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عالوه بر انتشار كتاب هاي داخلي، مجموعه . انتشارات امجد ناشري خصوصي است كه در حوزه دانشگاهي فعاليت دارد
كتاب دانشگاهي بوده و فعالً فقط كتاب اين كتاب ها در حوزه . كاملي از كتاب هاي خارجي را در ايران عرضه مي كند

 .هاي حقوقي عرضه مي گردد

از طرفي كتاب هاي خارجي به دليل عدم حمايت از : كتاب هاي خارجي در ايران با دو مشكل متناقض روبرو هستند
نسخه هاي چاپي وارد شده داراي سوي قانونگذار داخلي داراي اجازه انتشار رسمي در ايران نيستند و از طرف ديگر 

به عبارتي هم اعتبار جامعه فرهنگي ايران در نزد خارجي ها خدشه دار . دنقيمت بسيار باال باتوجه به قيمت ارز مي باش
 .شده و هم اهل علم بايد كتابهاي عرضه شده را با قيمت بسيار گران تهيه كنند

اقض پيدا كند به نحوي كه هم اعتبار ايران را حفظ كرده باشد و انتشارات امجد در صدد است تا راهكاري براي اين تن
 .هم منابع علمي را با قيمت عرفي داخل كشور عرضه نمايد

در مذاكراتي كه بصورت حضوري و از طريق ايميل با حدود هفتاد ناشر بزرگ خارجي در حوزه حقوق صورت گرفته، 
البته ناشران آمريكايي يا بعضي از ناشران اروپايي موضوع . شده است درخواست انتشار آثار آنها با رعايت كپي رايت داده

 .تحريم ها را مطرح كرده اند و بيان داشته اند كه امكان دريافت وجه ندارند

بديهي است كه مشروعيت تحريم ها در حوزه علم و دانش و فرهنگ بر اساس اصول بين المللي حقوق بشر غير قانوني 
اما با وجود اين، حق كپي رايت اين ناشران در نزد . اين تذكر به ناشران فوق الذكر داده شده استو غير اخالقي بوده و 

 .انتشارات امجد محفوظ و مضبوط بوده و به هر طريقي كه ممكن باشد، پرداخت خواهد شد

در داخل، هم در كتاب هاي خارجي حقوقي در طي فرايند طوالني و با دقت انتخاب شده و مراحل قانوني انتشار آنها 
اين انتشارات تأكيد دارد كه حتماً بايد . كتابخانه ملي و هم در اداره كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي طي شده است

حقوق معنوي پديدآورنده كتاب اعم از حقوق سرپرستي و حق تماميت رعايت شده و احياناً چنانچه كتابي وجود داشت 
 .شر در داخل نگيرد، اصل كتاب را از گردونه عرضه حذف كرده استكه قسمت هاي آن ممكن بود مجوز ن

عنوان كتاب حقوقي در زمينه هاي متعدد كه جديد نيز منتشر شده اند، شناسايي و اطالعات آنها  1500تاكنون بيش از 
-ئه شده بيتنوع موضوعات و اعتبار نويسندگان و ناشران حقوقي براي كتاب هاي ارا. در اين سايت گذاشته شده است

 .نظير بوده و تاكنون سابقه نداشته است

اين كتابها به هيچ وجه افست نگرديده و بطور انبوه منتشر نمي شود بلكه فقط اطالعات آنها ارائه شده تا بر اساس 
 .درخواست مشتري، يك يا چند جلد بازچاپ شده و تحويل گردد

 :چاپ بر اساس تقاضا (POD) چند خصوصيت اين روش

 .ناوين كتاب ها توسط متخصص حقوقي انتخاب شده و مورد بررسي قرار گرفته استع: الف

 .تعداد عناوين و موضوعات جديد قابل توجه مي باشد: ب



 .تاريخ انتشار كتاب ها بطور معمول مربوط به چند سال اخير است: ج

 .قيمت كتاب ها بر اساس عرف داخلي تعيين شده است: د

 .رخواستي بسيار كمتر از زمان درخواست و واردات كتاب استزمان تحويل كتاب هاي د: ه

 .هزينه پست و ارسال بر مبناي هزينه هاي داخلي است: و

 .كيفيت چاپ و صحافي كتاب ها در حد كتاب هاي چاپ شده در كشور مبدأ مي باشد: ز

 .همه كتاب ها داراي مجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است: ح

ن كتاب ها به دليل موضوع حقوقي، توسط انتشارات مجد به عنوان بزرگترين و فعالترين تخصصي ناشر توزيع اي :ط
 .ايران كه در حوزه حقوق فعاليت دارد، صورت مي گيرد

ها، مسئوالن قضايي و دادگستري و همچنين ها، پژوهشگاهها، كتابخانهها، دانشكدهبدينوسيله از رؤسا و مديران دانشگاه
المللي كتاب گردد در ايام برگزاري سي و دومين نمايشگاه بيناساتيد و دانشجويان و عموم جامعه حقوقي دعوت مي

در بخش ، از غرفه انتشارات مجد و امجد خواهد شدمصلي برگزار  در 1398ارديبهشت  14تا  4تهران كه از تاريخ 
  .بازديد داشته باشندناشران دانشگاهي 

فهرست كتابهاي حقوقي انگليسي كه در انتشارات فايل فهرست كتابهاي انتشارات مجد و همچنين به پيوست فايل 
  .، تقديم مي گرددشدهامجد بازنشر 

و فروش اينترنتي كتابهاي انگليسي حقوقي با آدرس مسك الختام آنكه سايت رسمي انتشارات امجد با هدف عرضه 
 www.amjadbook.ir   افتتاح گرديده و كاربران مي توانند عالوه بر جستجوي موضوعي و پيشرفته، كتابهاي

  .انتخابي را خريداري كرده و وجه آن را اينترنتي پرداخت نموده و حضوري يا از طريق پست يا پيك تحويل نمايند
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