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 به نام خداوند جان و خرد

         فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی              انجمن

89171 شماره ثبت  

  : شماره                           

  : ختاری                           

        :پیوست 

  1فرم شماره 

  فرم درخواست عضویت                        

 

آیین نامه عضویت در انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی به دبیرخانه انجمن ارسال  2این درخواست بر اساس ماده 
 گردیده و متقاضی با امضای آن، خود را ملتزم به تعهدات مذکور می داند.

رخواست .............................................. مدیر مسئول انتشارات ........................................................ داینجانب ....................
 دارم.به موارد و تعهدات زیر، تقدیم میعضویت در آن انجمن را با توجه 

.......... از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده که در تاریخ الف: این انتشارات دارای مجوز نشر به شماره ...............
 ............................................ صادر گردیده و تا تاریخ .............................................. اعتبار دارد

 یرش اینجانب است.ب: اساسنامه انجمن را بطور دقیق مطالعه نموده و مفاد آن بطور کامل مورد پذ

 های خود، برای تحقق اهداف انجمن، تالش و همکاری خواهم داشت.با توجه به امکانات و تواناییج: 

رد اهداف انجمن هایی که به منظور پیشبنامههای داخلی و سایر آئیننامهئت مدیره و آئیند: مصوبات مجامع عمومی، هی
 خواهد بود. شود، مورد پذیرش اینجانبتدوین و تصویب می

 ه: این انتشارات تاکنون تعداد ..................... عنوان و در سال گذشته تعداد ...................... عنوان کتاب دانشگاهی جدید
 منتشر کرده است.

 حوزۀ فعالیت این انتشارات:

 و هنراجتماعی علوم علوم انسانی،   □

 فنی و مهندسی و علوم پایه   □

 کی و درمانعلوم  پزش  □

 و: مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه که به تصویب مجمع عمومی انجمن رسیده، در موعد قانونی پرداخت خواهد شد.

نامه عضویت بطور کامل مورد پذیرش اینجانب بوده و با امضای این درخواست، خود را ملتزم به رعایت آن ز: مفاد آئین
 می دانم.

 

 

 
       مهر و امضای مدیر مسئول  

                                                                                                                                                                        تاریخ                                                                                                                   
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89171 شماره ثبت  
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 2فرم شماره     

 فرم اطالعات متقاضی عضویت

                                                      

 

                       

 

 

 ای از رزومه فعالیت انتشارات و مدیر مسئولخالصه

 

 

 

 

 
 مهر و امضای مدیر مسئول        

 تاریخ                                                                                                               

 

 

                                                                                                              ..................................                نام انتشارات:...........................................................                   مدیرمسئول:  :.....................

 ..........                 .....................شماره پروانه نشر: :...............................................                   کدپستی :................................

 ...............................تاریخ تأسیس : ...................................................                   تاریخ اعتبار: :.......................... 

 داد عناوین دانشگاهی منتشره: ...................... تع                   ..................تاکنون:  تعداد عناوین منتشر شده

 □عضو اتحادیه صنفی نیستم                                       □عضو اتحادیه صنفی هستم  

 .                       .......................................................................: .................................................................................................نشانی محل انتشارات

 .................................................................منزل: ....................................................................................................................... نشانی 

 .همراه نماینده :..............................................تلفن همراه مدیرمسئول :...................................            شماره تلفن شماره 

                 ...........            دورنگار انتشارت: .................................................................                    تلفن انتشارات:  .....................................................

            ..........................................................: ........................................................انتشارات وبگاه )سایت(  

 ..........................................       :  ...................................................................انتشارات رایانشانی)ایمیل(
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         فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی              انجمن

89171 شماره ثبت  

  : شماره                           

  : ختاری                           

        :پیوست 

 انشگاهیانجمن فرهنگی ناشران کتاب د خالصه پرونده عضویت در

 

 انتشارات :   -1   

 سال تاسیس :  -2   

 مدیرمسئول :  -3   

 نماینده درانجمن :  -4   

 دائم موقت                            دارای پروانه نشر :                         -5                    

 :مدارک موردنیاز 
 

 کپی پروانه نشر)حداقل یکسال از فعالیت آن گذشته باشد و یکسال اعتبارداشته باشد( -1

 کپی شناسنامه  وکپی کارت ملی مدیر مسئول  -2

 سال اخیر ( 3) منتشر شده های فهرست کتاب -3

  در یک سال اخیرهای منتشرشده عنوان ازکتاب 5 حداقل ارسال -4

 دوقطعه عکس  -5

 (1تکمیل فرم درخواست عضویت ) فرم شماره  -6

 (2ضویت )فرم شماره تکمیل فرم اطالعات متقاضی ع -7

 کپی اجاره نامه یا سند محل فعالیت -8

 

ت:                                     تقاضای عضویت درجلسه شماره .......................................... تاریخ ..................... هیات مدیره موردتصویب قرارگرف

 قرارنگرفت: 

 ناشر در انجمن  بعد از تصویب عضویت، طی نامه رسمی ابالغ خواهد شد: مدارک زیر جهت تکمیل پرونده 

 آرم انتشارات   CDعکس مدیر مسئول +   -1

 ارائه فیش ورودیه و حق عضویت مصوب مجمع عمومی سال جاری  -2
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ف اصلی ، یک تشکل مردم نهاد از ناشران دانشگاهی کشور می باشد. از اهداگاهیـران کتاب دانشـشاانجمن فرهنگی ن

 .انجمن پیشبرد و ارتقاء سطح کیفی و کمی نشر دانشگاهی کشور است

 تحوالتِ مهمِ توسعۀ اجتماعی و دهۀ اخیر با دو های فرهنگی، درمؤثرترین زیرساخت ترین وحوزۀ کتاب به عنوان یکی از مهم
گذاری فرهنگی شده است. فَرایند یاستهای جدید درعرصۀ سشدن افقراه گردیده و این خود باعث گشودهفرهنگیِ جامعۀ ما هم

سو، و ای نشر و تالش مشترک برای تشکیل نظام و نهادهای آموزشی و پژوهشی آن از یکتخصصی شدن و ایجاد سازمان حرفه
های علمی و فراهم نمودن زمینۀ ایجاد همفکری و همسویی میان ناشران دانشگاهی و صیانت و حمایت از حقوق ایشان درعرصه

انجمن فرهنگی ناشران  المللی از سوی دیگر، شماری از ناشران را برآن داشت که درچارچوب ضوابط قانونی،ی، ملی و بینفرهنگ
 کتاب دانشگاهی را تأسیس نمایند.

رنگ کردن انداز هم پیمانان و اعضای انجمن، در پیشبرد اهداف و سرعت بخشیدن به حل مسائل و شاید کمدغدغه و چشم
ی ناشران صاحب نام و یر صنعت نشر کشور باالخص نشر دانشگاهی، جز با همفکری و همکاری و مشارکت همهمشکالت دامنگ

مؤثر در عرصه فرهنگ و علوم و اجتماع میسر نخواهد نبود . لذا از شما ناشر محترم دعوت می شود با عضویت در این انجمن، و 
 را در انجام وظیفه فرهنگی و انسانی یاری رسانید. ها و پیشنهادات سازنده و عملیاتی خود ماارائه دیگاه

 برای آشنایی بیشتر با این انجمن، به اهداف و موضوع فعالیت یاد شده در اساسنامه اشاره می کنیم:

تالش  مند والف ( ارتقای سطح کمّی وکیفی کتب دانشگاهی به منظور اعتالی سطح آگاهی مخاطبان به ویژه دانشجویان عالقه
 وسعه وگسترش آن .درجهت ت

های دانشگاهی با استفاده از نظر اساتید، کتابعضالت مربوط به تولید، چاپ و نشرم مطالعه پیرامون مسائل و ب( پژوهش و
 ارائه پیشنهادهای سازنده به دست اندرکاران مربوط. صاحبنظران و اندیشمندان و

نظر تبادل های فرهنگی به منظور بحث وو جشنواره سمینارهای ادواری پ( تشکیل جلسات گفتگو، سخنرانی و همایش و
 پیرامون مسائل مختلف تولید وچاپ و نشر و سایر امورفرهنگی و حفظ وگسترش روابط سالم فرهنگی بین اعضاء.

 های گوناگون ازالمللی به روشت ( اقدام درجهت تسهیل و تقویت مبادالت فرهنگی به ویژه مبادالت کتاب درسطح داخلی و بین
خارج کشور و فراهم نمودن شرایط مناسب برای حضور  محصوالت فرهنگی در داخل و جمله ایجاد و برپایی نمایشگاه کتاب و

 ها .نمایشگاه فعالِ اعضا در
ه منظور افزایش ث( ایجاد بانک اطالعاتی در تمام ابعاد آموزشی مربوط به نشر و خدمات وابسته و تبادل اطالعات و تجربیات ب

 ای ناشران دانشگاهی .های حرفهنی و مهارتدانش ف
های دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی کشور و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ای به کتابخانههای کتابخانهج( اهدای مجموعه

 به ویژه درمناطق محروم به مناسبت های مختلف.
های منتشره و اعتالی فرهنگ کتابارتقای سطح کیفی  های مناسب و برتر وچ( تشویق اعضا به تولید مشترک و انتشار کتاب

 ها در همه نقاط کشور.نشر وکتابخوانی و تالش در زمینه توزیع مطلوب این گونه کتاب
 ح( انتخاب و معرفی کتابهای برتر و اهدای جوایز به ناشران، نویسندگان، مترجمان، ویراستاران و تصویرگران برای تولید آثار بهتر.
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چاپ و نشر وکلیۀ خدمات وابسته، به  نیاز اعضا در زمینۀ تولید وهای کوتاه مدت آزاد فرهنگی مورد به تشکیل دورهخ( اقدام 
 های بهتر .های آنان و ارائه روشآگاهی منظور باالبردن اطالعات و

اپخانه و صحافی با اخذ مجوز د( تهیه، گردآوری، ترجمه و چاپ و نشر و توزیع جزوه، مقاله، کتاب و اقدام به تاسیس و تجهیز چ
 الزم.

 ای آموزشی وتوزیع آن.و نرم افزارهای چند رسانه CDذ( انجام فعالیت های تبلیغی فرهنگی، تهیه و تکثیر نوار، 
های فرهنگی و تبادل خدمات وکاالهای فرهنگی و ایجاد ارتباط با اساتید و صاحبنظران ر( برقراری ارتباط با دیگر مراکز و انجمن

 ور فرهنگی .ام
 الطرفین.ای احتمالی میان اعضای انجمن از جمله از طریق حکمیت و داوری مرضیز( اقدام برای رفع اختالفات حرفه

 

 

 
 

 


