
 تالیف و ترجمه کتاب مدارك و روش فراخوان 

 
اقدام به حمایت از " تھران؛ کالنشھرالگوی جھان اسالم" اندازسازمان زیباسازي شهر تهران درنظردارد درراستاي تحقق چشم

هاي شود ؛ کتابهاي پیشنهادي مرتبط از سوي مراکز علمی، اساتید و متخصصان نماید. لذا دعوت میترجمه و تالیف کتاب

ارسال اسالمی"  -ایرانی" شھرسازی با رویکرد  اعالمی هاي ماموریتی سازمان در محورهاي را براساس حوزهخود پیشنهادي 

 نمایید.

 کاري سازمان زیباسازي شامل: هايالف) حوزه

 ساماندهی کف و جداره فضاهاي عمومی شهر، -1

 هاي شهري،راهاحداث و توسعه پیاده -2

 ،سیما و منظر شهري بارویکرد شهرسازي اسالمی -3

 مرمت و بازسازي بناهاي ارزشمند تاریخی، -4

 هاي عابر پیاده و ...تجهیزات شهري نظیر: مبلمان شهري، سرویس بهداشتی، پل -5

 نورپردازي دائم و مناسبتی، -6

 نقاشی دیواري و گرافیک شهري،  -7

 احجام و نمادهاي شهري، -8

 تبلیغات محیطی تجاري و فرهنگی، -9

 .بازسازي، اصالح و پیرایش جداره  فضاهاي عمومی شهر -10

 ب) محورهاي ارائه پیشنهاد کتاب؛

 کتاب در محورهاي زیر وجود دارد: یا ترجمه تالیفهاي کاري سازمان زیباسازي، امکان ارائه پیشنهاد براساس هریک از حوزه

 هاي زیباسازي،ریزي، سیاستگذاري و مدیریت در حوزههاي برنامهروش -1

 انداز موضوعات مربوط به زیباسازي شهري ( از منظر: اجتماعی، فرهنگی، هویتی و ...)،تاریخچه، سیرتکامل و چشم -2

 اي پیشنهادي،بررسی تجارب موفق داخلی و خارجی و ارائه الگوه -3

 شناسی و ارائه راهکار در حوزه زیباسازي،شناسایی، آسیب -4

 هاي نوین و خالقه در زیباسازي،ها و روشتکنیک -5

 هاي مشارکت و تعامل با کنشگران مختلف مرتبط با زیباسازي،روش -6

 برداري و نگهداري،دستورالعمل و ضوابط مربوط به طراحی، اجرا ، بهره -7

 موضوعات زیباسازي. سایر محورهاي مرتبط با -8
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 شرایط حمایت :

 کاربردي بودن کتاب پیشنهادي و ارائه راه حل براي مسائل مربوط به زیباسازي شهري. -1

 باشد. "تهران، الگوي کالنشهر جهان اسالم "انداز هاي پیشنهادي ترجیحاً درراستاي تحقق چشمکتاب -2

 اسالمی باشد. -ایرانیعناوین پیشنهادي ترجیحاً مرتبط با زیباسازي در حوزه شهرسازي  -3

 باشد. یا ترجمه ترجیحاً داراي تجربه، توانایی و سابقه فعالیت مشابه در حوزه تالیف پیشنهاددهنده -4

 المقدور پرهیز شود.از ارائه عناوین تکراري و مشابه موجود حتی -5

 شود.حمایت نمیشده، و تکثیر  هایی که سابقاً چاپازکتاب -6

 هاي پیشنهادي توسط شورایی متشکل از اساتید و نمایندگان سازمان زیباسازي انجام خواهد شد.ارزیابی کتاب -7

 امکان پیشنهاد هم زمان بیش از یک کتاب وجود دارد. -8

 باشد.به سازمان زیباسازي میکلیه امتیاز چاپ و تکثیرکتاب به صورت نامحدود از نظر تیراژ و تعداد دفعات چاپ متعلق  -9

سال از انتشار آخرین ویرایش نگذشته باشد و از انتشارات معتبر خارجی باشد.  5آثار پیشنهادي درحوزه ترجمه بیش از  -10

 درصورت نیاز براي ترجمه اثري که بیش از مدت یادشده منتشر شده باشد، ارائه دالیل توجیهی الزامی است.

باشد و سایر اشخاص می هاي دولتیوپژوهشگاه هادانشگاه،تاب صرفاً براي اشخاص حقیقیکیا ترجمه حمایت از تالیف  -11

هاي دانشگاه، باید با مهر و امضا معاون پژوهش و فناوري همچنین کلیه مکاتبات و فرم شود.حقوقی را شامل نمی

   دانشگاه باشد.

 درصد پیشرفت کار دارد. 30ل هاي در دست تالیف با حداقکتاب اختصاص به کتاب حمایت از تالیف -12

پیشنهاد ارائه شده باید توسط یک شخص باشد و طرف قرارداد دریافت خدمات از سوي سازمان زیباسازي شخص  -13

 باشد. پیشنهاددهنده می

باشد، پیشنهاد باید توسط یکی از اشخاص ارائه کتاب با مشارکت بیش از یک شخص مقدور مییا ترجمه امکان تالیف  -14

درکتاب درج خواهد شد و سازمان یا مترجمین سایر نفرات درصورت تایید پیشنهاددهنده به عنوان مولفین شود و نام 

 ها ندارد.هیچگونه تعهد دیگري به آن

کلیه اختیارات مربوط به چاپ و تکثیر کتاب متعلق به سازمان زیباسازي است و درصورت عدم تکثیر آن هیچگونه  -15

 اعتراضی پذیرفته نیست. 

 کتاب را تحویل دهد. Indesignو  Word ،Pdfدرصورت واگذاري تالیف یا ترجمه، مجري موظف است فایل  -16

 باشد.کتاب متعلق به سازمان زیباسازي میتالیف یا ترجمه کلیه حقوق مادي و معنوي  -17

 



 تالیف و ترجمه کتاب مدارك و روش فراخوان 

 
 

 مشخصات مدارك ارسالی :

اسازي شود.پیشنهاددهنده تحویل دبیرخانه سازمان زیبالزم است مدارك زیر به همراه نامه رسمی به صورت امضاء شده توسط   

 آن، Pdfو Word) حاوي فایل  CDکتاب به همراه به همراه لوح فشرده ( یا ترجمه تکمیل فرم پیشنهاد تالیف -1

 ،براي تالیف درصد کتاب پیشنهادي 30حداقل  Pdfیا Wordفایل  -2
 اصلی، تابیا کنمونه ترجمه کتاب ( حداقل یک فصل یا ده صفحه) به همراه فایل  -3

 کپی روي جلد کتاب اصلی پیشنهادي براي ترجمه، -4

 ./ مولفانمترجمان) علمی و تجربی CVخالصه سوابق (  -5
 

  :/ مترجممولف الزحمهروش محاسبه حق
 آنابالغ  و رسانیروز به باشد، درصورتمی 1399به سال  جدول مربوط براساس جدول زیر است.این الزحمهحق میزان محاسبه

 .شود می ریزي شهر تهران، بازنگريتوسط مرکز مطالعات و برنامه
 

 توضیحات الزحمه حق مبلغ محاسبه واحد خدمت عنوان ردیف

  A 4صفحه  / ترجمهتألیف 1
 کلمه) 300( 

تخصصی مبلغ نهایی متناسب با شرایط علمی و  ریال 569,167حداقل 
مولف و میزان سختی کار ( انجام مطالعات میدانی، 
تهیه نقشه، نمودار، عکسبرداري و ...) / شرایط 
علمی و تخصصی و کیفیت کار مولف و محتوي 

 شود.متن اصلی تعیین می

 ریال 1,258,160حداکثر 

نظارت و یراستاري  2
 علمی

درصد مبلغ  25حداکثر  
 / ترجمهتالیف 

ویرایش علمی / محتوایی اثر تالیف شده الزحمه حق
 الزحمه تالیفمتناسب با حجم کار به نسبتی از حق

الزحمه ویرایش علمی / محتوایی اثر ترجمه حق
شده متناسب با حجم کار و مقایسه آن با متن اصلی، 

 الزحمه تالیفبه نسبتی از حق
  / ترجمهتالیف مبلغ درصد10حداکثر  ادبی ویراستاري 3

الزحمه براي تالیف/ترجمه براساس حداقل( مدرك تحصیلی کارشناسی) و حداکثر( مدرك تحصیلی دکتري) مبلغ پرداخت حداقل و حداکثر مبلغ حق
 شود." محاسبھ می ۱٤۰۱الزحمھ ساعتی کارکنان قراردادی شھرداری تھران در سال " حقساعتی جدول 

 


