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  اردکانآیین نامه انتشارات دانشگاه 

 

 : مقدمه

شرح زیر تدوین و  نامه پذیرش و نشر کتاب به آیین، انتشارات دانشگاه اردکانهای  گونگی فرآیند چاپ و نشر کتاببه منظور بهبود چ

های  تحقیقی را در زمینه، دانشگاه اردکان هر نوع اثر علمی به تصویب رسید.رئیسه دانشگاه  هیأتو  در شورای پژوهش و فناوری

های علمیه و مراکز و موسسات علمی و پژوهشی  های و حوزه یا دانشگاه اردکانعلمی دانشگاه  هیأتخواه از طرف اعضای ، مختلف

 پذیرد. نامه برای چاپ و نشر می با رعایت مفاد این آیین باشد را خواه از طرف سایر دانشمندان و محققان، دیگر

 اهداف ( 1ماده 

های زیر از طریق نشر تولیدات و آثار علمی دانشگاه به صورت مکتوب و  دانشگاه عبارت است از نیل به هدفرسالت انتشارات 

 : الکترونیکی

 گسترش مرزهای دانش -1-1

 تأمین منابع درسی دانشگاه -1-2

 علمی جامعه دانشگاهیکمک به ارتقاء توان  -1-3

 سازی برای نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کتاب و نشریات در سطح جامعه و دانشگاه زمینه -1-4

دانشجویان  ان وکنکار، علمی هیأتنشر آثار علمی اعضای  صدور مجوز داخلی و تسهیل فرآیند چاپ و، فراهم کردن بستر الزم -1-5

 نشریات و متون علمی مورد نیاز جامعه، سایر متخصصان به منظور تهیه کتب و اردکاندانشگاه 

 صدور مجوز داخلی برای چاپ و نشر نشریات ادواری دانشگاه با توجه به آیین نامه نشر نشریات علمی -1-6

ها و  اطالعیه، های علمی و تحقیقاتی گزارش، ها یگردهمای صدور مجوز داخلی چاپ و نشر مجموعه مقاالت یا خالصه مقاالت -1-7

 در دانشگاه ها آندفترهای مرتبط با 

شوند  میادبی و تاریخی محسوب ، ونی که منبع علوم و معارف اسالمیمت اًو تصحیح انتقادی متون قدیمی معتبر خصوص ءاحیا -1-8

 .ناقص و ناتمام است ها آناقدام نشده یا ویرایش موجود  ها آنو تاکنون به تصحیح انتقادی 

 ها و غیره اطلس، ها شناسی کتاب، ها فهرست، مجموعه اطالعات علمی، نامه لغتنظیر  های مرجع چاپ و نشر کتاب -1-9

 های نوین روز ده توسط انتشارات دانشگاه با روشرسانی و معرفی آثار منتشر ش اطالع  -1-11

تعالیباسمه   
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 ( تعاریف2ماده 

 : نامه آمده به شرح زیر است هایی که در آیین تعریف برخی از واژه

 .است اردکاندانشگاه ، دانشگاه منظور از :دانشگاه -2-1

ه قابل چاپ و نشر به صورت مکتوب ک ترجمه و تصحیح متون، آوریین و گردتدو، تقریر و تحشیه، لیفأت، تصنیفهرگونه  :اثر -2-2

 .یا الکترونیکی باشد

 یا نقد با معموالً که مبتکرانه ترکیب یا تحلیل شده براساس پذیرفته نظریات و علمی ایه داده از ای همجموع ساماندهی :تأليف -2-3

 .است همراه گیری نتیجه

مولفان آن دست کم یک مقاله ، کتابشود که عالوه بر احراز تایید داوران مبنی بر تالیف بودن  میکتابی تالیف محسوب  -1تبصره 

 .علمی پژوهشی در حوزه مرتبط با آن موضوع به چاپ رسانده باشند

  .که از یک زبان به زبان دیگر بویژه از یکی از زبان های خارجی به زبان فارسی برگردانده شده باشد اثری است :ترجمه -2-4

 دهد تشکیل نویسندگان یا یسندهنو علمی های نوآوری و جدید های دیدگاه را آن% 21 حداقل که ای مجموعه تدوین :تصنيف -2-5

 .باشند کرده منتشر خود های مقاله در را ها آن قبالً چه اگر باشد؛ همراه مشخص موضوع یک در دیگران های دیدگاه نقد یا تحلیل با و

 یک مجموعه مختلف در منابع از منسجم و هدفمند های داده یا مطالب گردآوری :تدوین و گرد آوری -2-6

صاحب اثر و افزودن حواشی و بیانات و گفتار علمی فرد دیگر با ، ها نوشته، عبارت است از تنظیم مطالب :تقریر و تحشيه -2-7

 تعلیقات ضروری به آن

 مؤلف؛ حیات زمان به نسخه ترین نزدیک و ترین تشخیص صحیح جهان؛ در موجود های بدل نسخه معرفی :انتقادی تصحيح -2-8

 ها؛ شناسی آن کتاب و شواهد به استناد با شده استفاده منابع و مآخذ ذکر متن؛ مستندات و توضیح شرح تحقیق؛ روش کارگیری به

 آن نظایر و برداشت بهترین در، داوری و محتوا در چه و عبارت در چه، نواقص تکمیل

های مختلف در  اندن به استاد یا دانشجو در رشتههایی است که برای یاری رس شامل کتاب :کتب درسی و کمک درسی -2-9

 .شود نوشته شده باشد که در دانشگاه تدریس می، صل مصوبرچوب سرفاچه

شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی که حقوق مادی و معنوی اثر به طور کامل یا به صورت جزئی متعلق به آنان  :صاحب اثر -2-11

 .باشد

شود و  گاه و صاحب اثر تنظیم و منعقد میدانش آموزشی و پژوهشیسندی است که به منظور انتشار اثر بین معاون  :قرارداد -2-11

 .گردد ( مشخص میتیراژ و ضوابط چاپ و انتشار، تعداد صفحات، چگونگی و زمان تحویل اثر) آندر جزئیات چاپ اثر 
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گذاری کلی و بررسی و اظهار نظر درباره همه آثار پیشنهادی را براساس  که سیاست اردکانشورای انتشارات دانشگاه  :شورا -2-12

 .اختیارات این آیین نامه به عهده دارد

ها و  پ و نشر کتاباست که در آن کلیه امور مربوط به چا آموزشی و پژوهشیای از معاونت  زیر مجموعه :انتشارات دانشگاه -2-13

شود الزم است قبالً به تصویب شورا رسیده  توسط انتشارات دانشگاه منتشر می آثاری که .شود وهشی انجام میژپ -نشریات علمی

 نام دانشگاه به صورت، ثار انگلیسیآروی جلد  و شود چاپ می اردکاندانشگاه  عبارتو  وگولروی جلد این آثار  .باشد

Ardakan University شود ربوط به آثار فارسی نیز آورده میدر ضمن این عبارت در صفحه عنوان انگلیسی م .گردد چاپ می. 

گذاری  نشانه، سبکی متندستوری و ، الح در اثر که شامل اصالح نگارشیاص و حکانجام هرگونه  :نگارشی() ویرایش ادبی -2-14

نامه و  بینی واژه باز ها تصاویر و سایر ضمیمه ها و رستفه، ها جدول، نمودارها، ها سازی پانوشت یک دست، الخط و اصالح رسم

، ها زیرنویس، فرعی شامل متن اصلی و) ضمناً تعیین نوع قلم و شماره آن در تمام متون براساس زیبایی .شود بندی می پاراگراف

 .شود میدر این مرحله انجام ، نیز جا افتادگی در متن و موارد مشابه آن امالیی و چاپی وهای  کنترل غلط آن( جز و ها فرمول

نوع ویرایش ، ویت چاپاول، ها و کمبودها و تعیین نوع اثر گاه برای یافتن نقصانتشارات دانش هبررسی آثار ارائه شده ب :ارزیابی-2-15

 .های چاپ و نشر است یگهمچنین مشاوره در انتخاب ویراستار و سایر ویژمورد نیاز اثر و 

متن با اصل، رفع اشکاالت  یسهو اصالح علمی شامل بررسی موضوعی و تخصصی محتوای اثر، مقا حکانجام هر گونه  داوری: -2-16

 سقم آن و بررسی منابع و مآخذ متنو ابهامات، تحقیق در صحت یا 

 : انتشارات ( ترکيب شورای3ماده 

 : شود میگذاری کلیه امور مرتبط با این حوزه است از اعضای زیر تشکیل  که باالترین مرجع سیاست، ی انتشاراتشورا -3-1

  (یس شورائر) دانشگاه آموزشی و پژوهشیمعاون 

 معاون اداری و مالی دانشگاه 

 مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه 

 دبیر شورا() تانتشارا کتابخانه مرکزی و یسئر 

 یا داشتن دست کم ال سابقه خدمت س پنجآشنا به امور نشر و تحقیق با حداقل  هر دانشکده علمی هیأتنفر از اعضای  یک

آموزشی و که با پیشنهاد معاون ، یک اثر چاپ شده در انتشارات معتبر کشوری یا داشتنپنج مقاله در نشریات علمی معتبر 

 .شود یس دانشگاه انتخاب میئو تصویب ر پژوهشی

 .مدت عضویت اعضای حقیقی در شورا دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد اعضا برای یک دوره دیگر نیز بالمانع است: 1تبصره 
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افراد صاحب نظر خارج از ترکیب اعضای شورا بدون حق رای به منظور شرکت در جلسات از ، تواند در صورت لزوم شورا می: 2تبصره 

 .دعوت به عمل آورد

 و دیاب سمیت میر ءبا حضور دست کم دو سوم اعضا شود و بار به دعوت رئیس شورا تشکیل می یکماه حداقل  جلسات شورا هر -3-2

 .تصمیمات شورا با رای حداقل نصف به اضافه یک اعضاء حاضر در جلسه الزم االجرا خواهد بود

 .جلسه در موعد پیشنهادی ضروری است تشکیل، ءخواست کتبی دست کم سه تن از اعضادر صورت در: 1 تبصره

رئیس یا دبیر شورا  عدم حضور خود را به اطالع، کیل جلسهیا قبل از تشطور مرتب در جلسات شرکت کنند  هد باعضای شورا بای -3-3

جلسات شورا هریک از اعضای شورا که بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول یکسال بدون عذر موجه در  .برسانند

 .شود دام میقا، بت به انتخاب جانشین برای آن فردشوند و نس خود مستعفی محسوب می هبنیابند خودحضور 

 : وظایف و اختيارات شورای انتشارات: 4ماده 

 یگذار قیمت، تعیین حقوق صاحبان اثر، تجدید چاپ، نشریات، میم در مورد تصویب و انتشار آثاراتخاذ تص -4-1

 دانشگاه آموزشی و پژوهشیو پیشنهاد آن به معاون بینی اعتبارات سالیانه انتشارات دانشگاه  بررسی و پیش -4-2

 : تدوین برنامه انتشاراتی ساالنه دانشگاه به ترتیب زیر -4-3

ی مصوب آموزش های تواند با توجه به برنامه انتشارات دانشگاه می .مورد استفاده در تدریس های درسی چاپ شده و کتاب -4-3-1

 .را به دانشگاه پیشنهاد نماید ها آنتجدید نشر، شورای عالی انقالب فرهنگی

به تواند  شورا می، و کمک درسی چاپ شده و مورد استفاده در تدریس یهای درس به منظور تألیف و تأمین کتاب -4-3-2

صان خواهی از متخصعلمی و نیز با نظر هیأتاعضای با دهد که در مدت معین از طریق مشورت دقیق  های آموزشی ماموریت گروه

های آموزشی مصوب شورای عالی  هر دانشکده را براساس برنامههای مختلف  های درسی مورد نیاز رشته امر فهرستی از کتاب

ترجمه( و یا اصلی در موارد  شامل اثر) ها این گزارش باید مشخصات کامل کتابدر  .دفرهنگی تهیه و به شورا ارسال کن انقالب

درمورد تالیف( و همچنین تعداد تقریبی دانشجویانی که از این کتاب در مدت سه سال استفاده خواهند کرد ) طرح تفصیلی متن

کند و آن  کمک درسی را تنظیم می های درسی و ها برنامه کلی انتشار کتاب شورا پس از رسیدگی به این گزارش .ذکر شده باشد

 دهد ر دبیر شورا قرار میجرا در اختیارا برای ا

 بعد از دوسال از تاریخ تصویب نهایی، ها برحسب نیاز یین نامه و یا تدوین دستور العملاین آ تغییر مفاد -4-4

سایر مراکز ذیربط به منظور  های اطالعاتی کشور و بانک، ها شورای انتشارات دانشگاه، اد ارتباط با مراکز نشر دانشگاهیایج -4-5

 و همکاری تبادل تجربه
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معاونت آموزشی و پژوهشی یا رئیس کتابخانه  ا و مراکز نشر دانشگاهی از طریقه انشگاهدر دست ترجمه به د های کتاباعالم  -4-6

 مرکزی و انتشارت

 اپچتهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به حقوق صاحب اثر و تجدید  -4-7

 ها آنکار برای ارتقای کیفی  نشریات موجود و ارائه راهارزیابی سالیانه جریان نشر و تهیه و توزیع  -4-8

 دانشگاه هنشریات و همچنین حق چاپ مقاله در نشری، تحریریه و داوری مقاالت هیأتتعیین میزان حق الزحمه  -4-9

 توزیع و فروش نشریات، فرآیند چاپ و انتشار، دادهای چاپ و نشرنظارت برحسن اجرای قرار -4-11

ر وحقوقی از صاحب اثر در موارد استفاده غیر مجاز از آثار ایشان با ارجاع و ارائه نظریه کارشناسی به دفتر حقوقی و امحمایت  -4-11

 قراردادها

شود خود نیز هرسال تعدادی از آثار فارسی و  ئه میاهایی که از طرف صاحبان آثار برای چاپ ار تواند عالوه برکتاب شورا می -4-12

اهنما ها و نشریات مرجع و ر صورت نیاز تالیف و یا ترجمه کتابتواند در  ای ترجمه پیشنهاد کند و نیز میمعتبر را برخارجی سودمند 

 .درا به متخصصین امر محول کن

 ارائه شده جهت چاپ. ارزیابی آثار تعیین داوران منتخب برای -4-13

در  ها آنهای علمی مصوب در دانشگاه و همچنین نمایه شدن  و نحوه چاپ مجلهگیری درباره شمارگان  بررسی و تصمیم -4-14

 .خانه کمیسیون بررسی نشریاتنشریات علمی کشور و مصوبات دبیر نامه تعیین اعتبار اه های علمی معتبر با رعایت آیینپایگ

 .ها آنگیری برای ادامه فعالیت هریک از  های علمی و تصمیم مشی مجله هدف و خط، بررسی و باز نگری رویکرد -4-15

شورا و  اعضای گردد عالوه بر نظر که برای چاپ به دانشگاه ارائه میثاری آتواند برای احراز ارزش و اعتبار  شورا همواره می -4-16

داوران کتاب از نظر سایر متخصصان دانشگاهی و غیر دانشگاهی استفاده کند و در صورت لزوم راساً افراد صاحب نظر را برای بررسی 

 .کتاب انتخاب نماید

و های آن نایاب شده را در صورت درخواست صاحب اثر  که قبالً دیگری چاپ کرده و نسخه تواند آثار ممتازی را میشورا  -4-17

 .موافقت کتبی ناشر به بررسی بگذارد و در صورت موافقت شورا آن را در سلسه انتشارات دانشگاه تجدید چاپ کند

 پذیرش آثار( شرایط 5ماده 

سپری ن آسال از آخرین چاپ  5تر از ای باید از آخرین چاپ تایید شده اثر برای ترجمه استفاده شود و بیش رجمهدر مورد آثار ت -5-1

ود( در ضمن یک نسخه از منبع اصلی ترجمه نیز باید همراه با نسخه ترجمه ش گیری می تصمیمشورا موارد مستثنی در ) باشد نشده

 .شده به شورا تسلیم گردد
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ه انضمام بصاحب اثر باید درخواست خود را ، خارجی های کتابها در خصوص ترجمه  به منظور جلوگیری از دوباره کاری -5-2

و اقدام دانشگاه بعد از بررسی اولیه  تانتشارا کتابخانه مرکزی و یسئر .انتشارات دانشگاه ارائه کند دبیر شورای مدارک الزم به

اشد مجوز ترجمه را همراه با در صورتی که ترجمه کتاب قبالً صورت نگرفته ب، یا مراکز نشر دانشگاهی ها و استعالم از سایر دانشگاه

باشند  مجوز ترجمه و دارایشوند  برای نخستین بار ترجمه می کههایی  کتاببدیهی است  .کند صادر میبندی روند اتمام ترجمه  زمان

 .گیرند میلویت چاپ قرار ودر ا

از ذکر  این آیین نامه ذکر شده استفاده نماید و 2از عناوین تایید شده کشوری که در ماده ، صاحب اثر باید هنگام چاپ کتاب -5-3

 .ن خودداری کندآو جزء  "به کوشش"، "نظرزیر "عناوینی مثل 

شده یا سهم  به نحو مناسب آوردهنویسندگان در دیباچه کتاب اسامی شود الزاماً باید  که توسط چند نفر ارائه میهایی  کتابر د -5-4

 .هر یک در انجام کار مشخص شود

نامه یا رساله دکتری خود به  متقاضی چاپ پایان اردکانآموختگان کارشناسی ارشد یا دکتری دانشگاه  در صورتی که دانش -5-5

و  استاد مشاور، ن( راهنماا)الزم است ضمن اخذ موافقت استاد،  یا سایر مراکز نشر باشند اردکانصورت کتاب در انتشارات دانشگاه 

. در ابتدای کتاب اقدام نمایندنیز درج متن زیر  ان( راهنما و مشاور و)دانشگاه نسبت به درج نام استاد آموزشی و پژوهشیمعاون 

 اردکانیک درصد از تیراژ اثر را به انتشارات دانشگاه ، باشند میز نشر ملزم کآموختگان متقاضی چاپ اثر در سایر مرا دانش همچنین

 .اهداء کند

انشکده ..... دانشگاه کتاب حاضر؛ حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد / دکتری نگارنده در رشته ..... است که در سال .... در د "

 ".اب آقای / سرکار خانم ..... ازآن دفاع شده استن....به راهنمایی جناب آقای / سرکار خانم ..... و مشاوره ج

، های غیرعلمی کتاب، (ها آنو نظایر های ورودی  آزمونآمادگی کتب ، مجموعه سواالت، حل المسائل) های کمک درسی کتاب -5-6

  .گیرند لویت چاپ قرار نمیودر ا ها گزارش سفر و نظایر آن، خاطره، نامه زندگی هایی تحت عناوین کتاب

 شرایط عمومی (6ماده 

ریق گروه دانشجویان و سایر پژوهشگران متقاضی چاپ در دانشگاه پس از تکمیل فرم تقاضا از ط، علمی هیأتآثار اعضای  -6-1

انتشارات آن را جهت اقدامات بعدی  دبیر شورای شود و پژوهشی دانشگاه ارسال می معاونت آموزشی وبه ، آموزشی و دانشکده مربوط

 .به شورا ارجاع خواهد داد

ا نسخه تایپ شده از اثر ری از کپصاحب اثر باید همراه با درخواست خود که به امضای نویسنده اول کتاب رسیده است سه : 1تبصره 

 .به انتشارات دانشگاه تحویل دهد
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 .های ناشی از آن برعهده مترجم خواهد بود ولیتئآثار ترجمه شده کسب موافقت صاحب اثر و کلیه مس مورد در: 2تبصره 

 توسط باالترین مقام اجرایی شخصاً یاجهت چاپ، آثار خود را  دنتوان می علمی و پژوهشگران موسسات دیگر هیأتاعضای : 3تبصره 

  .نماینددانشگاه ارسال آموزشی و پژوهشی به معاونت ، موسسه مرتبط در آن

بیند در انتشارات دانشگاه غیر  ت کلی و اهداف مورد نظر مغایر میآثاری را که با سیاس،  اولیهپس از بررسی تواند  میشورا : 4تبصره 

 .را بدون ارسال برای داوری مردود اعالم کند ها آنقابل انتشار تشخیص داده و 

 و (مرتبه دانشیاری دو نفر با حداقل) شاغل یا بازنشسته به سه داور آنرد کیفیت را برای اظهار نظر در مو دریافتی شورا آثار -6-2

 .نفر از داوران برای انجام اقدامات بعدی کافی است نظر مثبت دو .ارسال خواهد کرد، باشند اثر می موضوع زمینه در نظر صاحب

 .خواهد بود شوراو به تشخیص  پیشنهاد گروهبه  منتخب اوراندانتخاب : 1صره بت

 .به انتشارات دانشگاه اعالم نمایند، را در قالب فرم مربوطه هریک از داوران یک ماه فرصت دارند تا نتیجه داوری اثر: 2تبصره 

 .صاحب اثر اعالم خواهد شدتصمیم نهایی شورا حداکثر در مدت یک ماه پس از وصول نتایج داوری به  -6-3

هرگونه همراه به را  الحیاص نسخه ت دارد تابه مدت یک ماه فرص از شورای انتشارات صاحب اثر از تاریخ دریافت نظر داوران -6-4

 باشد. قابل تمدید می و تایید شورا درخواست صاحب اثربا ، یک نوبت برایتنها  انجام اصالحات . مدتبه شورا تسلیم کند، توضیحات

  .نتواند نسخه اصالح شده را تحویل نماید اثر وی از دستور کار شورا خارج خواهد شد در این مدتانچه صاحب اثر نمسلماً چ

شود و شورا راساً یا برحسب نیاز از  ی بررسی مجدد به شورا ارسال میاثر تجدید نظر شده به همراه توضیحات نویسنده برا -6-5

 .گیری خواهد کرد مطریق کسب نظر داوران درباره آن تصمی

شورا برای اقدامات بعدی به صاحب اثر اعالم و در غیر این صورت اصل اثر همراه با اظهار  نهایینظر ، در صورت پذیرش یک اثر -6-6

 .شود اوران به صاحب اثر بازگردانده مینظر د

 .بررسی خواهد بودموضوع یکبار دیگر در شورا قابل ، ورت اعتراض کتبی و رسمی صاحب اثردر ص: 1تبصره 

صورت  ، صرفاً بهگاه رسیدهدانش پژوهشی هایی که به تصویب شورای گردهماییخالصه مقاالت( ) مجموعه مقاالت انتشار: 2 تبصره

  .باشد پذیر می الکترونیکی امکان

( یا گروه شده از طرف صاحب اثر پیشنهاد) ادبیتایید ویراستار یا الزم است شورا نسبت به تعیین ، در صورت پذیرش نهایی اثر -6-7

معاونت  موافقتدبیر شورا با ، ی ویرایش شده پس از دریافت نسخه نماید.ارسال  ویراستارنسخه از نمونه اثر را برای  یکاقدام کند و 

 و اعالم آن به صاحب اثر اقدام قطع کتاب، با نظر صاحب اثر() بت به اختصاص شابک و تعیین تیراژتواند نس می آموزشی و پژوهشی

  د.نمای
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رئیسه دانشگاه  هیأتکه پس از تصویب  شود می حدود هزینه ویراستاری ادبی در اولین جلسه شورا هر سال شمسی تعیین: 1 تبصره

 .باشد یقابل پرداخت م

کیفیت مطلوب به همراه لوح  هفته متن اصالح شده اثر را با قطع و الگوی مصوب و با صاحب اثر موظف است ظرف مدت دو -6-8

 .فشرده متن و طرح جلد کتاب به انتشارات تحویل دهد

تعیین قیمت پشت جلد ، ی پیش از انتشار از کتابخانه ملینویس شارات دانشگاه نسبت به اخذ فهرستدر پایان این مرحله انت -6-9

 .کند میدانشگاه اقدام  ژوهشیآموزشی و پبراساس مفاد آیین نامه و عقد قرارداد بین صاحب اثر و معاون 

نسخه فهرست ، ک تحصیلیدریک نسخه لوح فشرده از اثر تصویر آخرین م، تکمیل فرم قبل از چاپ صاحب اثر باید بعد از-6-11

تسلیم نماید مسئولیت پیگیری اخذ مجوز  شورابه ، ره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان را جهت اخذ مجوز چاپانویسی شده و نامه اد

 .برعهده انتشارات دانشگاه است

 : نماید می؛ انتشارات دانشگاه نسبت به انجام امور زیر اقدام بعد از صدور مجوز چاپ -6-11

 داد و دانشگاه و بین صاحب اثر و دانشگاهبین چاپخانه طرف قرار عقد قرارداد -6-11-1

 های الزم چاپخانه برای چاپ و انجام پیگیریارسال متن نهایی شده و لوح فشرده مربوط به  -6-11-2

 ض انباربق ورتحویل گرفتن کتاب و صد -6-11-3

 حساب با وزارت ارشاد صفیهتاخذ برگ شمارش و  -6-11-4

 ه طرف قرار داد بعد از تایید کارحساب با چاپخان صفیهت -6-11-5

 الم وصول با وزارت ارشادانجام مراحل اع -6-11-6

 نامه با توجه به مفاد این آیین اهداء و ارسال کتاب به مراکز مورد نظر -6-11-7

با موسسات یا ناشرین داخلی یا خارجی براساس قراردادی که به تصویب شورا خواهد  مشارکت تواند از طریق میدانشگاه  -6-12

 را قید نماید. "... با همکاری"رسید اثری را منتشر کند و دراین صورت روی آثار مزکور عبارت 

 .استبه تایید شورا برسد قابل چاپ  ها آنکتاب های وقف و یا اهداء شده به دانشگاه در صورتی که متن -6-13

،  تر شدن قیمت تمام شده کتاب تواند با هدف ارزان ای به انتشارات دانشگاه، شورا می درصورت تخصیص سهمیه کاغذ یارانه -6-14

 شده چاپ نماید. های تخصیص داده با استفاده از سهمیه شورادر تصویب پس از خود را  های کتاببعضی از 

 موضوع بند) شود می داده علمی دانشگاه هیأتا اعضای یاز طرف شورا به عضو  کتابی ترجمه یا تالیف ماموریت در مواردی که -6-15

در صورت عدم  .علمی موظف است در موعد مقرر و ذکر شده در قرارداد نسبت به تحویل اثر اقدام نماید هیأتعضو  (4 ماده 4-3-2
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بدیهی است این نوع  .از حق الزحمه وی کسر خواهد شد %2تاخیر به ازای هر ماه ، ناتمام ماندن و رفع اشکاالت اثر، موقعه تحویل ب

 .آثار باید مراحل داوری را مثل بقیه کتاب ها طی کنند

 برآورد قيمت اثر (7ماده 

 : شود های زیر محاسبه می در چاپ اول با توجه به هزینه مکتوب یا الکترونیکی برعهده شورا است این قیمتورد قیمت اثر آبر

چاپخانه مشخص  به عمل آمده از استعالم غیره که براساس صحافی و، چاپ، مقوای جلد، کاغذ متن کتاب، زینک، فیلمهزینه  -7-1

محاسبات مدنظر قرار های مربوط به چاپ لوح در  ی و روی لوح فشرده چاپ شود هزینهنیکشود در صورتی که کتاب الکترو می

 .گیرد می

توسط دانشگاه ، تصویب در شورا و پس از بررسی وو مرتبه علمی داور اثر به ازای ساعت اختصاص یافته حق الزحمه داوری  -7-2

ر سال میزان حق الزحمه داوری برای ه .شود رابر تعیین میب 5/1 التین باشد حق الزحمه، در صورتی که کتاب گردد. میپرداخت 

 .باشد میرئیسه دانشگاه قابل پرداخت  هیأتگردد که پس از تصویب  میهر سال تعیین ، شمسی در اولین جلسه شورا

 و در مرحله %51گیرد و به همان داور در مرحله دوم داوری  میحق الزحمه داوری فوق فقط به مرحله اول داوری تعلق  :1تبصره 

 گیرد. حق الزحمه تعلق می %25سوم داوری 

های متعارف ارائه شده براساس فاکتورکه عهده صاحب اثر است صفحه آرایی و طراحی جلد کتاب به ، نیهزینه های حروف چی -7-3

 .شود در محاسبه قیمت پشت جلد لحاظ می توسط صاحب اثر

سط دانشگاه پرداخت تو (9-7بند 1تبصره  موضوعها و مراکز آموزش عالی ) ارسال کتاب به دانشگاه نقل و های حمل و هزینه -7-4

 .شود می

 .استه دانشگاه برعهد ادبی یهای ویراستار هزینه -7-5

علمی  هیأتفقره چک، توسط عضو  11باشد که به صورت  می صاحب اثرچاپ و نشر به عهده  های چاپ اول اثر، هزینه در -7-6

  گردد. پرداخت می

باشد و استاد راهنما یا استاد مشاور متقاضی چاپ اثر  دانشجو یا رساله دکتری نامه کارشناسی ارشد اگر کتاب حاصل پایان: 1تبصره 

 د.های چاپ برعهده استاد راهنما یا مشاور خواهد بو باشد در این صورت هزینه

 چاپ و نشر های هزینه %51، جلد باشد( 511)مشروط بر اینکه تیراژ چاپ اول اثر، حداقل  اثر دوم به بعد چاپاز  -7-7

 هیأتفقره چک توسط عضو  11به صورت  علمی هیأتسهم   هزینه % 51و  به عهده دانشگاه است )تا سقف پنجاه ميليون ریال(

 گردد. علمی پرداخت می
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با اخذ مجوز کتبی از شورا با ناشر دیگری  تواند اقدام نکند صاحب اثر میکتاب اگر انتشارات به عللی نسبت به تجدید چاپ  :1تبصره 

 .نماید کتاب خود اقدام به چاپ

التالیف کتاب بیرون  حق و ریال پانزده میلیونبا نام دانشگاه اردکان  جلد( 511تیراژ حداقل با ) حق التالیف کتاب دانشگاهی -7-8

 .باشد لحاظ نمودن میقابل حساب پژوهانه  صفیهتدر ، صورت نیازدر کهباشد  میریال  هفت میلیون با نام دانشگاه اردکان دانشگاهی

 گیرد. لف قرار میدر اختیار مؤ (غیره و اداره ارشاد، که برای کتابخانه مرکزی یهای غیر از کتاب به) های چاپ شده کتاب -7-9

و مراکز آموزش  ها به دانشگاهرا  کل تیراژ کتاب از درصدپنج  تواند های تازه انتشار یافته می ضمن معرفی کتاب دانشگاه: 1 تبصره

 .نماید میارسال به پیشنهاد صاحب اثر( ) نشربرخی مراکز و  های معتبر خانه ، کتابعالی

انجام شده تا آن های  ت دانشگاه انصراف دهد باید هزینهدر صورتی که صاحب اثر از فرآیند بررسی و چاپ اثر خود در انتشارا -7-11

 .را به دانشگاه پرداخت کند مرحله

 

رئیسه  هیأتبه تصویب  13/12/1397 اریختنشگاه در پژوهشی دااز تصویب در شورای  پس تبصره 17ماده و  7این آیین نامه در 

بینی  ضوابط اجرایی موارد پیش .گردد میبلی قرات رو جانشین کلیه مقبوده الزم االجرا  سال 2به مدت  از این تاریخگاه رسید و شدان

خود باقی  همچنان به قوت، شدهبر اساس ضوابط قبلی منعقد قراردادهایی که باشد و  منوط به نظر شورا می، نامه نشده در این آیین

  .است

 زاده فتحی عل

 آموزشی و پژوهشیمعاون 


