تأييذ آى ،كتبة
را جْم چبح در ًؾز آرييسهيي تمذين هيًوبين.

اهضبء

