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 مقدمه: 

نامه پذیرش و نشر کتاب به شرح زیر تدوین و در شوراي پژوهش و هاي انتشارات دانشگاه اردکان، آیینمنظور بهبود چگونگی فرآیند چاپ و نشر کتاببه 
هاي مختلف، خواه از طرف اعضاي هیأت علمی تحقیقی را در زمینه   -فناوري و هیأت رئیسه دانشگاه به تصویب رسید. دانشگاه اردکان هر نوع اثر علمی

هاي علمیه و مراکز و مؤسسات علمی و پژوهشی دیگر، خواه از طرف سایر دانشمندان و محققان باشد را با رعایت مفاد  ها و حوزه دانشگاه اردکان یا دانشگاه 
 پذیرد. نامه براي چاپ و نشر میاین آیین

 اهداف  )1ماده 

 صورت مکتوب و الکترونیکی: هاي زیر از طریق نشر تولیدات و آثار علمی دانشگاه به عبارت است از نیل به هدف اردکان لت انتشارات دانشگاه رسا
 گسترش مرزهاي دانش  -1-1

 تأمین منابع درسی دانشگاه  -1-2

 کمک به ارتقاء توان علمی جامعه دانشگاهی -1-3

 براي نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کتاب و نشریات در سطح جامعه و دانشگاه   يسازنه یزم -1-4

 چاپ و نشر براي ذینفعان دانشگاه و متقاضیان چاپ کتاب فراهم کردن بستر  -1-5
 

 تعاریف )2ماده  

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

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

 صورت مکتوب یا الکترونیکی باشد.هرگونه تصنیف، تألیف، تقریر و تحشیه، تدوین و گردآوري، ترجمه و تصحیح متون که قابل چاپ و نشر به   اثر:  -2-2
 یا   تحلیل  با  و  دهد  تشکیل  نویسندگان  یا  نویسنده   یعلم  هايو نوآوري  جدید  هايدیدگاه   را  آن  درصد  20  حداقل  که   ايمجموعه   تدوین  تصنیف:  -2-3

 .باشند کرده  منتشر خود هايمقاله  در را هاآن  قبالً  اگرچه  باشد؛ مشخص همراه در یک موضوع دیگران هايدیدگاه  نقد
 

 همراه   گیرينتیجه   یا  نقد  با  معموالً  که   مبتکرانه   ترکیب  یا  بر اساس تحلیل  شده رفته یپذ  نظریات  و  علمی  هايداده   از  ايمجموعه   ساماندهی  تألیف:  -2-4
 به چاپ رسانده باشند. کتاب پژوهشی در حوزه مرتبط با موضوع-کم یک مقاله علمیدست  کتاب،لفان  ؤمرود مؤلف یا انتظار می .است

 هاي خارجی به زبان فارسی برگردانده شده باشد.از یکی از زبان ژه یواثري است که از یک زبان به زبان دیگر به  ترجمه: -2-5

 . ها، بیانات و گفتار علمی فرد دیگر با صاحب اثر و افزودن حواشی و تعلیقات ضروري به آنعبارت است از تنظیم مطالب، نوشته   تقریر و تحشیه:  -2-6
 . یک مجموعه  مختلف در منابع از منسجم و هدفمند هايداده  یا مطالب گردآوري گردآوري:تدوین و  -2-7

 روش   ير یکارگبه   مؤلف؛  حیات  زمان  به   نسخه   تریننزدیک  و  ترینتشخیص صحیح  جهان؛  در  موجود  هايبدل  نسخه   معرفی  انتقادي:  تصحیح  -2-8
 محتوا  در  چه  و عبارت در نواقص، چه  تکمیل ها؛شناسی آنکتاب  و  شواهد به  استناد با  شده استفاده  منابع و  مآخذ ذکر متن؛ مستندات و توضیح شرح  تحقیق؛

 . آن نظایر و برداشت بهترین داوري، در و
هاي مختلف در چهارچوب سرفصل به استاد یا دانشجو در رشته   رساندنياریهایی است که براي  شامل کتاب  :یدرسکتب درسی و کمک  -2-9

 شود نوشته شده باشد.در دانشگاه تدریس میمصوب که 
 صورت جزئی متعلق به آنان باشد.طور کامل یا به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی که حقوق مادي و معنوي اثر به  صاحب اثر:  -2-10
نامه  هادي را بر اساس اختیارات این آیینبررسی و اظهارنظر درباره همه آثار پیشن  ،کلی  يگذاراستیشوراي انتشارات دانشگاه اردکان که س  شورا:  -2-11

 به عهده دارد.
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ها و نشریات است که در آن کلیه امور مربوط به چاپ و نشر کتاب  دانشگاه   از معاونت آموزشی و پژوهشی  يارمجموعه یز  انتشارات دانشگاه:  -2-12
زم است قبالً به تصویب شورا رسیده باشد. روي جلد این آثار لوگو و  شود الشود. آثاري که توسط انتشارات دانشگاه منتشر میپژوهشی انجام می  -علمی

گردد. در ضمن این عبارت  چاپ می   Ardakan Universityصورت  شود و روي جلد آثار انگلیسی، نام دانشگاه به چاپ میدانشگاه اردکان  عبارت  
 شود.در صفحه عنوان انگلیسی مربوط به آثار فارسی نیز آورده می

نشانه   :)نگارشی(رایش ادبی  وی   -2-13 نگارشی، دستوري و سبکی متن،  اثر که شامل اصالح  در  و اصالح  انجام هرگونه حک و اصالح  گذاري 
شود. ضمناً تعیین نوع  می  يبندنامه و پاراگراف واژه   ینیبازب  ،هاتصاویر و سایر ضمیمه   ،هاها، فهرستها، نمودارها، جدولسازي پانوشتدستالخط، یکرسم

هاي چاپی و امالیی و نیز جاافتادگی کنترل غلط  )ها و جز آنها، فرمولشامل متن اصلی و فرعی، زیرنویس(قلم و شماره آن در تمام متون بر اساس زیبایی  
 شود. در متن و موارد مشابه آن، در این مرحله انجام می

اثر و   ازیها و کمبودها و تعیین نوع اثر، اولویت چاپ، نوع ویرایش موردنارات دانشگاه براي یافتن نقصشده به انتشبررسی آثار ارائه   ارزیابی:  -2-14
 هاي چاپ و نشر است.همچنین مشاوره در انتخاب ویراستار و سایر ویژگی

اصل، رفع اشکاالت و ابهامات، انجام هر گونه حک و اصالح علمی شامل بررسی موضوعی و تخصصی محتواي اثر، مقایسه متن با    داوري:  -2-15
 .تحقیق در صحت یا سقم آن و بررسی منابع و مآخذ متن

 
 ترکیب شوراي انتشارات:  )3ماده  

 شود: گذاري کلیه امور مرتبط با این حوزه است از اعضاي زیر تشکیل میشوراي انتشارات که باالترین مرجع سیاست -1 – 3

 )ورارئیس ش( معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه  •

 معاون اداري و مالی دانشگاه  •

 و فناوري دانشگاه  یپژوهشامور مدیر  •

 )دبیر شورا( رئیس کتابخانه مرکزي و انتشارات  •

کم پنج مقاله در نشریات یک نفر از اعضاي هیأت علمی هر دانشکده آشنا به امور نشر و تحقیق با حداقل پنج سال سابقه خدمت یا داشتن دست •
 رئیس دانشگاه انتخاب  تأیید و ابالغ شده در انتشارات معتبر کشوري که با پیشنهاد معاون آموزشی و پژوهشی و  علمی معتبر یا داشتن یک اثر چاپ

 شود. می
 ي ویراستاري ادبی به پیشنهاد شورا و تأیید و ابالغ رئیس دانشگاه نه یزم دریک نفر متخصص  •
 : مدت عضویت اعضاي حقیقی در شورا دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد اعضا براي یک دوره دیگر نیز بالمانع است. 1تبصره 

 منظور شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.ي به أظر خارج از ترکیب اعضاي شورا بدون حق رنتواند در صورت لزوم، از افراد صاحب: شورا می2تبصره  

یابد و تصمیمات  سوم اعضاء رسمیت می  کم دوشود و با حضور دستشورا تشکیل می  دبیربه دعوت    ضرورتبه بنا    صورت ماهیانه وبه   جلسات شورا  -2  –  3
 االجرا خواهد بود.حداقل نصف به اضافه یک اعضاء حاضر در جلسه الزم يشورا با رأ

طور مرتب در جلسات شرکت کنند یا قبل از تشکیل جلسه، عدم حضور خود را به اطالع رئیس یا دبیر شورا برسانند. هریک از اعضاي شورا باید به  - 3 – 3
خود مستعفی محسوب سال بدون عذر موجه در جلسات شورا حضور نیابند خودبه   کیدر طول  اعضاي شورا که بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب  

 شود. و نسبت به انتخاب جانشین براي آن فرد، اقدام می شوندیم

 وظایف و اختیارات شوراي انتشارات: )4ماده 

 . تجدید چاپ و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب و انتشار آثار -۱-۴

 الیانه انتشارات دانشگاه و پیشنهاد به معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه. بینی اعتبار سبررسی و پیش -۲-۴

 .ها برحسب نیاز، بعد از دو سال از تاریخ تصویب نهایینامه و یا تدوین دستورالعمل تغییر مفاد این آیین -۳-۴
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 . منظور تبادل تجربه و همکاريبه   ربطيسایر مراکز ذهاي اطالعاتی کشور و  ها، بانکایجاد ارتباط با مراکز نشر دانشگاهی، شوراي انتشارات دانشگاه  -۴-۴
 . ها و مراکز نشر دانشگاهی از طریق معاونت آموزشی و پژوهشی یا رئیس کتابخانه مرکزي و انتشارتهاي در دست ترجمه به دانشگاه اعالم کتاب -۵-۴
 . از آثار ایشان با ارجاع و ارائه نظریه کارشناسی به دفتر حقوقی و امور قراردادها رمجازیحمایت حقوقی از صاحب اثر در موارد استفاده غ  -۶-۴
شود خود نیز هرسال تعدادي از آثار فارسی و خارجی سودمند معتبر  که از طرف صاحبان آثار براي چاپ ارائه می  ییهاعالوه بر کتاب  تواندیشورا م  -۷-۴

 ها و نشریات مرجع و راهنما را به متخصصین امر محول کند.و یا ترجمه کتاب  فیصورت نیاز تأل در تواندیرا براي ترجمه پیشنهاد کند و نیز م
 شده جهت چاپ. تعیین داوران منتخب براي ارزیابی آثار ارائه  -۸-۴
و داوران کتاب از نظر سایر گردد عالوه بر نظر اعضاي شورا  براي احراز ارزش و اعتبار آثاري که براي چاپ به دانشگاه ارائه می  تواندیشورا همواره م -۹-۴

 نظر را براي بررسی کتاب انتخاب نماید. استفاده کند و در صورت لزوم رأساً افراد صاحب  یردانشگاهیمتخصصان دانشگاهی و غ
 . نامه نشر نشریات علمیصدور مجوز داخلی براي چاپ و نشر نشریات ادواري دانشگاه با توجه به آیین -۱۰-۴
ها و دفترهاي مرتبط با  هاي علمی و تحقیقاتی، اطالعیه ، گزارشهایی جموعه مقاالت یا خالصه مقاالت گردهماصدور مجوز داخلی چاپ و نشر م -۱۱-۴

 .ها در دانشگاه آن
شوند و تاکنون به تصحیح  احیاء و تصحیح انتقادي متون قدیمی معتبر خصوصاً متونی که منبع علوم و معارف اسالمی، ادبی و تاریخی محسوب می -۱۲-۴

 ها ناقص و ناتمام است. ا اقدام نشده یا ویرایش موجود آنهانتقادي آن
 . ها و غیره ها، اطلسشناسیها، کتابنامه، مجموعه اطالعات علمی، فهرستهاي مرجع نظیر لغتچاپ و نشر کتاب  -۱۳-۴
 . هاي نوین روزو معرفی آثار منتشرشده توسط انتشارات دانشگاه با روش یرساناطالع -۱۴-۴

 
 شرایط پذیرش آثار  )5ماده 

موارد مستثنا  . (آن سپري نشده باشد  ویرایشسال از آخرین    5اثر براي ترجمه استفاده شود و بیشتر از    ویرایشاي باید از آخرین  در مورد آثار ترجمه -۱-۵
 تسلیم گردد.  شده به شورادر ضمن یک نسخه از منبع اصلی ترجمه نیز باید همراه با نسخه ترجمه ). شودمی يریگم یدر شورا تصم

هاي خارجی، صاحب اثر باید درخواست خود را به انضمام مدارك الزم به دبیر شوراي ها در خصوص ترجمه کتابکاريمنظور جلوگیري از دوباره به  -۲-۵
ها و یا مراکز نشر دانشگاهی، گاه انتشارات دانشگاه ارائه کند. رئیس کتابخانه مرکزي و انتشارات دانشگاه بعد از بررسی اولیه و اقدام استعالم از سایر دانش

هایی که براي کند. بدیهی است کتاببندي روند اتمام ترجمه صادر میترجمه کتاب قبالً صورت نگرفته باشد مجوز ترجمه را همراه با زمان  که ی درصورت
 گیرند.شوند و داراي مجوز ترجمه باشند در اولویت چاپ قرار مینخستین بار ترجمه می

زیر  "نامه ذکرشده استفاده نماید و از ذکر عناوینی مثل  این آیین  2شده کشوري که در ماده    دیاثر باید هنگام چاپ کتاب، از عناوین تائصاحب   -۳-۵
 خودداري کند.نظیر آن و  "به کوشش"، "نظر
مناسب آورده شده یا سهم هر یک در انجام    شود الزاماً باید اسامی نویسندگان در دیباچه کتاب به نحوهایی که توسط چند نفر ارائه میدر کتاب -۴-۵

 کار مشخص شود. 
صورت کتاب در انتشارات  یا رساله دکتري خود به   نامه انیآموختگان کارشناسی ارشد یا دکتري دانشگاه اردکان متقاضی چاپ پادانش   که ی درصورت -۵-۵

راهنما، مشاور و معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه نسبت به درج نام    )ان(دانشگاه اردکان یا سایر مراکز نشر باشند، الزم است ضمن اخذ موافقت استاد
باشند،  آموختگان متقاضی چاپ اثر در سایر مراکز نشر ملزم میدانشراهنما و مشاور و نیز درج متن زیر در ابتداي کتاب اقدام نمایند. همچنین    )ان( استاد

 داء کند.یک درصد از تیراژ اثر را به انتشارات دانشگاه اردکان اه
پا  " .....   نامهانیکتاب حاضر؛ حاصل  دانشکده  در   .... در سال  که  است   ..... رشته  در  نگارنده  ارشد/دکتري  کارشناسی 

 "به راهنمایی جناب آقاي/ سرکار خانم ..... و مشاوره جناب آقاي/سرکار خانم ..... از آن دفاع شده است. .... دانشگاه
هایی تحت هاي غیرعلمی، کتابکتاب،  هاهاي ورودي و نظایر آنالمسائل، مجموعه سؤاالت، کتب آمادگی آزمونحلی (درسهاي کمک کتاب -۶-۵

 گیرند.در اولویت چاپ قرار نمی )نامه، خاطره، گزارش سفرعناوین زندگی
امه اجرایی پیشگیري و مقابله با تقلب در ننویسنده (گان) بوده و مشتمل بر آخرین آیین  به عهده رعایت اصول اخالق در پژوهش در نگارش کتاب   -۷-۵

 تهیه آثار علمی است. 
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 شرایط عمومی ) 6ماده 

از   شدهپیتاالف به همراه یک نسخه از کتاب    آثار اعضاي هیأت علمی، دانشجویان و سایر پژوهشگران متقاضی چاپ در دانشگاه پس از تکمیل فرم -۱-۶
 . تحویل گرددشورا  بررسی در، به دبیر شوراي انتشارات جهت  ه طریق گروه آموزشی و دانشکده مربوط

 دانشگاه تحویل دهد. انتشارات: پس از تأیید در شورا، صاحب اثر باید سه نسخه از کتاب را به 1تبصره 
 هاي ناشی از آن بر عهده مترجم خواهد بود. شده کسب موافقت صاحب اثر و کلیه مسئولیت: در مورد آثار ترجمه 2تبصره 
یا توسط باالترین مقام اجرایی مرتبط در آن موسسه،    اًشخص  توانند آثار خود را جهت چاپ،: اعضاي هیأت علمی و پژوهشگران مؤسسات دیگر می3تبصره  

 به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند.
تشخیص داده   انتشار  قابل  ریبیند در انتشارات دانشگاه غموردنظر مغایر می  تواند پس از بررسی اولیه، آثاري را که با سیاست کلی و اهداف: شورا می4تبصره  

 ها را بدون ارسال براي داوري مردود اعالم کند.و آن
، باشندنظر در زمینه موضوع اثر میصاحب  ) که دو نفر با حداقل مرتبه دانشیاري(  شورا آثار دریافتی را براي اظهارنظر در مورد کیفیت آن به سه داور -۲-۶

 ارسال خواهد کرد. نظر مثبت دو نفر از داوران براي انجام اقدامات بعدي کافی است. 
 : انتخاب داوران منتخب به پیشنهاد گروه و به تشخیص شورا خواهد بود.1تبصره 
 دانشگاه اعالم نمایند.: هریک از داوران یک ماه فرصت دارند تا نتیجه داوري اثر را در قالب فرم مربوطه، به انتشارات 2تبصره 

 گردد. گیري شده و نتیجه به صاحب اثر اعالم میدر اولین جلسه شورا پس از وصول نتایج داوري، بر اساس نظرات داوران براي چاپ کتاب تصمیم -۳-۶
رگونه توضیحات، به شورا ماه فرصت دارد تا نسخه اصالحی را به همراه ه  دوصاحب اثر از تاریخ دریافت نظر داوران از شوراي انتشارات به مدت   -۴-۶

مسلماً چنانچه صاحب    ست.اشورا قابل تمدید    دیی، با درخواست صاحب اثر و تأبه مدت یک ماه   تسلیم کند. مدت انجام اصالحات تنها براي یک نوبت
 شده را تحویل نماید اثر وي از دستور کار شورا خارج خواهد شد.اثر در این مدت نتواند نسخه اصالح 

ساً یا برحسب نیاز از طریق کسب نظر داوران أشود و شورا رشده به همراه توضیحات نویسنده براي بررسی مجدد به شورا ارسال می  ظرن دیاثر تجد -۵-۶
 گیري خواهد کرد. درباره آن تصمیم

  اعالم ن به صاحب اثر  در صورت پذیرش یک اثر، نظر نهایی شورا براي اقدامات بعدي به صاحب اثر اعالم و در غیر این صورت اظهارنظر داورا -۶-۶
 شود. می

 خواهد بود.  یبررسدیگر در شورا قابل بارک یتبصره: در صورت اعتراض کتبی و رسمی صاحب اثر، موضوع 
با در صورت پذیرش نهایی اثر، الزم است شورا نسبت به تأیید نسخه ویرایش شده ادبی اقدام کند. پس از دریافت نسخه ویرایش شده، دبیر شورا   -۷-۶

 تواند نسبت به اختصاص شابک و تعیین تیراژ (با نظر صاحب اثر)، قطع کتاب و اعالم آن به صاحب اثر اقدام نماید.موافقت شورا می
مطلوب به همراه لوح فشرده متن و    تی ف یمناسب و با ک  يا با قطع و الگورشده اثر   ماه متن اصالح   کیصاحب اثر موظف است ظرف مدت حداکثر   -۸-۶

 دهد. لیبه انتشارات تحو طرح جلد کتاب
 نماید. ی پیش از انتشار (فیپا) از کتابخانه ملی اقدام میسینوفهرستدر پایان این مرحله انتشارات دانشگاه نسبت به اخذ   -۹-۶

  ر یا به دبصفحه شناسنامه کتاب ر  ریخود و اگر کتاب ترجمه است تصو  یلیمدرك تحص  ن یآخر  ری صاحب اثر موظف است تصو  ،پایمنظور اخذ فتبصره: به 
 دهد. لیشورا تحو

 بعد از صدور مجوز چاپ -۱۰-۶
 اثر به عهده صاحب اثر است.  عیتوز و جلد، عقد قرارداد با چاپخانه  يرو متیق  نیی تع -
 امور مربوط به انجام مراحل اخذ برگ شمارش و اعالم وصول به وزارت ارشاد بر عهده دانشگاه است. ه یکل -
نظر    شورا و با درج نشان (لوگو) دانشگاه و مرکز مورد  بیاست با تصو  ده ی رس  دیی که توسط مراکز معتبر به تأ  ينسبت به چاپ آثار  تواندیدانشگاه م -۱۱-۶

  اقدام کند.
سازمان   يبا درج لوگو  دیی) جهت نشر آثار مورد تأیعلم  هايانجمن  و  هامراکز معتبر (سازمان  يت به چاپ کتاب با همکارنسب  تواندیدانشگاه م -۱۲-۶

 شورا، اقدام کند. بیمذکور پس از تصو



 
 

 دانشگاه اردکان کتاب  چاپ و نشرنامه آیین
 

 Re-F01 شناسه:
 03  ویرایش:
 5از  5صفحه 

هاي خود را بعضی از کتابتر شدن قیمت تمام شده کتاب،  ارزان  هدف  باتواند  اي به انتشارات دانشگاه، شورا میدر صورت تخصیص سهمیه یارانه  -۱۳-۶
 هاي تخصیص داده شده چاپ نماید.پس از تصویب در شورا با استفاده از سهمیه 

 هاي اثر ) هزینه7ماده 

 شود. برابر تعیین می  5/1  الزحمه حقکتاب التین باشد    که ی درصورتشود.  داوري اثر بر مبناي مصوبه هیأت امنا در این خصوص مشخص می  الزحمه حق -۱-۷
 چاپ و نشر کتاب به عهده صاحب اثر است.  يهانه یهز -۲-۷

(از سال    منتشرشدههاي  حمایت از چاپ و نشر کتاب، دانشگاه در چاپ اول به کتاب  منظور به تبصره: به استناد مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشگاه  
(سی میلیون) ریال به صاحب اثر اعطا   30،000،000  به بعد با توجه به سال مندرج در فیپاي کتاب) پس از چاپ و تأیید در سامانه گلستان، مبلغ  1399

 کند.می
  مورد   ره یو غ  یو کتابخانه مل  اسالمی  ارشادفرهنگ و  ارسال به اداره    ياز کتاب که برا  هاییصاحب اثر موظف است پس از چاپ کتاب تعداد نسخه  -۳-۷

 دهد. لیاست را به انتشارات تحو ازین
هاي انجام شده تا آن مرحله را به دانشگاه  بررسی و چاپ اثر خود در انتشارات دانشگاه انصراف دهد باید هزینه اثر از فرایند  صاحب  که ی درصورت  -۴-۷

 پرداخت کند. 

به تصویب   11/1399/ 15دانشگاه در تاریخ    و فناوري  تبصره پس از تصویب در شوراي پژوهش  11و  ماده    7نامه حاضر در  آیین 
گردد. ضوابط اجرایی  بوده و جانشین کلیه مقررات قبلی می   االجراالزمسال    2هیأت رئیسه دانشگاه رسید و از این تاریخ به مدت  

 .نامه، منوط به نظر شوراي انتشارات دانشگاه استدر این آیین نشدهینیبشیپموارد 

 


