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 گروه آموزش، پژوهش و توانبخشی انجمن اتیسم ایران

 و چاپ آئین نامه ترجمه

آموزشی والدین، کارشناسان و عموم مردم در نظر دارد کتب و محتوای  یهاانجمن اتیسم ایران بر اساس نیاز

ترویجی  -علمی را بر اساس منابع معتبر دنیا تدوین نماید که شامل کتاب، بروشور و پنفلت و مقاالت علمی

 اتیسم ایران به شرح زیر می باشد: باشد. آیین نامه ترجمه و چاپ انجمنمی

 تعاریف اصطالحات  -1ماده 

 منظور از اثر هرگونه ترجمه که قابل چاپ و نشر باشد.  اثر:

 صاحب اثر: منظور از صاحب اثر شخص یا اشخاص حقیقی است که اثر را به صورت ترجمه گردآوری و تنظیم

 پژوهش و توانبخشی انجمن ارائه دهد. نماید و به واحد آموزش، 

 ن فارسی با حفظ اصالت متن اصلی برگردانده شود. های خارجی به زبامه: اثری است که مستقیما از زبانترج

 کتاب و چاپ آیین نامه ترجمه -2ماده 

ی را با شرایط زیر یهاکتاب حمایت الف( کتاب توسط مترجم، ترجمه شده است و انجمن در چاپ

 دهد:انجام می

جهت ترجمه واحد آموزش، پژوهش و توانبخشی  کارگروهو به تاب مورد نظر خود را ترجمه کرده کمترجم  -1

 کند.بررسی ارائه می

 ترجمه باید به صورت تایپ شده و سی دی تهیه و تحویل گردد. -2

 ی منبع علمی مورد نظر باشد.ت از آخرین نسخه چاپ و منتشر شدهبایسترجمه می -3

انجمن مورد بررسی قرار  ترجمهکارگروه و کیفیت ترجمه کتاب توسط  ، نویسنده کتاب، سال انتشارعنوان -4

 گیرد.می

)والدین، کارشناسان انجمن  مخاطبیند که نیازهای نگیرقرار میو حمایت انجمن هایی مورد بررسی کتاب -5

  .نمایندرا تامین و عموم مردم( 
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از خود را به همراه ترجمه و مدارک مورد نی( 1شماره )فرم درخواست  کارگروهمترجم باید پس از تصویب  -6

واحد آموزش، پژوهش و توانبخشی به رت ملی، کپی کارت دانشجویی یا آخرین مدرک تحصیلی( )کپی کا

 .نماید انجمن تحویل

 .باید از نام و مشخصات یکدیگر بی اطالع باشند کارشناسان کارگروه ترجمهو مترجم  -7

یا عدم موافقت نظر کارگروه ترجمه را مبنی بر  ماه 1باید حداکثر طی مدت  کارشناس واحد آموزش -8

  موافقت چاپ کتاب به مترجم اعالم نماید.

 مترجمباشد حداکثر زمان تحویل کتاب نیز به  انجمندر صورتیکه چاپ کتاب مورد حمایت  همچنین -9

 گردد. می اعالم

تواند در قبال گردد که انجمن میمنعقد می انجمن اتیسم ایراندر این مرحله قراردادی مابین مترجم اثر و  -10

عهده ه کتاب را بو یا اینکه تنها چاپ  به مترجم بپردازد ای را به صورت توافقیحق الزحمه ،ترجمه اثر

  .گیرد

 ( انجمن اتیسم ایران موظف است اجازه ناشر اصلی کتاب را جهت ترجمه و چاپ کتاب بگیرد.1تبصره 

به انجمن اتیسم چاپ شده را انحصارا  هایمترجم تمامی حقوق چاپ، نشر و توزیع کلیه نسخه( 2بصره ت

 .کندواگذار میایران 

 باشد.می اتیسم ایران حق کپی رایت کتاب با انجمنکتاب توسط انجمن،  چاپصورت در  -11

لوگوی انجمن اتیسم  مقدمه ای از شورای علمی انجمن اتیسم ایران به همراه ذکر اسامی ایشان و همچنین -12

 شود، درج خواهد شد.چاپ میهایی که توسط انجمن ایران و لوگوی انتشارات در کتاب

 گیرد.کتاب در انجمن موجود و مترجم فقط کار ترجمه را به عهده میب( 

 دهد.قرار میمترجم  در اختیارکتاب را جهت ترجمه درصد از محتوای  10ایران انجمن اتیسم  -1

از تعدادی از صفحات متن  ،به عنوان نمونه را تکمیل و همچنین( 2فرم درخواست شماره ) مترجم -2

ترجمه واحد کارگروه در اختیار و  )به صورت تایپ شده و سی دی( کندرا ترجمه میفصول مختلف 

 دهد.قرار میآموزش، پژوهش و توانبخشی 

کند. را شروع می، مترجم کار ترجمه کتاب ترجمهکارگروه از نظر  کیفیت ترجمهدر صورت مقبول شدن  -3

 ترجمه کارگروهجمه را جهت بررسی در اختیار های مشخص شده تردر تاریخ مترجم موظف است که

 دهد. قرار 

 زمان چاپ کتاب را مشخص نماید. ماه  2طی موظف است  انجمن اتیسم ایرانپس از اتمام ترجمه،  -4



 

ه | 3 ح ف ص  
 

تواند در گردد که انجمن میدر این مرحله قراردادی مابین مترجم اثر و انجمن اتیسم ایران منعقد می -5

ه ای را به صورت توافقی به مترجم بپردازد و یا اینکه تنها چاپ کتاب را بحق الزحمهقبال ترجمه اثر، 

  گیرد.عهده 

 ( انجمن اتیسم ایران موظف است اجازه ناشر اصلی کتاب را جهت ترجمه و چاپ کتاب بگیرد.1تبصره 

یسم های چاپ شده را انحصارا به انجمن ات( مترجم تمامی حقوق چاپ، نشر و توزیع کلیه نسخه2تبصره 

 کند.ایران واگذار می

 باشد.در صورت چاپ کتاب توسط انجمن، حق کپی رایت کتاب با انجمن اتیسم ایران می -6

مقدمه ای از شورای علمی انجمن اتیسم ایران به همراه ذکر اسامی ایشان و همچنین لوگوی انجمن  -7

 درج خواهد شد.شود، هایی که توسط انجمن چاپ میاتیسم ایران و لوگوی انتشارات در کتاب

 فلتو پن آیین نامه ترجمه و چاپ بروشور -3ماده

تواند در )مترجم می دهدمیقرار مترجم  در اختیارانجمن متونی در آرشیو دارد و آن را جهت ترجمه  -1

 های خویش را به انجمن اتیسم ایران ارائه نماید(.ی این متون نیز ایدهسرچ و تهیه

 گیرد.برسی قرار میترجمه واحد آموزش، پژوهش و توانبخشی مورد  کارگروهتوسط  متن ترجمه شده -2

متن ترجمه شده با نام خود ترجمه واحد آموزش، پژوهش و توانبخشی،  کارگروهموافقت در صورت  -3

 شود.میمترجم چاپ و منتشر 

 شود.ای به مترجم پرداخت نمیها حق الزحمهفلتبروشورها و پنجهت ترجمه  -4

 انجمن اتیسم ایران رجمه و چاپ مجلهآیین نامه ت -4ماده

 در آرشیوبا محتوای علمی، خبری و آموزشی برای مجله انجمن اتیسم ایران  مقاالت و متونیانجمن  -1

های خویش را به انجمن اتیسم ایران ارائه ی این متون نیز ایدهتواند در سرچ و تهیه)مترجم می دارد

 نماید(.

 کند. تواند این متون را ترجمهمی مترجم -2

 بایست در زمان مقرر شده ترجمه را به انجمن ارائه دهد.مترجم می -3

 شود.سی میانجمن اتیسم ایران بررترجمه توسط شورای سردبیری مجله  -4

 شود.چاپ می ،با ذکر نام مترجم و منبع انجمن اتیسم ایران متن ترجمه شده در فصلنامه -5
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 جمن اتیسم ایرانسایت ان مقاالت مندرج درآیین نامه ترجمه  -5ماده

 در آرشیوبا محتوای علمی، خبری و آموزشی برای سایت انجمن اتیسم ایران  مقاالت و متونیانجمن  -1

 دارد.

 تواند این متون را ترجمه کند.می مترجم -2

 بایست در زمان مقرر شده ترجمه را به کارگروه ترجمه انجمن ارائه دهد.مترجم می -3

 شود.سی میاتیسم ایران بررترجمه توسط کارگروه ترجمه انجمن  -4

 شود.انجمن اتیسم ایران قرار داده می متن ترجمه شده با ذکر نام مترجم و منبع در سایت -5


