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 هـمقدم

ناماه  ياين آ ر،شاو و قانونمند نمودن روال پذيرش آثار علمی محققان و متخصصاان علاوم باغباانی ک    مشی خطتعيين  منظور به

ر اساس مجوز پروانه نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ب) موسسه تحقیقات علوم باغبانیپژوهشی  -و نشر آثار علمی پذيرش

و از تاريخ تصويب آن در ايان موسساه اجارا     تدوينبه شرح زير  (02/8/4937مورخ  41741معاونت امور فرهنگی به شماره  –

 .خواهد شد
 

 اهداف :1 ماده

و در ماوارد  ياا انگليسای    فارسای  زباان  باه باغباانی   -در حوزه کشاورزی  معتبرعلمی و  یها پژوهشحاصل از  يجنشر نتا 1-1

 .هابه ساير زبانموسسه به تشخيص شورای انتشارات  و اءاستثن

 .جديد هایکتاب نشر و چاپ 1-2

 کتب باغبانی در موجود هایکاستی و کمبودها رفع در مشارکت 1-3

 به نگارش و تدوين آثار تشويق پژوهشگران، پديدآورندگان، مترجمان 4-1
 

 یفتعار :2 ماده

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی سازمان: 2-1

 موسسه تحقيقات علوم باغبانی موسسه: 2-2

آثار و منابع  نشر چاپ، ارزيابی، مديريت انتشارات موسسه تحقيقات علوم باغبانی که وظيفه شورای انتشارات: شورای 2-3

 علمی را دارد.

 نیانتشارات موسسه تحقيقات علوم باغبانشر:  2-4

 شاورای انتشاارات   تشاخيص  باا  کاه  ...و کتااب  ،()گاردآوری  ينتادو  ترجماه،  تالیي،،  هرگونه ازاست  عبارت اثر: 2-5

 .باشد نشر و چاپ قابل

ارائاه   5-0 دربناد  منادر   اشاکال  از يکای  باه  را اثار  کاه  اسات  حقاوقی  و حقيقی اشخاص يا شخص :اثر صاحب 2-6

 .نمايد یم
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 نويسندگان/ نويسنده علمی های ینوآور و جديد های يدگاهد را آن %02 حداقل که یا مجموعه تدوين :کتاب تصنیف 2-7

 خود یها مقایه در را ها آن قبالً اگرچه باشد؛ همراه مشخص موضوع يك در ديگران های يدگاهد نقد تحليل يا با و دهد تشکيل

 .باشند منتشر کرده

 .خاص نگارش يافته است ای ينهزمقی در اثری است که توسط شخص يا اشخاص حقيقی يا حقو :یفتأل 2-8

 .باشد شدهبه زبان فارسی و بایعکس برگردانده  ديگری زبان از که اثری آوردن پديد :ترجمه 2-9

 تواناد  یما  متارج   و باشاد  آزاد ياا  یغات  باه  یغات  ترجماه  تواناد  یما  که منبع چند از است یا ترجمه :تألیف و ترجمه 2-11

 .يفزايدب آن به نيز را خود های يدگاهد

 باشد.مجموعه می يك در مختل، منابع از منسج  و هدفمند هایداده يا مطایب گردآوری :)گردآوری( تدوین 11 -2

 نوع هرصفحه که حاوی متن، تصوير يا  18هر نوع متن چاپی يا نوشتاری متشکل از تعداد زيادی صفحه بيش از  کتاب: 2-12

( 5/04*03) رحلی ،(47*01) وزيریدر قطع تواند کتاب می و شودحسوب میاطالع ديگر بوده و صحافی شده باشد کتاب م

 ... باشد. و( 5/41*5/04) رقعیيا 

 صورت دو به کيفيت ازنظر که است تدوين يا ترجمه تلیي،، متن يك در واصالح حك هرگونه انجام ویرایش: 2-13

 .شود یم انجام ذيل

 يکدسات  اثار،  علمای  محتاوای  در تغييار  بادون  متن، سبکی و دستوری اصالح (:نگارش)ادبی  ویرایش 2-13-1

 اساامی  التين صحت کنترل ،ها قول نقل و ارجاع یها نشانه کنترل الزم، توضيحات افزودن پيشنهاد و اصطالحات کردن

 .متن قرارداد طبق اصطالحات و واژگان فارسی معادل جايگزينی و یگذار نشانه متن، امالی کنترل خارجی،

 اثار،  محتاوای  تخصصای  و موضاوعی  بررسی شامل علمی اصالح هرگونه انجام (:محتوایی) علمی شویرای 2-13-2

 .موارد ساير و ملخذ و منابع ، بررسیها آن تلييد و صحت ابهامات، رفع اصل، با متن مقابله

ن باين موسساه   معناوی و ماادی آ   حقاو   ایساه  قدر تعيين و اثر چاپ ایزحمه حقسندی است که برای تعيين  :قرارداد 2-14

 اصول کلی قرارداد مطابق مصوبات شورای انتشارات است. يينتع .شود یمتحقيقات علوم باغبانی و صاحب اثر، تنظي  و مبادیه 

 انجاام  یدرازا کاه  است مبلغی :(، حق داوری و حق ویراستاریحق الترجمه ،حق التالیفالزحمه ) حق 2-15

 .شود یم پرداخت آن، داور و ويراستار اثر صاحب به نامه ينيآ اين مبنای بر خدمات يا تعهدات از يك هر

 است.ذيل به شرح تعاري،  مشارکت و خريد اثر :اثر مشارکت و خرید 2-16
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 باه  هاا چااپ  تماامی  در یاثار اصال   صااحب  و معناوی  ماادی  حقاو   تماام  واگاذاری   :کامـ  امتیـاز   خریـد  2-16-1

 يادنظر تجد، متناسب با ميزان باشد داشته يدنظرتجد به نياز اثر نچهچنا ،بعدی های چاپ برای صورت اين در ؛است موسسه 

 شود یمدر صورت نياز و بر اساس توافق صاحب اثر اویيه و موسسه قرارداد جديد منعقد  شده انجام

 .است موسسه به معين شمارگان و مدت برای اثر صاحب مادی واگذاری تمام حقو  :امتیاز خرید موقت 2-16-2

 :(اختصاص عنوان نشر و کد شابکبا ) در انتشار کتمشار 2-16-3

 صاورت  باه و ساسس  بار اسااس قارارداد(    چااپ )  هاای  ينههزاز  یاختصاص عنوان نشر و کد شابك و بخش 2-16-3-1

 گرددمشارکتی نسبت به چاپ اقدام می

بار اسااس   ) شاده  چاپاز اثر  یاز سوی موسسه و دريافت تعداد مشخص اختصاص عنوان نشر و کد شابك 2-16-3-2

 قرارداد(.
 

و  09/5/30در تاريخ سی و يکمين جلسه هيلت امنای سازمان به استناد مصوبه  ترکیب اعضاء شورای انتشارات: - 3ماده 

 .باشد میبه شرح ذيل نفر  7ترکيب اعضاء حداکثر به تعداد  ی انتشارات،نامه شورا آيين 44/3/30به تاريخ  022/15017شماره ابالغ 

 (رئيس شورای انتشارات)وسسه تحقيقات علوم باغبانی رئيس م -4

 (دبير شورای انتشارات)معاون پژوهش، فناوری و انتقال يافته ها  -0

 مدير دانش و اطالعات موسسه )عضو( -9

 عضو() موسسهچهارنفر از اعضاء هيلت علمی  -1

 يابد میسميت شورا با حضور حداقل نص، بعالوه يك نفر از اعضای ثابت ر جلسات 1-3تبصره 

 ضرورت تشکيل خواهد شد برحسبو يا  بار يك هرماهشورا حداقل جلسات  2-3تبصره 
 

 :وظایف شورای انتشارات -4ماده 

 های چاپ آثار در راستای اهداف موسسهتعيين سياست ها و اویويت 4 -1

 نمترجما و مؤیفان به ازيموردن علمی آثار ترجمه و تدوين، ،يتلیتصويب سفارش  0 -1

 گيری درباره قبویی و يا رد اثر پيشنهادی برای چاپ و انتشار بررسی و تصمي  1-9

 شده هيارا آثار برای ادبی - علمیتعيين داور و ويراستار  1-1

 داوری مراحل از پس شده هياراپيشنهاد ويرايش و اصالح متن در آثار  1-5

 ی چاپبرا هشد ديتائ اثر قطع و شمارگان مورد در اظهارنظربررسی و  1-1

 صاحبان اثر، داوران و ويراستاران حق ایزحمهدر خصوص  اظهارنظربررسی و  1-7

 (فيزيکی ،ایکترونيکی) اثر چاپنحوه تشخيص در خصوص  اظهارنظربررسی و  1-3

 :مصنف شرایط و تصنیفبرای  کتاب انتخاب ضوابط: 5ماده 
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در زمينه  علمی های ینوآور و جديد های يدگاهد را آن %02 حداقل که یا مجموعه تدوين تصنیف: برای ضوابط 5-1

 اگرچه باشد؛ همراه مشخص موضوع يك در ديگران های يدگاهد نقد تحليل يا با و دهد تشکيل نويسندگان/ نويسندهتخصصی 

 .باشند منتشر کرده خود یها مقایه در را ها آن قبالً

 باشد. مربوطه تخصص ينهزم در تحقيق سابقه سال 5 حداقل دارای اول بايد مصن،: مصنف شرایط -5-2

 حوزه در بايد ها آن از مورد 5 که باشد خارجی و داخلی معتبر نشريات در پژوهشی -علمی مقایه دارای ده حداقل مصن، 5-9

 .باشد تصنيفی اثر

 .شود تهيه شیپژوه مؤسسات يا و ها دانشگاه ساير علمی هيلت اعضای با مشترك صورت به توانند یم تصنيفی یها کتاب 5-1
 

 :مؤلف شرایط و تألیف برای کتاب انتخاب ضوابط: 6 ماده

 کتااب  و مطایاب  باوده  باغباانی  -کشااورزی   ينهزم در بايد تلیي، برای پيشنهادی کتاب محتوای :تألیف برای ضوابط 6-1

 .باشد ،موجود علمی اطالعات آخرين حاوی

 .باشد مربوطه تخصص ينهزم در تحقيق بقهسا سال 9 حداقل دارای اول بايد مؤی، :مؤلف شرایط 6-2

 .باشد مرتبط با موضوع کتاب خارجی و داخلی معتبر نشريات در پژوهشی - علمی مقایه 5 دارای حداقل مؤی، :1 -6تبصره 

 پژوهشای  مؤسسات يا و ها دانشگاه ساير علمی هيلت اعضای با مشترك صورت به توانند یم تلیيفی یها کتاب: 2-6 تبصره

 .دشو تهيه
 

 

 مترجم: شرایط و ترجمه برای کتاب انتخاب ضوابط: 7 ماده

 باشد. باغبانی -کشاورزی بايد در زمينه  ترجمه برای پيشنهادی کتاب محتوای :ترجمه برای ضوابط 7-1

 مورداساتفاده  ترجماه  بارای  باياد  گرديده منتشر معتبر ناشر يك سوی از اخير سال پنج در يحاًترج که کتاب چاپ آخرين 7-2

 .گيرد قرار

 .باشد شده رعايت آن در مطایب بودن روز به و باشد نداشته وجود بازار در ترجمه مورد کتاب مشابه کتب امکان حد تا 7-3

 .باشد کتاب ويرايش آخرين از ترجمه بايد ترجمه، اثر 7-4

شاورای   باه  مطایاب  فهرست واسنامه ، شنعنوانهای جلد، صفحه از نسخه يك هيارا و بابايد قبل از ترجمه  پيشنهاد ترجمه 7-5

 انجام پذيرد.انتشارات موسسه 
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 حداقل ،شده ترجمه ابکت یاویيه داوری جهتترجمه از سوی شورای انتشارات، مترج  بايد  یدر صورت پذيرش اویيه 7-6

انتشارات  یشورا به اصلی کتاب از نسخه يك به همراهترجمه  کيفيت ارزيابی منظور بهرا ترجمه و  کتابيا بخشی از  فصل يك

 .نمايدتحويل موسسه 

 ،شاود  آگااه  توساط مرجاع ديگاری    کتااب  هماان  چاپ يا ترجمه از که یدرصورت موسسهانتشارات  شورای: 1 -7تبصره 

 .نمايد متوق، را آن پذيرش از یا مرحله هر در تواند یم

 حفا  امانات   ضامن  ياد با د، متارج  در صورت پذيرش نهايی ترجمه از سوی شورای انتشارات و عقد قراردا 2-7تبصره 

 جازو  نياز  آن در مندر  منابع و کتاب ضمائ نمودارها، تصاوير،  جداول، ها،فهرست) کامل اثر اقدام نمايد ترجمهنسبت به 

 (.آيدمی شمار به اثر

 :مترجم یطشرا 7-7

 .باشد مربوطه تخصص ينهزم در تحقيق سابقه سال 9 حداقل دارای اول بايد مترج  7-8

 .باشد خارجی و داخلی معتبر نشريات در پژوهشی-علمی مقایه پنج دارای حداقل بايد مترج  7-9

 .باشد داشته تسلط کند ترجمه خواهد یم که کتابی زبان به بايد مترج  7-11

 .باشد برخوردار ترجمه مورد کتاب موضوع زمينه در کافی تخصصی اطالعات از بايد مترج  7-11

 .باشدداشته  را  موردنظر تخصصی زمينه در تحقيقسابقه  پنج سال حداقلبايد  مترج  7-12
 

 

 :کننده ینتدو شرایط و( گردآوری شیوه به) تدوین برای کتاب انتخاب ضوابط: 8 ماده

 تدوین: برای ضوابط 8-1

 در زمينه محصوالت باغی باشد. بايد تدوين برای پيشنهادی کتاب محتوای 7-4-4

 .باشد اخير سال 42 به متعلق ترجيحاً تدوين تجه شده استفاده منابع 7-0-0

 :کننده ینتدو شرایط 8-2

 .باشد مربوطه تخصص ينهزم در تحقيق سابقه سال 9 حداقل دارای اول بايد کننده ينتدو 8-0-4

 .باشد خارجی و داخلی معتبر نشريات در پژوهشی-علمی مقایه سه دارای حداقل بايد کننده ينتدو 8-3

 .باشد برخوردار کتاب موضوعات زمينه در کافی تخصصی اطالعات از بايد کننده ينتدو 8-4

 .شود تهيه پژوهشی مؤسسات يا و ها دانشگاه ساير علمی هيلت اعضای با مشترك صورت به تواند یم تدوينی یها کتاب 8-5
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 اثر: پذیرش عمومی شرایط: 9 ماده

مای بايسات باا شايوه ناماه شاورای        ارسال مای شاود   موسسه تانتشارا به چاپ تجديد يا و چاپ برای که آثاری يهکل 9-1

 داورهاای  باه  بررسی برای سسس و  مطرح شورای انتشارات درنخست  ،( تطابق داشته باشد. آثار ارسایی4انتشارات )پيوست 

 ماورد  موسساه  انتشاارات  شورای در نهايی گيری ي تصمنفر( برای  دو )حداقل داوران نظر يتدرنها.  شودیم ارجاع منتخب

و شايوه  به صاحب اثر اعالم خواهد شد. شورای انتشارات موسسه با هماهنگی صاحب اثر و طبق آئاين ناماه   ن و نتيجه آ بررسی

 .د نمودنتصمي  گيری خواه ...درباره حروف چينی، قطع، نوع چاپ، تعداد جلد و نامه 

 

 :اثر چاپ :11 ماده

 .بود خواهد انتشارات موسسه شورای مصوبه مطابق یکاغذ يا ديجيتال از اع  چاپ به مربوط امور 11-1

آرم  ،موسساه  انتشاارات  آرم در  ياباد مای  انتشاار  موسساه  انتشاارات  شاورای  سوی از که آثاری کليه جلد روی بر 11-2

 .است ایزامی موسسه و بارکد اختصاصی انتشارات موسسه

 .است گان(گردآورنده )/ ان(مترج  )/ )ان( مؤی، عهده به در اثر مندرجات کليهصحت درستی  مسئویيت 11-3

 تعداد اين که است موسسه انتشارات شورای عهده به باشد یمخريد کامل امتياز  صورت بهآثاری که  شمارگان تعيين 11-4

 .شودمی تعيين فروش عاملين يا کننده يعتوز از استعالم طريق از کتاب فروش بازار نياز جامعه مخاطب و يا اساس بر

 .گرفات  خواهاد  صورت محدود تعداد به چاپ ندارند، فروش مناسب انداز چش  که آثاری مورد در :رهتبص 11-1

 کاه  است ذکر به الزم .شد خواهد انجام روال طبق ويراستاری داوری، نظير امور کليه نيز موارد گونه ينا در است بديهی

اقادام  اثار   مجادد  چااپ  باه  موسسه انتشارات شورای فروش مراکز از درخواست صورت در چاپی، یها نسخه اتمام از پس

 .کرد خواهد
 

 اثر صاحب الزحمه حق :11ماده 

 عمال  باه  دعاوت  قارارداد  عقاد  بارای  اثار  صاحب از اين شورا شورای انتشارات موسسه، توسط اثر پذيرش از پس 11-1

 .آوردمی 

 خواهاد  موسساه شورای انتشارات  اراختي در آن نخست چاپ تاريخ از سال 5 مدت برای کتاب موقت امتياز خريد 11-2

 امتيااز  تواناد می اثر صاحب ،نباشد آن به چاپ مايل موسسه و شود ناياب کتاب نسخ چنانچه مدت اين پايان از پس .بود

 .نمايد واگذار ديگری ناشر به را آن انتشار و چاپ

 ایزحماه  حاق  پرداخت حوهن و مدت ،پذيرش در خصوص گيری ي تصم است جلد يك از بيش که کتابی مورد در 11-3

 .تصمي  گيری می نمايد شورای انتشارات موسسه بعدی مجلدات تحويل زمان و اثر صاحب
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 .شد خواهد تعيين شورای انتشارات موسسه مصوبات بر اساس داوران و ويراستاران اثر، صاحب ایزحمه حق 11-4
 

 داوری و ویراستاری الزحمه حق :12ماده 

و نياز باه    دهناد  یما قارار   یموردبررسا موضوع يا کيفيت و تطبيق ترجمه با متن  ازنظرو يا  کنند یمی به کسانی که اثری را داور

 ایزحماه  حاق ، شاده  انجاام  باکار، به تشخيص شورا و متناسب گيرند یمکسانی که کار تصحيح و ويرايش ادبی اثری را بر عهده 

 گردد یمپرداخت 

 

 چاپ: تجدید: 13 ماده

 برابربا هماهنگی صاحب اثر  تواند یم انتشارات موسسه شورای شود، تمام اثر موجودی قرارداد، اندور طول در چنانچه 13-1

 .نمايداقدام  آن چاپ تجديد به نسبت حاک  ضوابط

 اصاالحات  انجاام  و کتااب  متن در تکميلی اطالعات آخرين در  برای را خود تالش حداکثر است موظ، اثر صاحب 13-2

 .آورد ملع به چاپ تجديد در الزم

 به توجه با تواند یم شورای انتشارات موسسه باشد توأم آن محتوای در کلی اصالحات و تغييرات با چاپ تجديد هرگاه 13-3

 يا اضافه مطایب از اعظمی بخش چاپ تجديد در چنانچه. دهد افزايش را ایزحمه حقميزان  ،يافته انجام تغييرات کميت و کيفيت

 .نمود خواهد اقدام مجدد آن داوری به نسبت رأساً وسسهشورای انتشارات م گردد ک 

 چنانچاه  ویای  باود  خواهاد  شاورای انتشاارات موسساه    با باشد یمخريد موقت  صورت بهاری که ثآ بعدی چاپ تقدم حق - ب

 ننماياد  دريافات  شاورا  ساوی  از قطعی جواب چاپ، تجديد درخواست از پس ماه 1 ظرفپس از خاتمه قرارداد و  اثر صاحب

 .نمايد اقدام آن مجدد چاپ به و یغو امتياز موسسه نسبت هماهنگی از پس است ازمج
 

 فروش: و گذاری یمتق : 14 ماده

 د:شو یم محاسبه زير صورت به شورای انتشارات موسسه فروش قيمت حداقل 14-1

 1 یدتول های ینههز+  2 یجانب های ینههزکلیه 

 شمارگان اثر                                                                                                                      

1
، يای آرا صافحه  ،ينای چ حاروف  ادبی، ويرايش علمی، ويرايش داوری، اثر، صاحب ایزحمه حق شامل :تولید های ینههز

 .است کاغذ، یيتوگرافی چاپ، صحافی(چاپ ) هایهزينهطراحی جلد، 

2
 .است نشده بينی يشپ موارد ساير توزيع، هزينه شامل :جانبی های ینههز 

 شود.میواريز موسسه  اختصاصی درآمد حساب به منتشرهآثار  فروش از حاصل بهای 1-14تبصره 

 × 2 = قیمت پشت جلد )فروش(
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 .اعمال نمايد هايیتخفي، خود انتشارات فروش در است مجاز شورای انتشارات موسسه 2-14تبصره 

 تحقيقااتی  - علمای  مراکاز  و هاا  دانشگاه ساير آثار با را خود آثار است مجاز ،وسسهشورای انتشارات م 3-14تبصره 

 .نمايد مبادیه
 

 :موسسه منتشرشده کتاب اهدای نحوه: 15 ماده

 :نمايد اهدا زير شرح به هرسال را جديد انتشارات تواند یم موسسه

 جلد 4 کدام هر مجلس و جمهوری رياست نهاد کتابخانه -ای،

 جلد 0موسسه  مرکزی کتابخانه -ب

 جلد 0های وابسته به موسسه، هر پژوهشکده پژوهشکده پ

 جلد 4 و داوران ادبی علمی، ويراستاران از يك هر -ت

 رئيس و يا معاونين موسسه نظر با مختل، مجامع و افراد به هديه -ث

 دانشگاه علمی ارتباطات برحسب کشور از خار  فرهنگی مؤسسات و ها دانشگاه - 
 

 :مشارکتی آثار :16 ماده

 بار  و خاارجی  ياا  داخلای  ناشران و مؤسسات صاحبان آثار، با مشارکت طريق از تواند یم شورای انتشارات موسسه 1 -16

 نمايد منتشر را اثری ،قرارداد اساس

آرم موسساه ) انتشاارات   مشخصاات  شاود مای  منتشار  ديگار  ناشاران  همکااری  باا  کهآثاری  جلد روی بر 1-16تبصره 

 .شودمی قيد و صفحه عنوان و شناسنامه کتاب جلد یرو در...  همکاری باعبارت و  ات(انتشار

 انجام طرفين توافق با غيره و چاپخانه ،يیآرا صفحه ويراستاری، داوری، از اع  اثر یساز آماده امور کليه 2-16 تبصره

 .گيردمی

 قرارداد طرفين به متعلق مساوی صورت به آن بعدی هایشويراي هرگونه و اثر معنوی و مادی مایکيت 3-16 تبصره

 .است

در ايان   يدشاده ق روال طای  از پس تواندمی اثر باشد، داشته شخصی هزينه با اثر چاپ به تمايل اثر صاحب چنانچه 16-2

 .ددر اختيار صاحب اثر قرار گير چاپ برای و دريافت مجوزهای الزمانتشارات  شورای در يدتائ پس از و بررسی نامه يينآ

باه   هيا ارانسخه که چهار نسخه بارای   1 اضافه بهاثر )% از شمارگان 42 تعداد اثر چاپ از پس است موظ، اثر صاحب 16-3

 .دهد قرار موسسه اختيار دررا  (نسخه برای ارايه به اداره ارشاد استان ایبرز دووزارت ارشاد اسالمی تهران و 
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 :ناشر تعهدات :17 ماده

 از قبل يسینو فهرست ، دريافت کد شابك از اداره شابك ویارشاد اسالم زم از وزارت فرهنگ ومجوزهای ال دريافت 17-1

 ملی کتابخانه از( فيساانتشارات ) و چاپ

 نسبت روز 15مدت  طی حداکثر اثر فايل دريافت زمان ازامتياز(  کامل يدخر)در خصوص آثار با  است موظ، ناشر 17-2

 د.نماي اقدام اثر صحافی و چاپ به

 .دهد قرار صاحب اثر اختيار در را کتاب % شمارگان42تعداد  (اول چاپ در) کتاب چاپ از پس است موظ، ناشر 17-3

 .دهد انجام کامل طور به را قرارداد حقوقی مشخصات کليه است موظ، ناشر 17-4
 

 :18 ماده

 ياا  ي،تلی پيشنهاد موسسه شاخص علمی هيات اعضای از برخی به ،روز نياز اساس بر است مجاز موسسه انتشارات شورای

 شد. خواهد پرداخت انتشارات نامه يينآ اساس آثار بر اين ایزحمه حق .نمايد کتاب ترجمه

شاورای انتشاارات موسساه تحقيقاات علاوم       جلسهمين ازدهدودر  07/4/38در تاريخ تبصره49.و ماده 48مشتمل بر نامه ينآئاين 

در آياين ناماه بار حساب ضارورت و توساط        نشده بينی يشپساير موارد . خواهد بود االجرا الزمباغبانی تصويب و از اين تاريخ 

 رئيس شورای انتشارات ابالغ و مفاد آيين نامه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.


