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   و نحوه عملکرد حدود اختیاراتحوزه فعالیت، 
  هاي انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهیگروهکار

   
 9مـاده  منـدرج در  ن فرهنگـی ناشـران کتـاب دانشـگاهی     هاي انجمبه منظور نیل به اهداف و پیشبرد فعالیت

بـه شـرح زیـر بـه      انجمن يشرح وظایف، حوزه فعالیت، حدود اختیارات و نحوه عملکرد کارگروه هااساسنامه، 
  تصویب هیئت مدیره رسید:

 و توسعه ، پژوهشگروه آموزشکار .1
  فعالیت:حوزه 

برگـزاري همـایش، سـمینار و کارگـاه هـاي علمـی       آسیب شناسی و ارائه راهکار، ، هاي آموزشیهدوربرگزاري 
ی، انتخاب کتاب سال ، انتخاب ناشر نمونه دانشگاهمرتبط با نشر، انجام پژوهش با هدف توسعه نشر دانشگاهی

هـاي نشـر   ، برگـزاري کـالس  دانشگاهی، تجلیل از پیشکسوتان نشر دانشگاهی، انتشار خبرنامه نشر دانشگاهی
  و ... المللالمللی با همکاري کارگروه بینحرفه اي بین

 المللکارگروه بین .2
  فعالیت:حوزه 

کپـی   واز ظرفیت هاي حقوق نشـر داخلـی   المللی کتاب، استفاده برنامه ریزي و شرکت در نمایشگاه هاي بین
رایت، ارتباط با ناشران خارجی و اصالح دیدگاه و ذهنیت آنها از وضعیت نشـر دانشـگاهی در ایـران، معرفـی و     

المللی، مشاوره به ناشران خارجی بـراي انتشـار مشـترك بـا ناشـران عضـو       حمایت از آثار داخلی در عرصه بین
برنامه ریـزي  المللی کتاب تهران و خارجی براي حضور در نمایشگاه بینهاي و انجمنانجمن، دعوت از ناشران 

به کشورهاي خـارجی بـراي آشـنایی بـا     اعضا سفر  راهنمایی و ایجاد تمهیداتمالقات با ناشران داخلی ، براي 
تـیم هـاي   المللی ، همکاري با کارگروه آموزش، پـژوهش و توسـعه بـراي دعـوت از     بین هايو انجمنناشران 

  و ... هاي تخصصیالمللی در حوزه نشر و برگزاري کالسآموزشی بین
 کتاب روه نمایشگاهگکار .3

  فعالیت:حوزه 
نمایشـگاه  و مشـارکت در برگـزاري   برگزاري نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی، مدیریت بخش دانشـگاهی  

اري کـارگروه فضـاي مجـازي،    المللی کتاب تهران، برنامه ریزي براي برگزاري نمایشگاه اینترنتی با همکـ بین
  ، نمایشگاه کتاب دانشگاهی در کشورهاي دیگر مانند افغانستان و ...هاي تخصصینمایشگاه 

 کارگروه حقوقی .4
  فعالیت:حوزه 

هاي حـوزه نشـر، پیگیـري    نامهمشاوره حقوقی به هیئت مدیره و اعضا، بررسی و پیشنهاد اصالح قوانین و آیین
  نی، داوري و حل اختالف بین اعضا و ...قانومقابله با تکثیرهاي غیر
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 گروه رفاه، مالیات و بیمهکار .5
   فعالیت:حوزه 

سفرهاي تفریحی و سیاحتی براي اعضاي انجمن و کارمندان و خانواده هـاي آنهـا،   راهنمایی و ایجاد تمهیدات 
-واده هـاي آنهـا، برنامـه   رزرو و تهیه با تخفیف بلیط استخر، ورزشگاه، سینما و ... براي اعضا و کارمندان و خان

گذاري جمعی اعضا مانند خرید زمـین و سـاخت شـهرك    هاي اقتصادي و سرمایهریزي و مدیریت اجراي پروژه
هـا، راه انـدازي   هاي کتاب در تهران و شهرسـتان در مناطق تفریحی و ییالقی، ایجاد شرکت پخش و فروشگاه

 هاي بزرگ حوالی تهران،به اعضا، تهیه انبار و سولهلیتوگرافی، چاپخانه، صحافی مشترك براي خدمات رسانی 
بررسی راهکارهاي مناسب براي تأمین کاغذ و مقواي مورد نیاز اعضا، برنامه ریزي براي واردات و توزیع کاغـذ  
و مقوا براي اعضا، تجمیع سفارشات کاغذ و مقوا براي برخورداري از بهاي کمتر، مـذاکره بـا مسـئوالن وزارت    

فعـال  هاي نشر براي تخصیص سهمیه ارزي، بازدید و مذاکره با کارخانجـات  اد اسالمی و تشکلفرهنگ و ارش
ارائه خدمات مالیات ، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلـی بـه اعضـا،     ، کاغذ در کشور براي تأمین کاغذ اعضا

  ، کتابخانه و ...هاي خیرخواهانه و عام المنفعه از قبیل ساخت مدرسهریزي و مدیریت فعالیتبرنامه
 کارگروه فضاي مجازي .6

  فعالیت:حوزه 
طراحی و مدیریت سایت رسـمی انجمـن، طراحـی و مـدیریت سـایت مخصـوص نمایشـگاه اینترنتـی کتـاب          

همکـاري بـا کـارگروه آمـوزش،     هاي مختلـف،  دانشگاهی، مدیریت کانال و صفحه رسمی انجمن در نرم افزار
آموزشی و همـایش هـاي علمـی و صـنفی در فضـاي مجـازي و       هاي پژوهش و توسعه براي برگزاري کالس

 و ... الین، همکاري با کارگروه نمایشگاه کتاب براي برگزاري نمایشگاه مجازيبصورت آن
  

  باشد:به شرح زیر میهاي انجمن کارگروهحدود اختیارات و نحوه عملکرد 
  
توانند با توجه به تخصص و امکانات خود، درخواست عضویت خـود را  اعضا میبا اعالم فراخوان عمومی،   -1

 اعالم دارند.انجمن به دبیرخانه 
هاي واصل شده را مورد بررسی قرار داده و ضمن تکمیل اطالعات افراد متقاضـی،  مدیر مسئول درخواست -2

 نماید.شدگان را به هیئت مدیره ارائه میاسامی متقاضان یا دعوت
 ضاي کارگروه ها بر عهده هیئت مدیره است.اعو عزل انتخاب  -3
 عضو از میان اعضاي انجمن می باشد.حداکثر هفت ه داراي وهر کارگر -4
 گردد.رأي آنها انتخاب می مسئول کارگروه از میان اعضاي آن و با -5
 شود.در هر کارگروه یکی از اعضاي هیئت مدیره به عنوان رابط توسط هیئت مدیره انتخاب می -6
 راد دبیرخانه انجمن به عنوان منشی کارگروه در جلسات حضور خواهد داشت.یک نفر از اف -7
 گردد.همه مدارك مربوط به کارگروه توسط منشی در دبیرخانه انجمن بایگانی می -8
را برعهـده خواهـد   همـاهنگی کـارگروه هـا     یتمسـئول ، اعضاي دبیرخانه از طرف مدیر مسئولیک نفر از  -9

 داشت.
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هـاي بعـدي   ه تا پایان دوره هیئت مدیره بوده و انتخاب مجـدد آنهـا در دوره  گروکارمدت مسئولیت اعضا   -10
 .استبالمانع 

 شود.ها حداقل هر دو هفته یک بار و به دعوت مسئول آن کارگروه تشکیل میجلسات کارگروه  -11
رأي اکثریت اعضـاي حاضـر   ها با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با جلسات کارگروه  -12

 بر خواهد بود.معت
 االجراست.گروه ها پس از تأیید هیئت مدیرة انجمن الزمکارمصوبات   -13
هـاي  هـا و یـا طـرح   طرح هاي مصوب هیئت مدیره اعم از طرح هاي پیشنهادي کارگروهکارگروه ها موظفند   -14

 را اجرا کنند.هیئت مدیره پیشنهادي 
پس از تصویب هیئـت مـدیره   بار مالی داشته باشد، بوده یا تعهدآور مصوبه کارگروه ها که براي انجمن هرگونه  -15

 قابل اجراست.
جلسـۀ متـوالی از حضـور در     3جلسـۀ متنـاوب یـا     5درصورتی که هریک از اعضاي کارگروه حداکثر طی  -16

توانـد فـرد   جلسات کارگروه به طور غیر موجه خودداري نماید، مستعفی شناخته شده و هیئـت مـدیره مـی   
  کند.دیگري را به جاي او معرفی

 کنند.اعضاي کارگروه پس از انتخاب و دریافت حکم، نسبت به عضویت در کارگروه، قبول سمت می  -17
کنند اما در صورت تصویبِ هر کارگروه بـراي  اعضاي کارگروه براي فعالیت خود، حق الزحمه دریافت نمی  -18

از تأیید هیئت مدیره  الزحمۀ این کارشناسان پسگیري از خدمات کارشناسان غیر عضو کارگروه، حقبهره
  شود.توسط انجمن پرداخت می

مسئول بوده و مسئول هر کـارگروه موظـف اسـت گـزارش هـر جلسـه را       ها زیر نظر مدیرفعالیت کارگروه -19
آن از طریق مسئول هماهنگی کارگروههـا بـه مـدیر مسـئول  ارائـه      برگزاري حداکثر تا یک هفته پس از 

 خواهد داد.ارائه را به هیئت مدیره  نماید. مدیر مسئول گزارش کارگروه ها
 19کارگروه ها حداکثر تا یک ماه پس از تشکیل اولین جلسه موظف هستند برنامۀ خود را به ترتیـب بنـد    -20

 جهت تصویب به هیئت مدیره ارائه دهند.
  به تصویب رسیده است.22/5/1397مورخ (دوره هشتم) چهارمین جلسه هیئت مدیره این مصوبه در 

  
  
  


