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 بسمه تعالی

 

 های علمیشیوه نامه انتشار کتاب

 30/30/4031تدوین: 

 مقدمه:

به  شگاهیدانو تامین نیازهای علمی، تخصصی و فرهنگی جامعه به طور اعم و جامعه  مؤسسه پژوهشی به منظور ارتقای سطح علمی و 

با هدف حمایت آثار علمی و تخصصی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران   «های علمینامه انتشار کتابشیوه»طور اخص، 

توسط دفتر پژوهش و فناوری تدوین و با تصویب شورای پژوهشی و ایجاد هماهنگی و قانونمندی در امر چاپ و نشر مؤسسه  دانشگاهی

 شود.به شرح زیر ارائه می

 

 تعاریف -1مادّه 

 مؤسسه: منظور مؤسسه آموزش عالی فردوس است. -4-4

 منظور معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه است. معاونت: -4-2

 شورا: منظور شورای چاپ و نشر مؤسسه آموزش عالی فردوس است. -4-0

 هاثر باشد. معموالً از فكر و اندیشه شخص پدید آورند هتألیف: پدید آوردن اثری كه محتوای آن حاصل فكر و اندیش -4-1

 د.شوید آوردن اثر نیز استفاده میدیگران در پد

د: توان برای هر سه، تعریف زیر را به كار برشود و میگردآوری، تدوین، تنظیم: معموالً به جای یكدیگر به كار برده می -4-5

 آوری و تنظیم مطالب آثار اشخاص یا منابع دیگر حاصل شده باشد.پدید آوردن اثری كه محتوای آن از جمع

 : پدید آوردن اثری كه محتوای آن از اثری كه قبالً به زبان دیگری منتشر شده است برگرفته شده باشد.ترجمه -4-0

نگارش: پدید آوردن اثری كه محتوای آن از آثار دیگر برگرفته شده باشد امّا زبان اثر و شیوه ارائه محتوا از شخص پدیده  -4-7

 آورنده ثانویه باشد.

 تصحیح و تدوین آثار دیگران به كوشش: گردآوری و تنظیم، و یا -4-8
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های خطی معتبر موجود از یك اثر و مقایسه و مقابلة آنها با یكدیگر و ارائه تصحیح انتقادی: عبارت از گردآوری نسخه -4-3

 و توضیحات و حواشی الزم. فهرست هایك متن صحیح از آن میان با ذكر مقدمه و 

ای از سرفصل مصوب آن شود و بخش عمدهی تدریس میمؤسسههای مختلف اثر درسی: كتابی كه در هر یك از رشته -4-43

 پوشاند.درس را می

 .دهدمییاری مؤسسهمختلفهایهشود كه استاد یا دانشجو را در رشتكتابی گفته میدرسی: بهاثركمك  -4-44

ی و مادی عنو، ارائه نماید حقوق مثر را به یكی از صورتهای ذكر شدهصاحب اثر: شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی كه ا  -4-42

 اثر متعلق به اوست.

برای یافتن نقص و كمبودها و تعیین ارزش و نوع ویرایش مورد نیاز اثر، همچنین  شوراارزیابی: ارزیابی آثار ارائه شده به  -4-40

 سایر ویژگیهای چاپ و نشر. مشاوره در انتخاب ویراستار و

های متعددی كلمه را شامل شود. در آثاری كه دارای فرمول و شكل 033صفحه: قسمتی از اثر با قطع وزیری كه حدود  -4-41

 شود.تعیین می شوراباشد صفحه حسب مورد به تشخیص 

 بین.اطبق قرارداد منعقده فیمشورا ها به برای همیشه و در تمام چاپخرید دائمی اثر: واگذاری تمام حقوق مادی صاحب اثر  -4-45

رابر ب مؤسسهمعین و نوبت چاپ محدود به  شمارگاناری تمام حقوق مادی صاحب اثر برای مدت و ذخرید موقت اثر: واگ -4-40

 . مؤسسهقرارداد منعقده بین صاحب اثر و 

 شود.به صاحب اثر پرداخت می مؤسسهطبق قرارداد، از طرف  ر: مبلغی كه در ازای ارائه آثار،الزحمه صاحب اثحق -4-47

اخت، پرده الزحمه، نحوشود و در آن مواردی چون میزان حقو صاحب اثر تنظیم و مبادله می مؤسسهد: سندی كه میان قراردا  -4-48

 گردد.و ضوابط چاپ و انتشار، مشخص می شمارگانشیوه و مقطع زمانی تحویل اثر، تعداد صفحه، 

رفع  مقابله متن با اصل، اثر،تخصصی محتوایموضوعی و علمی شامل بررسی اصالح و علمی: انجام هرگونه حكویرایش  -4-43

 اشكاالت و ابهامات، تحقیق در صحت یا سقم آن و بررسی منابع و مآخذ متن.

 الخط، یكدستگذاری، رسمویرایش ادبی: انجام هرگونه حك و اصالح شامل اصالحات دستوری و سبكی متن، نشانه -4-23

نامه در صورت ضرورت و پاراگراف بندی ها، تصاویر و ... ، بازبینی واژهها، فهرستها، ارجاعات، نمودارها، جدولكردن پانوشت

 مطالب.
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 :شورا  -2ماده 
 اهداف:  -2-4

 اعم از تألیف یا ترجمه. مؤسسهچاپ و نشركتب درسی و كمك درسی  -2-4-4

 ها.ها به زبان فارسی و سایر زباننشر گزارش تحقیقات جدید و معتبر علمی در همة رشته  -2-4-2

 نشر متون قدیمی معتبر و ممتاز فارسی و عربی كه تصحیح انتقادی شده باشند.  -2-4-0

های خطی فارسی و عربی منحصر به فرد و ارزشمند مربوط به معارف اسالمی و تمدن و فرهنگ ایرانی، با مقدمه نشر نسخه  -2-4-1

 انتقادی و تحقیقی الزم.

 ها، اسناد و ... (ها، اطلسشناسیها، كتابها، مجموعه اطالعات علمی، فهرستنامهچاپ و نشر آثار مرجع )لغت -2-4-5

 اعضاء: -2-2

 ریاست مؤسسه )رئیس شورا(  -2-2-4

  )دبیر شورا( مدیر پژوهش و فناوری -2-2-2

 مدیر كتابخانه و مركز اسناد -2-2-0

 دو نفر متخصص در زمینة اثر مورد نظر  -2-2-1

ت ، پیشنهاد و در صورت موافقشوراهمزمان با ارسال اثر جهت طرح در ، مدیر گروه آموزشی پیشنهادنظر با متخصصان مورد  :4تبصره 

 .عمل خواهد آمد هور شركت در جلسات از آنان دعوت ببه منظ شورارئیس دبیر و 

 حضور دبیر شورا برای تشكیل جلسات الزامی است. :2تبصره 

 عملكرد: -2-0

استفاده مؤسسه های فرعی مركب از اعضای هیأت علمی شورااز ارزیابان واجد صالحیت سایر مراكز علمی و یا  شورا -2-0-4 

  عرضه خواهد شد. شوراالزم به ذكر است نتیجة ارزیابی برای تصویب نهایی به  كند.می

گردد افرادی دیگری را نیز برای بررسی و اظهار نظر تواند در مواردی كه كتب خاص برای چاپ ارائه میمی شورا: رئیس 4تبصره

 دعوت كند. نظر این افراد جنبة مشورتی داشته و در كمیته حق رأی نخواهند داشت.

 مجاز خواهد بود به عهده دارد. مؤسسهآنها در سلسله انتشارات تصویب آثاری را كه چاپشورا   -2-0-2

ورا ش( برای نشر به دانشگاهیو غیر  دانشگاهیهای پژوهشی از سوی مؤلفان و پژوهشگران )اعم از شرازها و گ: هرگاه كتاب4تبصره 

 .شدبه این آثار رسیدگی خواهد نامه مواد شیوهبا رعایت  ،عرضه شود

 را به متخصصان مربوط سفارش دهد. 2مذكور در ماده ضروری تهیه كتب  تواند مواردمی شورا: 2تبصره 

 در پایان همین شیوه نامه موجود است. )فلوچارت( چرخه پذیرش و نشرمهلت و ضرب االجل برای هر مرحله در  -2-0-0
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  پذیرش و نشر – 3مادّه 
یا سایر محققان و دانشمندان، با رعایت  مؤسسهرا به قلم اعضای هیات علمی  4هر نوع اثر تحقیقی و علمی موضوع ماده  شورا -0-4

 پذیرد.مفاد این آیین نامه برای چاپ و نشر می

اولویت با اعضای هیئت علمی مؤسسه بوده و درخواست سایر افراد در اولویت  ،در موارد مشابهدر پذیرش درخواست نشر : 4تبصره 

 بعدی جای دارد.

های آن نایاب شده است، با پیشنهاد صاحب اثر و موافقت تواند آثاری را كه قبالً ناشر دیگری چاپ كرده و نسخهمی شورا: 2تبصره 

 تجدید چاپ و منتشر كند. مؤسسهكتبی ناشر در سلسله انتشارات 

 CD قه به همراه یك حل )بدون طراحی در بخش جلد و متن، بصورت فنری( نهایی كتاب  پرینتنسخه  یك، باید صاحب اثر  -0-2

گروه آموزشی یا پژوهشی تخصصی به  به مدیرهای الزم تهیه و از آن را با ذكر منابع و مراجع و فهرستword & pdf  با فرمت

 تحویل نماید.جهت بررسی همراه كاربرگ پرشده ویژه تقاضای نشر 

 مراكز مختلف جهت چاپ تحویل نماید. : مؤلف یا مترجم كتاب نمی تواند یك كتاب را به طور همزمان به4تبصره 

كه  نماید و در صورتیاز تاریخ دریافت اثر نتیجه بررسی و اظهار نظر خود را به صاحب اثر اعالم می ماه دوحداكثر تا  شورا  -0-0

 چاپ و نشر آن تصویب شده باشد نسبت به عقد قرارداد چاپ اقدام خواهد كرد.

در وهله اوّل با نامه رسمی معاونت، صاحب اثر موظف است موارد اصالحی اعالم شده در بخش ادبی و علمی را ظرف مدّت : 4تبصره 

مجاز است هر گونه ویرایش علمی و ادبی را كه الزم شورا مقرر، اعمال نموده و نسخه اصالحی را مجدداً تحویل نماید. با این حال 

 د.بداند با اطالع صاحب اثر انجام ده

 است. شوراشیوه چاپ، نوع حروف، قطع كتاب، جلد و شمارگان چاپ با  هاخذ تصمیم دربار :2تبصره 

 تواند از طریق مشاركت با صاحب اثر یا مؤسسات و ناشران داخلی یا خارجی و بر اساس قرارداد، اثری را منتشر نماید.می شورا  -0-1

 25تا  23ن بی نوع پذیرش كتاب اعم از خرید قطعی یا موقت، بر اساس شورااثر، پس از تصویب  )صاحبان( صاحب الزحمهحق  -0-5

عالوه بر نرخهای تعیین شده،  % 25تواند در موارد خاص با ارائه گزارش تا می ارشو، تعیین خواهد شد. درصد بهای پشت جلد كتاب

 پیشنهاد نماید. مؤسسهبه ریاست 

 ماید.نهای تعیین شده، مشخص میاز داوری اثر، در چارچوب نرخ كسب شدهالزحمه را با توجه به امتیازات میزان حق شورا: 4تبصره 

 تعیین خواهد كرد. شوراالزحمه اثر را : در صورت ضرورت، تعداد صفحات مورد قبول جهت پرداخت حق2تبصره 

اثر پرداخت خواهد شد و بقیة آن پس از اتمام  )صاحبان( به صاحب درصد حق الزحمه هر اثر هنگام امضای قرار داد 53: 0تبصره 

 گردد.چاپ كتاب پرداخت می

الزحمه به حق %43نسخه اضافی،  533نسخه باشد به ازای هر   0333: درصورتی كه شمارگان چاپ در هر نوبت بیش از 1تبصره 

 صاحب اثر افزوده خواهد شد.
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منحصر به موارد استثنایی است كه این موارد با  دائمخرید موقت چاپ خواهد شد و خرید  : كلیه آثار پیشنهادی به صورت5تبصره 

 عملی خواهد بود. مؤسسهو تأیید رئیس  شوراو تصویب  معاونتپیشنهاد 

و با عنایت به امتیازات  شمارگاندرصد قیمت پشت جلد، با احتساب  48تا  43های بعدی، الزحمه صاحب اثر برای چاپ: حق0تبصره 

 از داوری اثر، در نظر گرفته خواهد شد. كسب شده 

 نسخه از كتاب به صاحب اثر اهداء خواهد شد. 23مربوط،  الزحمهعالوه بر حق -0-0

 خواهد بود. مطابق با مرتبه علمی ایشان به تشخیص شوراویراستاران علمی و ادبی كتاب  میزان حق الزحمه -0-7

 تعیین خواهد شد. شوراالزحمه ارزیابان برحسب مورد توسط حق -0-8

: چنانچه مؤلف یا مترجم در جریان چاپ و نشر كتاب از چاپ كتاب منصرف گردید هزینه داوری به عهده مؤلف یا مترجم 4تبصره 

 خواهد بود.

صاحب اثر پرداخت شده و در صورت استنكاف : حق الزحمه های مذكور تنها به شماره حساب های اعالم شده و به نام افراد 2تبصره 

 یا فقدان صاحب اثر ،تنها به وكیل رسمی و حقوقی ایشان پرداخت خواهد گردید.

 مؤسسه باشد. هیئت علمی نفر خواهند بود كه حداكثر یك نفر می تواند از اعضای  2: ارزیابان از میان متخصصان به تعداد 0تبصره 

مهلت ویراستاری علمی و ادبی از سوی پدید  برای طرح مجدد و تصمیم گیری نهایی كفایت می كند.نفر  2دریافت نتیجه داوری از 

 شود.با نامه رسمی معاونت به نسبت كیفیت و حجم اثر تعیین میآور 

 نسخه از هر كتاب را به شرح زیر اهدا كند: 53تواند حداكثر می شورا -0-3

تبط با مر نمؤسسات علمی ـ پژوهشی ـ فرهنگی، مراكز نشر، اعضای هیأت علمی و متخصصاها، مؤسسهنسخه به  03حداكثر  -0-3-4

 نظر صاحب اثر.

 های مرتبط با موضوع كتاب و ...های ملی، مجلس شورای اسالمی، دانشكدهكتابخانه  -0-3-2

 .بودخواهد آن و تصویب  گذاریسیاستو  شورا كتاب به پیشنهادفروش تخفیف  -0-43

درصد تخفیف به  53را كه بیش از پنج سال از تاریخ چاپ آنها گذشته است، تا  مؤسسه آثار منتشره تواند برخی از می شورا  -0-44

 فروش رساند.

 گیرد.شورا صورت می با پیشنهاد صاحب اثر و تصویب كتاب تعیین قیمت  -0-42

 

 ابالغ و اجرا – 4مادّه 

االجرا زمال مؤسسهریاست محترم شورای پژوهشی مؤسسه، با ابالغ  تصویبو پس از تبصره تدوین  48ماده و  1در  شیوه نامهاین  -1-4

 خواهد بود.
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