
 

  

  دانشگاه تهراندر انتشارات و چاپ  تحول ريس 
  
  يمانينررضا  ريام

  انتشارات دانشگاه تهران معاون موسسه
  
  سيتأسانتشارت در بدو  يريگ شكل

متعدد،  ياهرسالهدانشگاه تهران و لزوم چاپ  يآموزشنظام  يريگ شكلبا 
دانشگاه  يشورادانشگاه و مصوبات  سيتأسمواد قانون  يبرخ ديتأك نيهمچن

 ياعضاوقت و  نيمسؤول، يدانشگاهو  يدرس كتبچاپ و نشر رساالت و  يبرا
چاپخانه  سيتأسجهت  را الزم يزي برنامهدانشگاه را بر آن داشت تا  يشورا

دانشگاه  يشورا ةجلس نيچهارمو  ستيباساس در  نيابر . معمول دارنددانشگاه 
 سيرئو  معارف ريوز حكمتاصغر  يعلاستاد  استيربه  21/3/1315در 

 يعلم كتب چاپبر  يمبن) دانشگاه رخانةيدب(ا شإلندارا شنهاديپ«، دانشگاه تهران
موضوع  نيادر  كهاطالع داده شود  ها دانشكدهبه  ديگرد مقرّرو دانشگاه مطرح 

، دانشگاه يشوراصورت جلسات (» ديايب اشورو مجددا به  ندينمااظهار نظر 
1315(.  

دولت به وزارت  ئتيه 31/3/1315 مورخ 3656 ةنام بيتصوبر اساس 
مجهول المصرف و  ديعوااز محل  انهيسال كهمعارف و اوقاف اجازه داده است 

 كه يبيترتبه  كه دينما هيهدبه دانشگاه تهران  اليرهزار  300مبلغ  يماتيتعل ديعوا
و مطبعه مزبور از جمله  دينمااقدام  )چاپخانه(ه مطبع يداريخربداند به  يمقتض

   .)1316، مقررات دانشگاه(اموال دانشگاه باشد 
  
  چاپ يسهام شركتسهام  ديخر

هزار تومان  24مبلغ  نكهيابه  توجهدانشگاه با  يشورا نهمو  ستيب ةدر جلس
 يسهام شركتسهام از  ديخر شنهاديپ يول ،شده بود هيتهچاپخانه  ديخرجهت 

 ديخرقرارداد  1315در بهمن  اشور و دوم يسو در جلسه  ديگردچاپ مطرح 
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 صورت(د ش بيتصوچاپ جهت دانشگاه  يسهام شركتششصد سهم از 
با  يدانشگاهمطبوعات  كه ديگرد مقرّر و )1315، دانشگاه يشوراجلسات 

 تيمسؤولدانشگاه  رخانهيدبچاپ منتشر شود،  يسهام شركت امكاناتاستفاده از 
آثار چاپ  ةهم در شناسنام ليدل نيهممصوبه را به عهده گرفت و به  نيا ياجرا

نشر از طرف «چاپ عبارت  يسهام شركت يعني ،نام ناشر كناردوره در  نياشده 
 ،دانشگاه تهران يراهنما(د افزوده ش زين »دانشگاه رخانهيدبو  يعالآموزش  ةادار

1318 -1317(.   
آن،  يياجرا نامة نييآ 7و  6 مواددانشگاه و  سيتأسقانون  16بر اساس مادة 

 ريساو  ها كتابخانهرا جهت  صد نسخه از آن ه،رساله پس از طبع رسال سندگانينو
 يراهنما(د نينما يم ميتسلدانشگاه ) رخانهيدب( شاإلندارابه  يعلممؤسسات 

 يمتعدد يها سالنامهاستادان،  فاتيتألها و  عالوه بر رساله .)1318دانشگاه تهران، 
شده  ميتنظو  هيتهدانشگاه  رخانةيدباطالعات مربوط به دانشگاه در  هيكل متضمن

 ،نه در دانشگاه فاتيتألها و  رساله ريسامانند  زينها  سالنامه نيا كاراست و در بدو 
  .)1366، يبهرام(ت اس دهيرس يم  به طبع و نشر يردانشگاهيغتوسط ناشران  بلكه

چاپ  يسهام شركت كهدانشگاه، مشخص شد  يشورا ياهينيبشيپبا وجود 
 يازهايندر چاپ را الزم  ييكاراو  ستين بنديپاخود ت به قرارداد و تعهدا

 يهادادند چاپخانه  حيترج ها دانشكدهاز  يتعدادمتعاقب آن  كه. دانشگاه ندارد
 يراهنما(د نينماو جزوات خود انتخاب  كتابا، هسالنامهرا جهت چاپ  يگريد

  .)1320دانشگاه تهران،  انيدانشجو
  
  شاراتتان رةيدا سيتأس

، دانشگاه را ازهاين نيتأمدر چاپ و عدم  يپراكندگ شيافزا، با مرور زمان
 رةيدا 1320اقدام در سال  نياولدر  .سوق دادمستقل  ةچاپخان جاديا يسوبه

به امور چاپ را  هيكل يساز كساني تيمسؤولشد و  ليتشكانتشارات دانشگاه 
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دانشگاه  انيدانشجو يراهنما(ت ده گرفهبع دانشگاه رخانهيدب ريدوااز  يكي عنوان
  .)1320تهران، 

  
  يالملل نيب يدانشگاهانتشارات و روابط  ةادار
چاپ ادامه داشت و در  يسهام شركتو اعتراضات دانشگاه به  اهيظمنيب نيا

و با توجه به  شد يمپرداخته  زينموضوع  نيادانشگاه به  يشوراجلسات مختلف 
از آن همزمان  يازهاينو توسعه دانشگاه و  يدانشگاه و جزوات كتب نشر تياهم

به نام  يا اداره ،ياسيس اكبر يعل دكتردانشگاه  استيردر زمان  1324اواخر سال 
از ادارات تابعه  يكي عنوان به يالملل نيب يدانشگاهادارة انتشارات و روابط 

 شانيا و ديگردانتشارات  رةيدا نيگزيجا كه شد سيتأس دانشگاه تهران رخانهيدب
و در قبال آن پول چاپخانه بدهند  ليتحو ياثر كرداستادان را موظف  يطيشرابا 

   .)1326دانشگاه تهران،  يراهنما(د نينما افتيدر زين يتوجهقابل 
امور اداري  ةعهده دار انجام كليدانشگاه  سيتأس يابتدادر دبيرخانه دانشگاه 

س آن مدير كل دبيرخانه أكه در ر بودكلي  ةادار ،رخانهيدبدر واقع . بوددانشگاه 
 - 2كارگزيني  ةادار - 1 :از بود ادارات تابع دبيرخانه عبارت. داشتدانشگاه قرار 

 ةادار -5انتشارات و روابط فرهنگي  ةادار - 4حسابداري  ةادار - 3آموزش  ةادار
  .دفتر كل ةادار - 6 يفنسيسات أت

مؤسسة انتشارات و چاپ  اصل و اساس كه يفرهنگانتشارات و روابط ة ادار
دانشگاه و ترجمة  استادان يها رسالهو  ها كتابمنظور چاپ  به. است يفعل

 سيتأساعم از استاد و دانشجو  ،انيدانشگاه ازينمورد  يادبو  يعلم يها كتاب
  .)1326،دانشگاه تهران يراهنما(د يگرد

دانشگاه شخصاً نسبت به چاپ  يعلم ئتيه، اداره نيا ليتشكتا قبل از 
 كردند يماقدام  پراكنده به صورت يردانشگاهيغناشران  قيطرخود، از  يها كتاب

به  لينو  تيفيكاز افت  يريجلوگامر و  نيادادن به  تيمركز يبراو دانشگاه 
و  فيتألانجمن  يكم ةو با فاصل نهاد انيبنرا اداره  نيااصول مشخص  يبرخ
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انتشارات  سيرئ نياولبه عنوان  يخانلر زيپرو دكترو  شد سيتأس زين ترجمه
  . شد يمعرف
  

  انتشارات ةياول فيوظا
  :شد عبارت بود از نييتعآن  يبراانتشارات ادارة  سيتأسدر بدو  كه يفيوظا

از  ياخالصه  ينگهداردانشگاه و  رانيدباستادان و  يعلم ياهپرونده هيته - 1
  ها  آن يعلمآثار 

   ه دانشگا نيقواندانشگاه و  يشورا ياهامهنبيتصوو  امهننييآانتشار  - 2
  ا هدانشكده ةبه نشر سالنام كمكدانشگاه و  ةنشر سالنام - 3
و  يادبو  يعلم قاتيتحق متضمن ياههينشرنظارت در انتشار  - 4
  ن تابع آ ياهبنگاه اتيعمل ريسااستادان دانشگاه و  يشگاهيآزما

 يعلم ياهيازمندينو انتشار دروس استادان و رفع  هيتهبه  كمك - 5
  ه و مطالع قيتحقخذ Ĥفهرست مفصل مراجع و مچاپ  با انيدانشجو

و انتشار اخبار و مقاالت مربوط به  يالمللبين يفرهنگروابط  جاديا - 6
  ج و خار رانيا ديجرادانشگاه در 

   يعلم ياهبنگاه ريساخارج و  ياهدانشگاهدانشگاه تهران با  اتينشر ةمبادل - 7
 در دانشگاه واستادان  يعموم ياهيسخران راديا يبراالزم  ليوسا هيته - 8

  ن خالصه آ ايانتشار متن 
 ييراهنمامنظور به دانشكدهسواالت امتحانات  يحاو ةينشر ةيته - 9

  ن و استادا انيدانشجو
و  يداخلو مجالت  ديجرادر  كه ياخبار ايمقاالت  صيتلخمطالعه و  -10
 كه يمقاالتاخبار و  هيته نيهمچنشد و مىدرباره دانشگاه تهران درج  يخارج

، دانشگاه تهران يراهنما(د دانشگاه تهران الزم باش يمعرف يبرا ها آنانتشار 
1326(.  
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  و ترجمه فيتالانجمن 
و رساالت  كتبچاپ  يبرا يلمللا نيب يدانشگاهانتشارات و روابط  ةادار

 ماه يد 20در  كهو ترجمه دانشگاه  فيتألاستادان دانشگاه طبق اساسنامة انجمن 
دانشگاه  يراهنما(د كر يمعمل  ،بود دهيرس بيتصو بهدانشگاه  يشورادر  1323
   .)1328 ،تهران

 كتبو ترجمة  فيتأل يبرا ،و ترجمه فيتألانجمن  ةاول اساسنام ةماد ةيپابر 
و مراقبت و نظارت در  يفارسبه زبان  گانهيب يها زباناز  يادبو  يعلمدرجه اول 

و ترجمه  فيتألنام انجمن ه ب يانجمندر دانشگاه تهران  ها آنچاپ و انتشار 
مدت دو  يبرادانشگاه  يشوراانجمن از طرف  نيا ياعضا .دش سيتأسدانشگاه 

بود و  يدائمعضو  زيندانشگاه  رخانهيدب كل ةادار سيرئ .دشدنمىسال انتخاب 
   .شدمىدانشگاه صادر  سيرئانتصاب اعضا از طرف  حكم

 ةيتهشود و  فيتأل ديبا كه يموضوعاتانجمن، مطالعه در  نيا فيوظااز 
و  فيتأل يشنهادهايپ يبررساست ترجمه شود و  ممكن كه يكتباز  يفهرست

در  .بوده است كتبدر خصوص طبع  يينهاو اظهار نظر  ها آن حيتصحترجمه و 
 بيتصوو ترجمه دانشگاه به  فيتألانجمن  نامة نييآ 1324ماه  يد 26 خيتار

  .)1326،دانشگاه تهران يراهنما(د يرسدانشگاه  يشورا
به درستي معلوم نيست كه انجمن تاليف و ترجمه تا چه زماني به كار خود 

ه كماكان فعاليت داشت 1350كه تا سال  دهد يمولي اسناد موجود نشان  ،ادامه داد
  )تكل انتشارات بوده اس ةادار ةعهده لي وظايف آن بو(

  
  كتاب نياولانتشار 

 »يالملل نيب يدانشگاهانتشارات و روابط  ةادار«
 در گريكدي يهمكاربا  »و ترجمه فيتألانجمن «و 

، يشناس بيآسوراثت در موضوع  كتاب 1325سال 
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به انتشارات دانشگاه تهران  كتاب نياولعنوان به را  يريخباهللا  عزت دكتر فيتأل

  .چاپ رساندند
  
  دانشگاه ةچاپخان يرسم سيتأس
 نيالدشمس  دكترو تالش  رانيوز ئتيه ةبه دنبال مصوب 1325سال  لياوادر 

 صورت(د يگردبه دانشگاه تهران واگذار  يكشاورزوزارت  ة، چاپخانييرعاليام
 كه يكشاورزوزارت  ةچاپخان كه شدمقرر  و )1325دانشگاه،  يشوراجلسات 

سهولت در  به منظوربود  يسعد ابانيخ يروبهرودو باب مغازه در دروازه دولت 
 دانشكدة نيرزميزبه  ماشين آالتو  زاتيتجه ةيكلآن  عملكردو نظارت بر  كار

 دانشكدة نيرزميزدانشگاه تهران در  ةچاپخان نياولدر واقع . علوم منتقل گردد
 ة وزارتچاپخان زاتيتجه يجيتدرو انتقال  امكانات ليتكمو  هيتهپس از علوم 

   .كردخود را آغاز  كاررسما  1327در سال  ،علوم دانشكدةبه  يكشاورز
به  ياصلاز سه نفر عضو  مركب يئتيه ،شده فتهدر نظر گر ةياولدر ساختار 

 ةادار سيرئ. كردمىاداره ، چاپخانه را دانشگاه سيرئنظر  ريز رهيمد ئتيه عنوان
مدت سه  يبرا گريدو دو نفر  بود رهيمد ئتيه يدائمانتشارات دانشگاه عضو 

، رهيمد ئتيهالوه بر ع(د شدن يمدانشگاه انتخاب  يشورا بيتصوسال با 
 سيرئ بيتصوو  رهيمد ئتيه شنهاديپبه  كه بود يعامل ريمد يداراچاپخانه 

 ةاز جنب يول ،شدمىاداره  يبازرگانمطابق اصول  چاپخانه .شدمىدانشگاه انتخاب 
، دانشگاه تهران يراهنما) دبو يدانشگاهانتشارات و روابط  ةتابع ادار يادارامور 
1333.  
  
  يمركز كتابخانة سيتأس

و  يادبو  يعلم مداركاز اسناد و  يبردار عكس فةيوظ 1328در سال  
، برطبق نويسيو فهرست  جمع آوري كتب خطيو  ميقد يخط كتبو  يخيتار
 ،دانشگاه تهران يراهنما(د اداره انتشارات نهاده ش ةمربوطه بر عهد نامه نييآ
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كتب خطي  ياهدابا  1328مركزي از سال  ةسيس كتابخانأدر واقع فكر ت .)1328
انتشارات و روابط  ةدكتر مشكات پيش آمد و با دستور رياست دانشگاه ادار

بدين  .كردمركزي نگهداري  ةدانشگاهي آن كتب را در محل خاصي به نام كتابخان
انديشي و درايت و دانش دوستي دكتر  دورمركزي بر اثر  ةصورت بود كه كتابخان

دانشكده هاي دانشگاه  از يبعضبه علت آنكه . علي اكبر سياسي پايه گذاري شد
كه در كتابخانه  گذاشته شدداشت قرار كلي بر آن  يخطو رسالة  كتبمجموعه 
خطي و آثار مربوط به ايران جمع آوري شود و از نظر مديريت  يها كتابمركزي 

   .)1354 افشار،(د انتشارات و روابط دانشگاهي باش ةجزئي از ادار
  

  اداره گسترش خدمات
 دكتر به عهدة يدانشگاهة انتشارات و روابط ادار استير، 1333در سال 

اداره بر عهدة  نياامور  يتصد 1339تا اواخر سال  كه دشمحول  صفا اله حيذب
 رةيدا: ازاست عبارت  كه، رهيداشش  انيمآن  فيوظادر اين دوره  ،بود شانيا

و  اهكتابخانه رةيدا، غاتيتبل رةيدا، فاتيتأل رةيدا، يدانشگاهروابط  رةيداانتشارات، 
وجود ه انتشارات ب ةازمان اداردر س يراتييتغ و شد كيتفك يعلم صالحاتا رةيدا
   .)1333 ،دانشگاه تهران يراهنما(د آم

 ةانتشارات دانشگاه بدان همت گمارد تهي ةاز جمله خدمت ديگري كه ادار
اي كشورهاي خارجي يا هبود كه در كتابخانه يخطّميكرو فيلم و فتوكپي از نسخ 

در برآوردن اين هدف . داشتن خصوصي وجود ااي ايران و نزد مالكهشهرستان
وجود بهانتشارات  ةميكروفيلم و چاپ عكس در ادار ةتهي جهت يا شعبه ،گرانقدر

 ةرويز خانلري سالياني چند رئيس ادارپس از دكتر پكه صفا  هللادكتر ذبيح ا. آمد
و  توانست اين شعبه را با وسايل عكاسي متناسب زمان تجهيز كند ،انتشارات بود

د ميكرو فيلم و عكس از نسخ خطي به ممالك مختلف بدهبه تدريج سفارش 
  .)1354افشار، (
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انتشارات و روابط  كل ريدوااز  يكي كه ها كتابخانه رةيدا 1333در سال 
و فروش  عيتوزانتشارات دانشگاه و  ينگهدارحفظ و  تيمسؤولبوده  يدانشگاه

چاپ از  ماشين آالتزمان  نيدرهم. )1366، يبهرام( گرفتبر عهده  زينرا 
  .ديگردمنتقل  دانشگاه يمركزسازمان  نيزم ريزعلوم به  دانشكدة نيرزميز

  
  يدانشگاهانتشارت و روابط  كل ةادار
رفت  اديازدرو به  وستهيپ يدانشگاهادارة انتشارات و روابط  كار كه ييآنجا از

در  ،امور محوله به آن اداره را نداشتند ةيكلانجام  شيگنجاموجود  يها سازمانو 
 يدانشگاهانتشارات و روابط  كلبه ادارة  بردهمنا ةادار 1334ماه  يد 20 خيتار
ضمناً  .)1334-1335 ،يليتحصسالنامة دانشگاه تهران سال (د ش ليتبد

قبالً  كه ميقد يخط كتب يخيتارو  يادبو  يعلم مداركاد و از اسن يعكسبردار
   .شد شتهگذا فيلمتك رةيدابر عهدة  ،دار انجام آن بود انتشارات عهده رةيدا

 كلبه ادارة  دهيرس يها نامهبه تمام  كهدفتر  رةيداانتشارات و  ياهدا رةيدا
صادره  يدستورهاوجه به مقررات و تو با  يدگيرس يدانشگاهانتشارات و روابط 

 خيتار نياضمناً در . دش ليتشك كلادارة  نيادر . كردمىاقدام  ها آننسبت به 
سالنامة دانشگاه (د شجدا  يدانشگاهاز ادارة انتشارات و روابط  غاتيتبل رةيدا

جمع دوره،  نيا گريد يها تيفعالاز جمله  .)1334-1335 ،يليتحصتهران سال 
   .نام برد توان يمرا  نويسي كتبسترهفو  كتب يرداربفيش̦ آوري كتب خطي

 1342 لياواتا  1339از سال  نوچهريمحسن  دكترصفا،  دكتر استيربعد از  
 يشورا بيتصومدت با  نيادر . انتشارات را بر عهده داشت كلادارة  استير

 ياصلواگذار شده به دانشگاه از سند  يدولتاز چهاردانگ  5 ةقطع نيزم ،دانشگاه
شانزدهم به انتشارات واگذار و  ابانيخ ،يشمال كارگر ابانيخواقع در  3740 پالك

انتشارات و چاپ در  ديجداحداث ساختمان  كار مناسب يا بودجه بيتصوبا 
و  زاتيتجه ،مقرر شد كه .ديرس انيپاسال به  3و در مدت  شدآغاز  1339سال 
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به  جيتدربه  يمركزسازمان  نيرزميزمستقر در  ةچاپخانچاپ  ماشين آالت
  .شود ليتكمو  هيته زينالزم  زاتيتجهو  ازهاينمنتقل و  ديجدساختمان 

  
  يشناس كتاب قاتيتحق مركز
دوم  مهينحدود شش ماه از  يبرا نوچهريمپس از  انييفرمانفرماحافظ  دكتر

، يبهرام(د بو كلاداره  نيا استيردار مقام  سال عهده نيهم انيپاتا  1342سال 
مركز تحقيقات كتاب شناسي را به  سيتأسافشار  استاد مدتدر اين  .)1366

كل انتشارات و روابط فرهنگي  ةادارابتدا داد كه  شنهاديپرئيس دانشگاه تهران 
ولي در مدت كوتاهي با دستور رياست  ،شد عهدداررا  مسئوليت هدايت آن

قسمت  ،كندطور مستقل كار خود را آغاز ه دليل اينكه كتابخانه بتواند به دانشگاه ب
 ةميكرو فيلم را از ادار رهيداكتابخانه مركزي و مركز تحقيقات كتاب شناسي و 

 ةانتشارات و روابط دانشگاهي منتزع ساخت و واحد جديدي به نام كتابخان
صفا نيز به رياست آن  هللاسيس كرد و دكتر ذبيح اأت ها كتابخانهمركزي و اداره 

  .)1354 افشار،(د گمارده ش
  

  اهكتابخانهانتشارات و روابط  كل ةادار
تحقيق و  وايرج افشار با رياست بر اداره كل انتشارات  استاد 1343در سال 

يكي نشر : دريافت كه دو خدمت ،كلادارة ساختار و وظايف دربارة مطالعه 
ا و ديگر رسيدگي به امور روابط فرهنگي و اعطاي بورس به دانشجويان هكتاب

كلي متفاوت است و بهتر آن ه د و دو كار بنخارجي هيچ ارتباطي به يكديگر ندار
يشنهاد به رياست پبنابر اين با . است كه هريك به صورت مستقل اداره شود

و مقرر  تشكيل شد ها بورسروابط فرهنگي و  ةجديدي به نام ادار ةاداردانشگاه 
وجود آيد ه واحد جديدي بانتشارات  كل ةادارمركزي و  ةشد با تركيب كتابخان
شد و  يگذارمنا ها كتابخانهاداره كل انتشارات و روابط  ،كه اين واحد جديد

  .)1354افشار، (د كتابخانه مركزي هم جزئي از آن بو
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انتشارات و روابط  كلو فروش در اداره  عيتوز رةيدا 1343حدوداً در سال 
 عهدهه بود ب ها كتابخانه رةيدابر عهدة قبالً  كهرا  يفيوظاد و ش ليتشك ها كتابخانه
دانشگاه  ةدر محوط يدانشگاه يها كتابفروش  مركز، 1345در سال . گرفت

 نياول 1345سال در . شد ليتشك كل ةنظر ادار ريز) حقوق دانشكده يغربضلع (
 .)1366، يبهرام(د ش سيتأس اليرو نمايسانقالب جنب  ابانيخدر  يكتابفروش

به افشار  استاددر زمان  كلاداره  نيا يسازماندر ساختار  كه يتحول نيتر مهم
شد و  ليتبد اي يجداگانه تيريمدبه  كتابخانه كهبود  1346سال  وستيپ وقوع

بود به  اهكتابخانهانتشارات و روابط  ةادار كل سيرئتا آن موقع  كهافشار  رجيا
، دفتر يكتابدار( ديگردمنصوب  كتابخانه سيرئانتشارات و  كل ريمد ياهسمت
  .)1347، دوم

 كلادارة  در ،بود كلادارة  استيردار  عهدهاستاد ايرج افشار  كه 1350سال تا 
 انتشاراتدر امور  زين يا سازندهعمده و  راتييتغ ،ها كتابخانهانتشارات و روابط 

 هيكلمنظور انجام  نشر به رةيدا رينظ يريدوا جاديا :عبارت بودند از كهشد  جاديا
و دادن  فيالتال حقسند،  ر، بستن قرارداد، صدويدانشگاه يها كتابامور چاپ 

 عيتوزنتشارات و ا ينگهدارحفظ و  يبراو فروش  عيتوز رةيدا، مسؤوالن هيسهم
 يها كتابدر  يچاپ يها غلطدر جهت اصالح  يريگ غلط رةيدا، ها كتابو فروش 
 مداركها و اسناد و  سوابق و پرونده ينگهدارمنظور  به يگانيبا رةيدا و يدانشگاه

انجمن  ديجد نامة نييآاساسنامه و  ميتنظو  هيته گريد راتييتغاز جمله  ،اداره
   .)1344 دانشگاه تهران، يراهنما(د و ترجمه بو فيتأل

  
  انتشارات و چاپ ةسسؤم

و  شدفروش انتشارات دانشگاه به سازمان چاپ دانشگاه محول  1348در سال 
 و فروش عيتوز، اقدام به يمستقلواحد  عنوان فروش به ةبه بعد ادار خيتاراز آن 
  .)1366، يبهرام(ت انتشارات نموده اس ياهكتاب
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 بهو شد ادارة انتشارات و سازمان چاپ دانشگاه ادغام  1348اسفند در 
و ) 1350، ياردكان يمحبوب(د درآم» سازمان انتشارات و چاپ دانشگاه«صورت 
  .افتيام ن رييتغ »انتشارات و چاپ ةسسؤم«به  1349در سال 

 لياواتا  1350از اواسط سال  يكوهستان ميابراه دكترافشار،  دكتربعد از 
  .گرفتعهده ه بانتشارات و چاپ را  ةسسؤم استير، 1353

 سيرئ 1357تا  1353سال  لياوااز  يفروشبهرام  دكتر، يكوهستان دكتربعد از 
در  كتابو نشر  رشيپذ نامة نييآمقررات و  كه .مؤسسه انتشارات و چاپ بود

  .)1366، يبهرام(ت قرار گرف دنظريتجدمورد  1354و سپس در سال  1353سال 
 جاديادر انتشارات  يمثبت رييتغتحول و  ،افشار دكتربعد از  كه رسد يمبه نظر 

   .ادامه داشت موسسه ياهتيفعال ،يجارامور  دننشده و فقط در حد گذران
  ياسالم انتشارات و چاپ بعد از انقالب ةسسؤم

 دكتر، يعرفان نيحس دكتر انيآقا بيترت به 1366تا  1357 ياهسالفواصل در 
انتشارات و چاپ  ةمؤسس استيرسمت  يرچيحر روزيف دكترو  يفاتح وشيدار

  .را برعهده داشتند
 ياسالمبعد از انقالب  1359در سال  يرچيحر دكتر يتصدآغاز دوره در 

علت . مؤسسه متوقف شد يها تيفعال، يفرهنگو خصوصاً بعد از انقالب  رانيا
 ليتعطمنحل و رسماً  يدانشگاه يانتشارات يشوراها ةيكل كهآن بود  زينامر  نيا

 يدانشگاهنشر  مركزها به  دانشگاه يانتشارات يشوراها يقانوناعالم شد و قدرت 
  .)1366، يبهرام(د يگردواگذار 

تنها  ،و چاپ دانشگاه تهران انتشارات ةمؤسس كهدر آن هنگام قرار بر آن شد 
 يخوددار ديجداز بستن قرارداد و  كردهچاپ  را ام بودتمرو به ا كه ييها كتاب
 مركزبه  يينها ميتصم يبرا ،راه چاپهنيمدر  يحت ايچاپ  ةآماد يها كتابو  كند

 يآنچنان تيفعالو  كارمؤسسه  كهمدت  نيادر . گرددارسال  يدانشگاهنشر 
 راژيتنداشت، در  يمجدد بيتصو چيهبه  ازين كه را نامه دهخدا لغت. نداشت
  .)1366، يبهرام(كرد چاپ نسخه  4000
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ها در  دانشگاه يها چاپخانه امكاناتو  ليوسا ةيكل يمدت يبرا بيرتتنيابه
. )1366، فرد يميغن(ت قرار گرف يدانشگاهو نشر  يفرهنگستاد انقالب  ارياخت
در چاپخانة مؤسسة انتشارات و چاپ  يدانشگاهنشر  مركز يها كتاباز  ياريبس

  .دشيممنتشر  يدانشگاهنشر  مركزبا آرم  يول ،ديرسدانشگاه تهران به چاپ 
. كردند كار بهشروع  يانتشاراتمؤسسات ، ها مجدد دانشگاه ييبازگشاپس از 

موقت، البته با اجازه و ابالغ  يشورا ليتشكپس از  زينانتشارات و چاپ  ةمؤسس
 زين يديجد نامة نييآو  گرفتخود را مجدداً از سر  تيفعالو  كاروقت،  تيريمد

در  .دش ميتنظ ياسالم نيمواز برمنطبق  يمش خط نييتعمنظور  به 1363سال در 
 بيتصوماده به  34و نشر در  رشيپذ ديجد ةنام نييآمقررات و  1367 وريشهر
آذر در دانشگاه  يشورا بيتصوبا و  ديرسانتشارات دانشگاه  يهماهنگ يشورا
 ةيكل نيگزيجااز آن زمان  كهقرار گرفت مجدد و اصالح  يبررسمورد  1369ماه 

نامه  نييآ نيادر . دانتشارات و چاپ دانشگاه تهران ش ةسسؤم يقبلمقررات 
 ياهتهيكمو تعداد  شيافزانفر  دوو  ستيبانتشارات به  يشورا ياعضاتعداد 
  :افتي كاهش ريزبه شرح  تهيكمبه چهار  يتخصص

  يدامپزشكو  يپزشكگروه  يتخصص تةيكم - 1
 ه يپاو علوم  يمعمارو  يمهندسو  يفنگروه  يتخصص تةيكم - 2
  يعيطبو منابع  يكشاورزگروه  يتخصص تةيكم - 3
 رشيپذ ةنام نييآمقررات و ( يانسانو علوم  اتيادبگروه  يتخصص تةيكم - 4

  .)1369، كتابو نشر 
 دكتر انيآقا :عبارت بودند از ةسسؤم رانيمد 1390تا سال  1366از سال  

، مطهر يميكر دكترطالب زاده،  دكترراد،  دكترراستگو،  دكترزاده،  يشكرچ
  .يداداله  دكترو  يسرشت دكتر
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  كنونانتشارات از آغاز تا  يروسا

  
ساختمان  يواگذاربا  زاده يشكرچ دكتر استيردر زمان  1382در سال 
مقرر شد دانشگاه  سةيرئ ئتيه بيتصوو با  يفناورعلم و  پاركانتشارات به 

 يشرقدر قسمت جنوب  متر مربع در پنج طبقه 3640به مساحت  يساختمان
 شروع شد و 20/8/1382 خيتارساخت در  اتيعمل. دشوانتشارات احداث  نيزم

افتتاح  يرسم همان سال به طوردر بهمن ماه  كه افتي انيپا 5/9/1383 خيتاردر 
  .ديگرد

 راتييتغ، وستهيپوقوع ه بدانشگاه تهران  در 1389در سال  كه يتحوالت نيآخر
 ،دانشگاه سةيرئ ئتيه بيتصوبه موازات آن با  كه بود يراهبردو  يساختار

 نيتام كل ةادار«از ادغام واحد و  كرد رييتغ زينانتشارات  ةسسؤنام م ساختار و
 كل ةادار«به نام  يديجدواحد  »شارات و چاپتان ةسسؤم«و  »يعلمو منابع  زاتيتجه

  .شد جاديا »و انتشارات يپژوهشخدمات 

زيپرودكتر
 يخانلر

1324-
1333 

 - 1333 اله صفاحيذبدكتر
1339  

 - 1339  نوچهريم نيحس دكتر
1342  

حافظدكتر
 انييفرمانفرما

1343-
1342 

- 1350 افشاررجيااستاد
1343  

 ميابراه دكتر
  يكوهستان

1353 -
1350  

بهرامدكتر
 يفروش

1357-
1353 

 وشيدار دكتر  1357 يعرفاننيحسدكتر
  يفاتح

1359 -
1357  

روزيفدكتر
  يرچيحر

1366-
1359  

يشكرچمحمددكتر
  زاده 

1370 -
1366  

- 1377  عباس راستگو دكتر
1370  

محمددكتر
 ي رادعل

يشكرچمحمددكتر 1377
 زاده

1385 -
1377  

طالب ديحم دكتر
  زاده

1388 -
1385  

هللاجان ادكتر
 يميكر

1389-
1388 

- 1390 يسرشتحسندكتر
1389  

-  تاكنون  يدادهللا ا رجيا دكتر
1390  
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انتشارات  امهننييآ نيتدوبه  توان يم 1390سال  ياهتيفعالاز جمله 
 يازسكسانيواحد  جاديامقاالت،  شيرايوواحد ترجمه و  جاديا، يلمللا نيب

  .كرداشاره انتشارات  ياهتيفعال يازسچابكدر  يبازنگرو  يلمللا نيب اتينشر
  انتشارات ديجداهداف 

 انيب ليذشرح ه ب كي ةدر مادت اهداف انتشارا 1387مصوب  ةدر اساسنام
  :شده است

دانشگاه  يفرهنگو  يعلمسطح  يارتقاو  ياسالم، يرانياگسترش فرهنگ  - 1
  يهنرو  يفرهنگ، ينيد، يعلمنشر آثار  قيطرو جامعه از 

انتشارات دانشگاه تهران متناسب با  يكمو  يفيكسطح  ياعتال - 2
 ن روز جها يپژوهشو  يعلم ياهشرفتيپ

به منظور  كشورداخل و خارج از  يعلم مراكزبا  ياريهمو  يهمكار - 3
 ا هنهيزمدر تمام  يعلم ياهكتابانتشار  قيطرگسترش علوم از 

شئونات  تيرعامرجع با  كتبو  رانيا يفرهنگانتشار آثار ماندگار  - 4
 .كشور يعالدانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش 

 
   انتشارات) آرم( نشان

 يمستقلنشان مشخص و  ايعالمت ، 1327تا قبل از سال 
تا سال  1327سال  از، انتشارات دانشگاه وجود نداشت يبرا

عنوان ه استاد محسن مقدم ب يطراح يا روزهيفآرم گرد  1343
عنوان از  961 يبرا كه هگرفته شددر نظر  آرم انتشارات

 1343از اسفند  .رفت كاره سلسله انتشارات دانشگاه تهران ب
ز  ياسايم« ديجدآرم  1/1271تا  962ة صالح، از شمار دكتر استيردر زمان 

ه ب 1348تا آخر اسفند  نشان نيااز چاپ شد و  اهكتاب يروبر  »زمان كيآموختن 
  .گرفته شد كار

 نياولسلسله انتشارات دانشگاه مجددا  1272 ةبعد از شماربه  1349از سال 
 1390سال  يابتدااز  ،)1366، يبهرام(د برده ش كاره بتهران دانشگاه  يرسمنشان 
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انتشارات نشان  به عنواننشان  نيا »زمان كي نز آموخت ياسايم«با اصالح آرم 
  .ودشيماستفاده دانشگاه تهران 

  
  محل چاپخانه

 نيا. شد يداريخر يكشاورزوزارت  يبرا يا چاپخانه 1320 وريشهربعد از 
، ياردكان يمحبوب(د يگردبه دانشگاه تهران واگذار  1325چاپخانه در سال 

 و صورت گرفت رانيوز ئتيه نامة بيتصوموجب ه ب يواگذار نيا .)1350
دانشگاه  يراهنما(كرد  كاره دانشگاه تهران، تحت ادارة دانشگاه شروع ب ةچاپخان
   .)1333تهران 

 ابانيخ يروبهرومحل چاپخانه در آغاز، دو باب مغازه واقع در دروازه دولت 
را به دانشگاه تهران  مذكور ةچاپخان يكشاورزوزارت  كه يزماناز  ،بود يسعد

علوم منتقل  دانشكدةساختمان  نيرزميزبه  زاتيتجهو  آالت نيماش ،كردواگذار 
ماشين  1333حدود سال  .كرد يم كاردانشگاه  ةدر آنجا به اسم چاپخان كهشد 
  .شدمنتقل  يمركزسازمان  نيرزميزعلوم به  دانشكدة نيرزميزچاپ از  آالت

 ابانيخدر  1339انتشارات و چاپ در سال  ديجداحداث ساختمان  كار
 آالتماشين و  ديرس انيپابه  1342سال و در  شدآغاز  يشمال كارگرشانزدهم 

به  يرسم، زمان افتتاح 1343تا سال  يمركزسازمان  نيرزميزمستقر در چاپ 
  . ديگردمنتقل  ديجدساختمان 

مقرر  ،يفناورعلم و  پاركساختمان انتشارات به  يواگذاربا  1382در سال 
 3640به مساحت انتشارات  ةدر محوط يساختمانشد 

 ساخت آن كار كه. شودمتر مربع در پنج طبقه احداث 
 5/9/1383 خيتاردر  شروع شد و 20/8/1382 خيتاردر 
و تحول محل  رييتغ انيجر ريزنمودار  ، درافتي انيپا

  شده است انيبانتشارات به اختصار 
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1325سال   

واقع در  يكشاورزچاپخانه وزارت  ديخر
 دروازه دولت 

 ديخرعلوم و  دانشكدهبه  زاتيتجهانتقال 
 ديجدنالتيماش

 يمركزسازمان  نيرزميزبه  زاتيتجهانتقال 
ديجدنالتيماشديخرو

 ابانيخ ديجدبه ساختمان  زاتيتجهانتقال 
ديجدالتآنيماشديخرويشمالكارگر  

علم و  پاركساختمان انتشارات به  يواگذار
يفناور

انتشارات  ديجدشروع ساخت ساختمان   

انتشارات  ديجداحداث و افتتاح ساختمان   

1327سال   

1333سال  

1342سال   

1382سال  

1382سال  

1383سال  
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