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طرح

حمایت از ترجمه و نشرآثار فارسي به زبانهاي ديگر
Translation of Persia: TOP

تعريف طرح تاپ:

اين طرح در نظر دارد به منظور تشويق ترجمه و نشر آثار فارسي به زبانهاي ديگر ،بخشي از هزينههاي ترجمه و نشر كتاب در زبان
مقصد را در قالب طرح حمايتي تقبل كرده و با توليگري ناشران معتبر بين المللي آنها را تشويق نمايد تا در ترجمه و نشر آثار فارسي

به ساير زبانها مشاركت مادي و معنوي كرده و آثار فاخر فارسي در حوزه معارف اسالمي و علوم انساني را در بازار نشر جهاني عرضه
و توزيع نمايد.
مخاطبان طرح:

كليه ناشرين بين المللي معتبر كه مايل به ترجمه و نشر يك يا چند اثر از كتابهاي معرفي شده از سوي طرح تاپ به يكي از زبانهاي
انگليسي ،عربي ،فرانسوي ،اسپانيولي  ،اردو  ،روسي ،آلماني ،چيني و.....باشند ،مي توانند از حمايت اين طرح برخوردار شوند.
مجري طرح:

مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسالمی و علوم انسانی ،دپارتماني با نام بينالمللي  Translation of Persia: TOPرا راه
اندازي و موضوع حمايت از ترجمه و نشر آثار را بررسي و تصميم گيري مي نمايد.

میزان و شرايط حمایت:

میزان مبلغ حمایتي مركز براي نشر كتاب در زبان كشور مقصد براساس موضوع كتاب  ،تعداد صفحات  ،ميانگين نرخ ترجمه در كشور
مقصد و نظر دپارتمان تاپ جمعندي و تا سقف  3000دالر به هر اثر اختصاص خواهد يافت .

تبصره :كتابهايي كه قرار است فقط بصورت الكترونيك و  e-bookمنتشر شوند ،اگر در سايتهاي معتبر فروش كتاب عرضه شوند،

حداكثر تا  %60هزينه ترجمه و تا سقف  2000دالر ،حمايت خواهند شد .در اين صورت فايل كتاب ترجمه شده بايد در اختيار مركز
ساماندهي ترجمه نيز قرار گيرد.

نحوه پرداخت مبلغ حمايتي:

مبلغ مورد نظر پس از عقد قرارداد و تأييد نمايندگي فرهنگي يا سياسي ج.ا.ايران در كشور مقصد (طبق ضوابط مندرج در قرارداد )

از طريق آن نمايندگيها پرداخت ميگردد.
در برخي از موارد بنا به تشخيص دپارتمان تاپ  ،اين حمايت ميتواند از طريق پيشخريد كتاب انجام پذيرد.

شرایط عمومی طرح:

فرم تقاضاي ناشر بايد به زبان فارسي و يا انگليسي تكميل و ارسال شود.

تمام ناشران بين المللي به شرط دارا بودن مجوز نشر میتوانند متقاضی حمایت باشند .ناشران متقاضی که قب ً
ال سابقه ترجمه و

چاپ آثار ایرانی را داشته باشند ،در اولویت قرار میگیرند .این حمایت فقط به ناشران برخوردار از شرایط تعلق میگیرد و مترجمان
نمیتوانند متقاضی این حمایت باشند ،مگر آنكه با ناشر معتبري براي نشر كتاب قرارداد داشته باشند.

کتابهای مورد تقاضا باید از فهرست منتشره يا الكترونيكي انتخاب شوند.كتابهاي پيشنهادي ناشران ،در دپارتمان تاپ بررسي

و در صورت تاييد مورد حمايت قرار خواهند گرفت.
کتاب/کتابهای مورد تقاضا قب ً
ال در کشور ناشر متقاضی  ،ترجمه و چاپ نشده باشد .تقاضا براي كتاب هاي بازنشر و تجديد

چاپ در شوراي ديگري بررسي و اعالم نظر خواهد شد.

در هر سال حداکثر  5عنوان از کتابهای مورد تقاضای يك ناشر میتواند مورد حمایت قرار گیرد.

درخصوص حقوق مادي و معنوي اثر ترجمه شده مطابق با توافق حاصله بين ناشر كتاب به زبان اصلي و ناشر متقاضي ترجمه

عمل خواهد شد.

وظايف و تعهدات ناشر ان متقاضي:

ناشران متقاضي بايد فرم تكميل شده و درخواست كتبي خود را پس از انتخاب از كتابهاي مندرج در فهرست مركز ارسال و ارائه نمايند.
آن دسته از تقاضاهايي كه مترجم آن از جمله مترجمان زبده مورد وثوق مركز ساماندهي و ویراستار آن یکی از ویراستاران بومی

زبان مقصد باشد ،در اولویت قرار میگیرد.

ناشران متقاضی باید آخرین فهرست كتابهاي منتشره به همراه كارنامك فعالیت خود را ارائه نمایند.

ناشران متقاضی باید كارنامك مترجم و ویراستار طرف قرارداد خود را برای ترجمه اثر یا آثار مورد حمایت ارائه نمایند.

ناشراني كه مورد حمایت قرار مي گيرند بايد بعد از چاپ اثر ،به ميزان درصد حمايتي كه از پروژه ميشود به ازاي هر  10درصد

حمايت 5 ،نسخه از كتاب منتشره را که دارای شابك و شناسنامه معتبر باشد به مركز ساماندهي تحویل دهند.

ناشراني كه مورد حمايت قرار ميگيرند بايد در صورت درخواست مركز ساماندهي ترجمه و نشر ،عبارت « اين كتاب با حمايت

طرح  Translation of Persia: TOPترجمه و منتشر گرديده است »را در شناسنامه کتاب ذکر نمايند.

ناشراني كه مورد حمايت قرار ميگيرند بايد کتاب/کتابهای مورد حمایت را حداکثر  15ماه بعد از دریافت اولین قسط در کشور

متقاضی ترجمه و چاپ نمايند.

ناشراني كه مورد حمايت قرار ميگيرند بايد کتاب/کتابهای مشمول حمایت را حداقل در  1000نسخه با شابك و شناسنامه معتبر

بينالمللي به چاپ برسانند.

تبصره :ضوابط حمايت از كتابهايي كه فقط بصورت الكترونيك و  e-bookمنتشر ميشوند در تبصره ي سرفصل” ميزان و شرايط
حمايت” ذكر شده است.

خالصه زندگينامه مؤلف كتاب ،به همراه تصوير وي در پشت جلد كتاب مورد حمايت قرار گرفته بايد منتشر شود.

مدارک ثبت نام:

فرم تقاضای تکمیل شده كه به تأييد نمايندگي فرهنگي يا سياسي ج.ا .ايران در آن كشور رسيده است.

كارنامك کامل مترجم پیشنهادی
کپی مجوز نشر ناشر متقاضی

یک نسخه از آخرین فهرست كتب ناشر متقاضی

ارائه حداقل  5صفحه نمونه ترجمه از کتاب/کتابهای مورد تقاضا به زبان مقصد
زمان و نحوه ثبت نام:

دپارتمان تاپ در پايان هرسه ماه از سال تقاضاهاي واصله را مورد بررسي قرار ميدهد .از اين رو متقاضیان مي توانند با مراجعه به
سایت مرکز به آدرس  www.cotp.irو يا نمايندگيهاي فرهنگي ج.ا .ايران در خارج از كشور ،فرم تقاضا را تكميل کرده و همراه با
سایر مدارک الزم برای ثبت نام به آدرس مرکز از طريق پست ارسال مینمایند.

آدرس
تهران -ايران 3516-15815:P.O.Box .
تلفن +98-21-88153692-93:نمابر+98-21-88493823 :
www.cotp.ir/info@cotp.ir

