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  انتشارات:شوراي  -
بانک اطالعات کتاب ایران و نهادي مؤثر در حوزة کتاب و کتابشناسی و مرجع ترین داراي جامعرسانی کتاب، مؤسسۀ خانه کتاب مرجع اطالع

ان اندرکارگذاري حوزة نشر براي دستو سیاستها ریزيارتقاء جایگاه آن در برنامهکتاب در جمهوري اسالمی ایران است که حفظ منزلت و 
سازي جریانو با هدف اساسنامه  5ماده » ي«و » ط«، »هـ«وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اهمیّت دارد. مؤسسۀ خانه کتاب براساس بندهاي 

 کند.مختلف می ات تخصصیاقدام به چاپ کتاب و نشری رسانی و نقد کتابمؤثر علمی در حوزة کتاب، اطالع
 
 اهداف: -

 هاي مرجع؛نشر، کتابرسانی حوزة کتاب، صنوفکتاب در حوزة دانش نشر، دانش کتاب، کتابداري و اطالعدستیابی به اهداف خانه ) الف
 هاي مرتبط با کتاب و نشر،هاي ارزنده و مرجع در حوزهپژوهش انتشارتقویت بنیه علمی و کمک به ) ب
 ،ارزنده آثار تدوین و نگارش به مترجمان و پدیدآورندگان پژوهشگران، تشویق) ج
 .رسانیسطح کتاب، کتابداري و اطالع در مکتوب کمک به ارتقاي کیفی و علمی فرهنگ) د
 

 کتاب: تولیدفرآیند  -
وقت نسبت به . هر اثري که از طرف شوراي کتاب مؤسسۀ خانه کتاب تأیید و به بخش انتشارات برسد مدیر انتشارات موظف است در اسرع1

 قرارداد و تولید اثر اقدام کند. تنظیم مراحل
را نداشته باشد، مدیر انتشارات براساس صورتجلسه مصوب، مجاز  الزماي حروفچینی یا ویراستاري شده باشد که کیفیت گونهبه کتاب. اگر 2

 آرایی و ویراستاري) اقدام کند.چینی، صفحهسپاري روند تولید (حروفاست نسبت به برون
 د.گردبندي و چاپ اقدام یست در بخش کتاب و نشریات بررسی و ویرایش فّنی شود و سپس براي صفحهبا. آثار مصوب می3
آرایی باعث چه برخی آثار نیاز به کار متفاوت داشته باشد یا حجم آثار در نوبت صفحهآرایی هر اثر به عهده انتشارات است؛ چنان. صفحه4

 سپاري کند.هاي خانه کتاب برونت آثاري را طبق صورتجلسه مصوب و براساس تعرفهتأخیر در کارها شود، مدیر انتشارات مجاز اس
 هاي مرتبط با کتاب به عهدة انتشارات است.. امور فنّی و هنري هر کتاب یا نشریه و گزارش5
بخش اداري مؤسسۀ خانه هاي مربوطه برعهده . انتخاب لیتوگرافی، چاپخانه، صحافی و خرید کاغذ براساس ضوابط و مقررات کمیسیون6

 کتاب است که در نهایت باید به تأیید مدیرعامل مؤسسه برسد.
پدیدآورندگان پس از تصویب در شوراي کتاب با امور اداري خانه کتاب است که با تأیید مدیرعامل خانه کتاب قرارداد رسمیت  با . عقد قرارداد7

 یابد.می
طور هاي دولتی، عمومی و خصوصی بهتاب و تصویب مدیرعامل، مجاز است با نهادها و سازمانشوراي ک نظر . انتشارات خانه کتاب براساس8

 نامه طرفین است.ها توافقنامه یا تفاهممشارکتی آثاري را به چاپ برساند. معیار هر یک از مشارکت
 است:  رها براساس تصمیم شورا به شرح ذیپرداخت مبالغ آن ۀنام. تعیین حقوق مادي آثار براي پدیدآورنده و شیوه9

با  الف. خرید قطعی عام: مربوط به آثاري است که اثر با اهداف خانه کتاب کامالً تطابق دارد ولی به سفارش خانه کتاب نبوده ولی خانه کتاب
 آثار متعلق به خانه کتاب است.چاپ آن موافقت کرده است. مبلغ آن براساس هر کلمه تعیین شد و تمام حقوق این 

 ب. خرید قطعی ویژه: مربوط به آثاري است که اثر با اهداف خانه کتاب کامالً تطابق دارد و به سفارش خانه کتاب آماده شده است. مبلغ آن
 آثار متعلق به خانه کتاب است.دسته براساس کلمه تعیین شده و تمام حقوق این 

است که براساس مصوبه شوراي کتاب خانه کتاب و طبق توافق با پدیدآور (مؤلف، مترجم، مصحح) به  پ. پرداخت درصدي: وجه یا وجوهی
 درصد خواهد بود.  15تا  5شود و معموالً بین شکل درصدي از پشت جلد تعیین می

 
 :شوراي انتشاراتاعضاي  -
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حضور نه کتاب و دو کارشناس میهمان به انتخاب مدیرعامل). این شورا با نفر است (مدیرعامل، معاون فرهنگی و مدیر انتشارات خا 7کارگروهی متشکل از 
 کند.عنوان دبیر شورا فعالیت میکند و معاون فرهنگی بهیابد و تأیید نهایی مصوبات آن با امضاء اعضاء رسمیت قانونی پیدا میپنج نفر رسمیت می

 
 : 1398تا پایان سال  شوراي انتشاراتمصوبات 
 هشت جلسه بوده است. 1398تا انتهاي سال  1397گیري در سال از ابتداي شکل جلسات این کمیتهتعداد 

)؛ باتوجه به موضوع قرار شد توسط آقاي اسالمی اردکانی بررسی و 90هاي برگزیده ایرانی (دهه) نقد و بررسی رمان4جستاري دیگر( .1
 ایشان نظر مشورتی براي چاپ را اعالم کنند.

تاریخ پژوهشی معاونت امور فرهنگی؛ چنانچه کتاب به صورت سند پژوهی و مستندات تاریخی باشد، قابلیت چاپ دارد. مقرر شد  .2
 .و خانه کتاب فقط متقبل چاپ آن شودهاي مولف با معاونت فرهنگی باشد هزینه

 ساختار کتابشناسی باید بررسی شود. کتابشناسی بیدل دهلوي و ...؛ چنانچه مشارکت در خرید باشد قابل چاپ است. البته .3
 ها و کتابخانه ملی صحبت شود.تاریخ شفاهی کتابداري در ایران؛ این طرح تصویب شد. براي مشارکت با نهاد عمومی کتابخانه .4
از ها و شرح حال نویسندگان طرح معرفی نویسندگان برندگان جوایز داخلی آژانس ادبی پل؛ کلیات طرح تصویب شد. محتواي کتاب .5

 شود.ها گردآوري و ترجمه آن به آژانس پل داده میسوي خود نویسندگان توسط بخش جشنواره
 طرح کتابشناسی مشاهیر وقف؛ قرار شد با آقاي سید فرید قاسمی درباره تبدیل طرح به دانشنامه صحبت شود. .6
 از اتمام کار براي چاپ بررسی خواهد شد. وگوي شفاهی برگزیدگان کتاب سال: این کار براي خبرگزاري تولید شود، بعدطرح گفت .7
 کتابخانه آستان قدس رضوي چاپ شود.مشارکت ، با "نیامرحوم نوري"ویکمین کتاب از مجموعه مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران سی .8
که خانه کتاب یناي براي چاپ این کتاب، و اعنوان چاپ موافقت شد، آقاي جعفریان نامه 100فهرست مطبوعات کاریکاتور و طنز؛ تا  .9

 و حق الزحمه به عهده کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران است، به خانه کتاب ارسال کند.  برعهده بگیردفقط چاپ کتاب را 
 تومان موافقت شد، به صورت متمم قرارداد. 000/000/9تاریخ شفاهی نشر؛ با افزایش رقم تا  .10
؛ عنوان جدید تعریف شود و با توجه به تائید آقاي زائري، قاسمی و میرمحمدصادق براي 1396گوهاي نمایشگاه کتاب سال وطرح گفت .11

 شد. تصویبچاپ 
 صفحه مشابه با قرارداد تاریخ شفاهی نشر مصوب شد. 200طرح تاریخ شفاهی ترجمه ایران؛ در دو جلد هرکدام  .12
بایست طرح دانشنامه دانشنامه ترجمه موافقت شد. مجري در صورت قبول انجام کار می طرح مفاخر ترجمه ایران؛ با طراح به صورت .13

 ارائه دهد.
 آرایی (هرمز وحید) و کتاب مشاهیر نشر ایران (رضا مطبعه)؛ مقرر شد بعد از تحویل مطالب قرارداد بسته شود.هاي مشاهیر کتابکتاب .14
ادروان شیخ بهاءالدین شوشتري، ب: شادروان غالمرضا یزدجردي، ج: شادروان هاي جدید مشاهیر وقف کتاب ایران؛ الف: شطرح کتاب .15

پور با آقاي قاسمی بودند؛ بررسی و مقرر شد آقاي حسینیزاده وایقان ارائه کردهاستاد احمد آرام، د: محمد نخجوانی را که آقاي صادق
 مذاکره کنند.

ن کودك و نوجوان؛ پیگیري و مقرر شد با آقاي کاشفی خوانساري مذاکره کتاب یادنامه مرحوم شکور لطفی پیشنهاد انجمن نویسندگا .16
 نسخه با خانه کتاب باشد. 100آرایی و چاپ تا شود تا محتوا برعهده انجمن و صفحه

 کتاب نشر و تمدن اثرجدید آقاي آذرنگ؛ مطرح و مقرر شد بعد از تحویل به خانه کتاب، قرارداد منعقد شود. .17
اي، نمایشگاهی، کاتالوگ و... فقط مجاز است بر هاي موضوعی، جشنوارهشناسیها، کتابه کتاب، اعم از گزارشهمه کارهاي چاپی خان .18

اي جداگانه ( غیر از شناسنامه (بدون درنظر گرفتن نقش) کتاب) روي جلد اسم بخش تدوین کننده قرار گیرد و در صورت نیاز، در صفحه
 رج شود.کننده دکننده/تدویناسامی افراد تهیه

تومان پرداخت شود و هرسال بر اساس صالحدید سالیانه  000/120ها، مقرر شد بابت هزینه ساعتی تا رقم سازي نشستبراي پیاده .19
 افزایش پیدا کند.
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، جلد)2هاي جدیدي درباره تاریخ شفاهی نشر، مقرر شد ویراستاري (کردن بخشپس از درخواست آقاي اکبریانی مبنی بر تمدید و اضافه .20
نشر، حروفچینی کتاب، چاپ کتاب، طراحی و گرافیک کتاب (هفت عنوان)،  براساس متمم قرارداد و پخش کتاب، کتابفروشی، حقوق

 اصالح برخی مواد به شرح ذیل اقدام شود:
 تغییر پیدا کند.  5/11/1398: مدت اتمام قرار داد به 2ماده 
 صفحه ... 160ي حد اکثر در کلمه ا 325: مبلغ قرارداد به ازاي هر صفحه 3ماده 
: اضافه صفحات و مجلدات موضوعی که از سوي مجري تحویل شود در رقم پرداخت تغییري ایجاد نمی کند، اما خانه کتاب 3ـ  1بند 

 بر اساس تعداد صفحات باالتر، پس از تایید ناظر کتاب را چاپ می کند.
همچنین مجري موظف است همه فیلم ها اعم از راش و تدوین شده را تا براي تسویه حساب نهایی به همراه لیست مکتوب تحویل  

 خانه کتاب دهد.
هاي پژوهشی خانه کتاب قرار ندارد، هاي آئینی و کتب مربوطه با توجه به این که در اولویتراد پژوهشطرح آقاي مسعود بهزادي .21

 تصویب نشد.
زاده وایقان به دلیل عدم ربط موضوعی تالیف کتاب غالمرضا یزدجردي از مجموعه مشاهیر وقف کتاب پیشنهاد آقاي علی صادق طرح .22

 به مجموعه مشاهیر وقف، مورد تصویب قرار نگرفت.
عنوان بنویسد ـ لذا  4ز تواند بیش انامه طرح مفاخر کتابشناسی و مشاهیر نشر و مشاهیر واقفان ـ که هر نویسنده نمیباتوجه به شیوه .23

 الدین شوشتري، رد شد.هاي حاج حسین نخجوانی، احمد آرام و بهاءطرح آقاي وایقان براي نگارش کتاب
 نامه آقاي صابر امامی مبنی بر چاپ مجموعه مقاالت (جلد دوم) مورد تصویب قرار نگرفت. .24
و چاپ توسط ناشر دیگر، مورد حمایت خانه کتاب قرار خواهد طرح مفاخر ترجمه ایران، در صورت مالحظه نظرات مشورتی خانه کتاب  .25

 گرفت.
شنو مقرر شد در صورت تائید گروه داستان جشنواره نقد ) طرح خانم فرخنده حق4هاي داستان جلدکتاب جستاري دیگر (نقد کتاب .26

 التالیف با نامبرده قرارداد نشر کتاب بسته شود.درصد حق 8تیراژ و  200براساس 
 مالک جشوقانی  با عنوان آئینه حکمت با توجه به شرایط اقتصادي خانه کتاب در اولویت  کار قرار نگرفت.  طرح آقاي .27
 تالیف کتاب حاج حسین نخجوانی از مجموعه کتاب مشاهیر وقف توسط آقاي حسن اسدي به تصویب رسید. .28
 وایقان به تصویب رسید. زادهتالیف کتاب دکتر شکوئی از مجموعه مشاهیر کتابشناسی، نوشته آقاي صادق .29
دریافت فیپا و شابک و مقدمات ها از سوي انجمن سینماي جوان اقدامات الزم براي الزحمه کتابمصوب شد، باتوجه به پرداخت حق .30

این سو ، آثار عجماست ـ اقتباس فیلم کوتاه ـ که منبع مهمی درباره   (دوجلد) گنجینه بازخوانی متون کهنهاي چاپ و نشر کتاب
سومین وهاي کوتاه فارسی و کتاب فیلم مستند آثار عجم برگزیده بخش ویژه کتاب و سینما در سی(گزیده داستان قعیت، آن سو خیالوا

  المللی فیلم کوتاه تهران، انجام شود.جشنواره بین
ت هاي خانه کتاب نبود، به تصویب کتاب مجموعه مقاالت آقاي ایرج افشار سیستانی، با توجه به این که موضوع مقاالت مرتبط با فعالی .31

 نرسید.
 نژاد به تصویب رسید.طرح کتاب هرمز وحید از مجموعه مشاهیر کتاب آرایی تالیف آقاي بهنام رمضان .32
 تا قبل از نمایشگاه منتشر شود.المللی تهران، به خاطر میهمان ویژه بودن کشور ترکیه در نمایشگاه بین» زنان اهل قلم ترك«کتاب   .33
، از دستور کار خانه کتاب خارج است فرهنگ است و به طور اختصاصی به کتاب نپرداخته» خبرگان فرهنگ«وع کتاب چون موض .34

 شود.می
زاده وایقان، براي بررسی مجدد کتاب یزدجردي با موضوع وقف، این کتاب مجدداً بررسی و براي با توجه به درخواست آقاي صادق .35

 انتشار در خانه کتاب مصوب نشد.
مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد تا هردو طرح خالصه » هاي کتابنامهتقدیم«زاده وایقان براي کتاب هاي ارسالی آقاي صادقطرح .36

 شود.برسی  اًو مجددشده و به عنوان یک کتاب ارایه 
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تجربیات جهانی و هم ایرانی را در اي که هم هاي زنجیرهفروشیکتاب در موردتهیه کتابی  برمبنیبا توجه به درخواست آقاي فیروزان  .37
درصورت موافقت، طرح اجرایی آن موضوع را بررسی کنند و پس از پایان قرارداد، این  آقاي هاشم اکبریانینظر داشته باشد، مقرر شد 

 را ارائه نمایند.
 آقا زائري انتخاب کنند.د قاسمی و حاجاصلی را آقایان سیّدفری واقفانمقرر شد کتابخانه ملی واقفان را معرفی کنند تا از بین آنها،   .38
نشر هاي خانه کتاب نبود و مقرر شد به طرح آقاي باقري بررسی شد که مرتبط با فعالیت» زندگینامه منجمان دوره اسالمی«کتاب  .39

 علمی و فرهنگی معرفی شوند.انتشارات میراث مکتوب یا 
نیا بررسی شد و مقرر شد با کمک اداره کل استان ر فرهاد دشتکیکتاب تاریخ چاپ و نشر کتاب در کرمان طرح پژوهشی آقاي دکت .40

ها ارسال شود تا هاي وزارت ارشاد به ادارات کل استاناي از طریق اداره کل استاننامهکرمان منتشر شود. همچنین مصوب شد بخش
 ود.ها بررسی و تدوین شود تا به کمک خانه کتاب منتشر شتاریخچه چاپ و نشر در همه استان

برگزار شود تا معیار قیمت کتاب » گذاري کتاببررسی شیوه قیمت«مقرر شد درصورت امکان، نشستی در سراي اهل قلم با موضوع  .41
 تعیین و در جامعه اعالم شود.

 پور از طریق آقاي مختارپور براي دریافت مجوز پیگیري کنند.مقرر شد کتاب خط عشق را آقاي حسینی .42
 را بطور مشترك با موسسه فرهنگنامه کودك و نوجوان منتشر شود.» هاي روز جهانی کودكپیام«محمدي مقرر شد کتاب  آقاي  .43
هاي تاریخ شفاهی نشر معاصر ایران (حروفچینی، حقوق نشر، چاپ، طراحی و گرافیک) را آقاي میرمحمدصادق قبل از مقرر شد کتاب .44

 چاپ بررسی کنند.

 


