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 تألیفی کتاب چاپ برای پژوهشکده ضوابط (1
وجود مدانش  منظور ارتقای نظر را بهها و نظرهای خود و اشخاص صاحبتألیف اثری است که در آن مؤلف یا مؤلفان، یافته

 .دکنای تخصصی و منسجم در قالب کتاب مطرح میصورت مجموعه پردازش و به

 های کتاب:ویژگی

 قلی؛ بندی ملنظم و منطفصلل. ۳؛ مولف گفتارپیش. ۲فهرست مطالب؛ . ۱دارای  پژوهشکدهباید در زمان تحویل به  کتاب
 .نمایه باشد. ۵فهرست منابع و مأخذ؛ . ۴

 روز استفاده کرده باشد.کتاب باید از منابع معتبر و به  
 شلناختی آنهلا، در علات کتابباشلد و الا انتشلارات پژوهشلکده ٔهنامبایلد مطلابش شلیوهکتلاب متنلی  تمام ارجاعلات درون

 متنی به تمام منابع ذکرشده در فهرست منابع الزامی است.  فهرست منابع ذکر شده باشد؛ همچنین ارجاع درون
 .هدف کتاب باید مشخص باشد 
 کتاب باید نوآوری داشته باشد. 
  ( را رعایت کرده باشد.۱۳۹۷مهر )  کتاب در پژوهشکده پولی و بانکیاستاندارد تهیٔهکتاب باید 

 :مؤلف هایویژگی

  مؤلفتخصصی  موضوع کتاب با رشتٔه بودنمرتبط 
 تدریس یا تحقیش در موضوع تخصصی کتاب  دارا بودن سابقٔه 

 مولف: گفتارپیش هایویژگی

 سله از گفتلارپیش. پلردازدمی کتلابمختصلر  معرفلینوعی بله  به و شودمی نگاشته مولف توسط که است متنی گفتارپیش 
 :شودمی تشکیل ذیل ترتیب به کلی بخش

o تحقیلش، روش پلژوهش، سلواتت پژوهش، از هدف موضوع، این به پرداخت ضرورت مسئله، لرح :ابتدایی بخش 
 مشابه و ... سایر آثار به نسبت اثر هاینوآوری

o کتاب فصول و موضوعات بندیدسته و کتاب ساختار معرفی :میانی بخش 
o ناشر لمی،مشاوران، ویراستار ع همکاران، اساتید، از مرسوم تشکرهای و تقدیر (:مولف صالحدید به)پایانی  بخش 

 اثر تقدیم و و...
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 ایضوابط پژوهشکده برای چاپ کتاب ترجمه (۲
 های کتاب اصلی:ویژگی

 ناشر کتاب اصلی معتبر باشد. 

  و پژوهشگر مطرح در موضوع کتاب باشد. بودهمؤلف کتاب اصلی شناخته شده 
  های معتبر مانند آمازون یا گوگل باشد.های پرفروش در سایتمشخص باشد و جزو کتابگروه مخالبان کتاب 

 داشلته  کتاب دیگری در موضوع تخصصی مشابه وجود نداشته باشد که مؤلف یا ناشر آن معتبرتر باشد یا فروش بلاتتری
 باشد.

 جلدد داشلته ماسی باشد که نیاز بله ترجملٔه های اسکتاب قباً به زبان فارسی ترجمه نشده باشد یا ترجمٔه آن دارای ضعف
 باشد.

 ی:اترجمههای کتاب ویژگی

 طقلی؛ بندی ملنظم و منفصل. ۳؛ مترجم گفتارپیش. ۲فهرست مطالب؛ . ۱دارای  پژوهشکدهباید در زمان تحویل به  کتاب
 .نمایه باشد. ۵فهرست منابع و مأخذ؛ . ۴

 شلناختی آنهلا، در علات کتابباشلد و الا انتشلارات پژوهشلکده ٔهنامبایلد مطلابش شلیوهکتلاب متنلی  تمام ارجاعلات درون
 متنی به تمام منابع ذکرشده در فهرست منابع الزامی است.  فهرست منابع ذکر شده باشد؛ همچنین ارجاع درون

 .هدف از ترجمه کتاب باید مشخص باشد 
  ( را رعایت کرده باشد.۱۳۹۷مهر )  کتاب در پژوهشکده پولی و بانکیاستاندارد تهیٔهکتاب باید 

 های مترجم:ویژگی

 کتاب تسلط بر زبان اصلی 
 تسلط بر موضوع تخصصی کتاب 
 مرتبط بودن موضوع کتاب با رشته تخصصی مترجم  
 های نوشتاری به زبان فارسیتسلط بر مهارت 

 دارا بودن سابقه تدریس یا تحقیش در موضوع تخصصی کتاب 

 مترجم: گفتارپیش هایویژگی

 چنلد از گفتلارپیش. اسلت کتاب معرفی در مترجم سخن نوعی به و شودمی نگاشته مترجم توسط که است متنی گفتارپیش 
 :شودمی تشکیل ذیل ترتیب به بخش

 ایران اقتصادی و علمی نظام در موضوع این به پرداخت ضرورت و مسئله لرح الف.
 مزیت علمی، قدرت بیان با مترجم توسط کتاب انتخاب دتیل: شامل کتاب نویسنده و اصلی ناشر کتاب، معرفی ب.

 بیان ،کتاب این قدیم هایچاپ خصوص در الاعاتی بیان مشابه، آثار سایر به نسبت کتاب هاینوآوری و نسبی
 مهمترین همچنین و اجرایی و آموزشی علمی، سوابش بیان و کتاب این مشابه موضوعات نشر در اصلی ناشر سابقه
 (وجود صورت در موارد همه) کتاب نویسنده افتخارات و جوایز

 *اصلی نویسنده تحقیش روش معرفی ج.
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 *کتاب فصول و موضوعات بندیدسته و کتاب ساختار معرفی د.
 این ترجمه در مترجم هایمحدودیت و ماحظات سایر و...(  و آزاد اللفظی،تحت مفهومی،) ترجمه روش معرفی ه.

 اثر
 ناشر علمی، ویراستار مشاوران، همکاران، اساتید، از مرسوم تشکرهای و تقدیر(: مترجم صاحدید به) پایانی بخش و.

 اثر تقدیم و... و

 پیشگفتار در خشب دو این به نیازی است، داده پوشش را( د) و( ج) موارد که است ایمقدمه دارای اصلی کتاب چنانچه* 
 .نیست مترجم
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 ضوابط پژوهشکده برای چاپ کتاب گردآوری (۳

 پدید منسجم ایگونه به مقاتت یا هایکتاب از علمی مطالب)و ترجمه(  یآورجمع لریش از که است اثری( تدوین) گردآوری
 .باشد آمده

 های کتاب:ویژگی

 بندی ملنظم و فصلل. ۳؛ گردآورنلده گفتلارپیش. ۲فهرسلت مطاللب؛ . ۱دارای  پژوهشلکدهباید در زمان تحویل بله  کتاب
 نمایه باشد.. ۵فهرست منابع و مأخذ؛ . ۴منطقی؛ 

 روز باشد.کتاب باید گردآوریِ منابع معتبر و به 

 شلناختی آنهلا، در علات کتابباشلد و الا انتشلارات پژوهشلکده ٔهنامبایلد مطلابش شلیوهکتلاب متنی  تمام ارجاعات درون
 رشده در فهرست منابع الزامی است.متنی به تمام منابع ذک رونفهرست منابع ذکر شده باشد؛ همچنین ارجاع د

 و در راسلتای  منلدهدف کتاب باید مشخص باشد و گردآوری مطالب مرتبط با موضوع کتاب بله صلورت منسلجم و نظام
 هدف اصلی کتاب صورت پذیرد.

 موملا خ به یک سوال مشخص )عبه عبارت دیگر محتوای گردآوری شده باید درجهت پاس .کتاب باید نوآوری داشته باشد
 یک چالش و معضل اقتصادی روز( تدوین شود.

  ( را رعایت کرده باشد.۱۳۹۷مهر )  کتاب در پژوهشکده پولی و بانکیاستاندارد تهیٔهکتاب باید 

 :گردآورنده هایویژگی

 گردآورندهتخصصی  مرتبط بودن موضوع کتاب با رشتٔه 
 موضوع تخصصی کتابیس یا تحقیش در تدر دارا بودن سابقٔه 

 گردآورنده: گفتارپیش هایویژگی

 سله از گفتلارپیش. پردازدمی کتابمختصر  معرفینوعی به  به و شودمی نگاشته گردآورنده توسط که است متنی گفتارپیش 
 :شودمی تشکیل ذیل ترتیب به کلی بخش

معرفلی منلابع گلردآوری شلده،  ،گلردآوری از هلدف موضلوع، ایلن بله پرداخت ضرورت مسئله، لرح :ابتدایی بخش ه
 و... مشابه آثار سایر به نسبت اثر هاینوآوری

o معرفی نویسندگان کتاب فصول و موضوعات بندیدسته و کتاب ساختار معرفی:میانی بخش ، 
o ار علملی،، ویراستمشاوران همکاران، اساتید، از مرسوم تشکرهای و تقدیر (:گردآورنده صالحدید به)پایانی  بخش 

 اثر تقدیم و ...و ناشر
  و  ضلمن معرفلی منلابع گفتلارپیشچنانچه کتاب گردآوری و ترجمه مقاتت و مطالب غیرفارسی اسلت، نیلاز اسلت کله در

 و...(  و آزاد اللفظی،تحلت مفهلومی،) ترجمله روش، بله (مولفان افتخارات و جوایز مهمترینمولفان کتاب اصلی )مانند 
 هم اشاره شود. اثر ترجمه در مترجم هایمحدودیت و ماحظات سایر

 



 

 

 

 

 


