
چاپ و نشر کتابنامه یینآ

مقدمه 
هاي تقویت روح تحقیق و تتبع در زمینهو در امر چاپ و نشر کتابشی و تسهیل مبه منظور تعیین خطنامهآییناین

.تدانشگاه گلستان تنظیم شده اسدرحوزه معاونت پژوهش و فناوري،علمی، تخصصی و فرهنگی

فاهدا-1ماده 
؛هو تحشیتصحیح، ترجمه، ، گردآوريلیفیتأتصنیفی،آثارچاپ و نشر - 1-1
.نیاز دانشگاهموردخارجیمتداولهايبه زبان فارسی و سایر زبانو تحقیقاتی، فناوريهاي علمیگزارشنشر - 1-2

تعاریف-2ماده 
.منظور از دانشگاه، دانشگاه گلستان است: دانشگاه- 2-1
حداقل است که و تحشیه، ترجمه، تصحیح انتقاديگردآوريتدوین و لیف، تأتصنیف، منظور از اثر هرگونه : اثر- 2-2

.باشدامتیاز داوري را کسب کرده 
این . اثر فراهم و مکتوب شده است) صاحبان(هاي صاحب کتابی است که مبتنی بر دستاوردها و پژوهش: تصنیف- 2-3

ي شود که مدعی یک ایده جدید در زمینهاي تهیه مینوع کتاب عمدتاً بر اساس نظرها و دستاوردهاي پژوهشی نویسنده
بدیهی است نظرهاي نویسنده به . اندتخصصی مربوط است و دیگران قبالً چنین محتوایی را با عناوین مشابه ارائه نکرده

همچنین نوآوري در این کتاب تا حدي است که سابقه . صحیح، مستدل و منطقی باید به رشته تحریر درآمده باشدطور
. شودکند؛ اما مطالب جدید و نو در حجم چشمگیري در آن گنجانده میموضوع را تا قبل از نوشتن کتاب معرفی می

هاي جدید، تشریح و ی و در بقیه کتاب، نظریه و یافتهرود حداکثر در یک چهارم کتاب، سابقه موضوع، معرفانتظار می
ها از اعضاي هیأت علمی باشند که در سطح جهانی شناخته رود نویسندگان این کتابهمچنین انتظار می. معرفی شود

. د داشتالمللی خواهنالمللی نوشته شوند، مخاطبان بینهاي بینها در صورتی که به زبانطبیعتاً این نوع کتاب. اندشده
.ي اثر باشدشده متعلق به پیشنهاددهندهاز مراجع استفاده% 30در کتاب تصنیفی باید دست کم حدود 

هاي جدید و هاي آموزشی، تحلیلهاي علمی است که عالوه بر داشتن جنبهاي از مطالب و نظریهمجموعه: تألیف- 2-4
اي ها مخاطبان تخصصی زیادي در جامعه حرفهاساس، براي آنشود و بر این هاي مبتکرانه و نوین را شامل میترکیب

اي است که نویسنده در آن، مطالب اصولی یک موضوع را با دیدگاه متفاوتی این نوع کتاب، نوشته. شودمربوط متصور می
که عمدتاً دهدبدیهی است نویسنده، مطالب این نوع کتاب را با شکلی جدید و منحصر به فرد ارائه می. دهدارائه می
اگرچه ممکن است قوانین پایه و قواعد . ها پژوهش و تدریس کسب کرده استهاي علمی اوست که طی سالبرداشت

ي بیان محتواي کلی و علمی و عمومی حاکم بر موضوع کتاب از منابع موجود در ادبیات علمی گذشته بیان شود، نحوه
بدیهی است این نوع کتاب نباید صرفاً از . ها و تجربه نویسنده استشتساختار و ادبیات کتاب نوین است و مبتنی بر بردا

به همین ترتیب، مواردي نظیر ترجمه و گردآوري . هاي دیگر تهیه شده باشدکردن مطالب کتابهم متصلترجمه و به
فنی در اینهاي ، و گزارشHandbookها، نامهو متون استانداردها، آیینData Sheetها، دستورالعمل دستگاه

به مقاالتی هاي تألیفی، مقدار قابل توجهی از مطالب کتاب رود در کتابهمچنین انتظار می. گیرندبندي قرار نمیدسته
.ارجاع شده باشند که صاحب اثر در مجالت معتبر به چاپ رسانده است

هاي دانشگاهی باشد و مؤلف یکی از رشتهدر در صورتی که محتواي کتاب صرفاً آموزشی و مربوط به یکی از دروس پایه
المللی ، صاحب نظر و در سطح ملی یا بین)مربوط به موضوع درس(در تدریس آن درس، مجرب و در رشته تخصصی 

تواند تألیف تلقی مؤلف، اثر میيشده باشد، به تشخیص شوراي نشر بدون نیاز به ارجاع به مقاالت منتشرشدهشناخته
.شود
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باید نظریه یا کاربرد بدیعی را براي شده در اثر که متعلق به پیشنهاددهنده اثر هستند، میاست مراجع استفادهالزم به ذکر 
هاي معتبر منتشر شده باشند؛ بنابراین باید از ذکر مقاالتی که صرفاً نخستین بار مطرح نمایند و در مجالت یا همایش

کتاب پیشنهادي ندارند و یا صرفاً کاربردهاي جانبی از موضوع کتاب شباهت موضوعی دارند، اما ارتباطی با آن بخش از 
بدیهی است چنانچه در کتاب به مطالب علمی . ها ارتباطی با موضوع کتاب ندارد، خودداري شودهستند و نوآوري آن

.تناد شودباید به مرجع اولیه و اصلی اساشاره شود که قبالً در منابع و مدارك علمی دیگر معرفی شده است، می
هایی هدفمند و منسجم که از منابع مختلف تهیه و در یک مجموعه گردآوري مطالب یا داده: تدوین و گردآوري- 2-5

کند و با آوري میهاي مختلف جمعکتابي آن، مطالبی را متناسب با موضوعی خاص از اي که پدیدآورندهنوشته.شودمی
، این مطالب را با ایجاد ارتباط منطقی و قابل )هابرداري از کتابو نه کپی(هاي شخص پدیدآورنده بیان خود و برداشت

همچنین ارائه توضیحات ویژه در ارتباط با هر مطلب یا افزودن حواشی الزم، به این اثر قوام .دهددرك کنار هم قرار می
ها مشمول این ها و کنفرانسمقاالت همایشگردآوري و تدوین موارد متفرقه نظیر مجموعه . بیشتري خواهد بخشید

.گردندشوند و کتاب تدوینی تلقی نمیتعریف نمی
.از زبانی به زبان دیگرعبارت است از برگرداندن یک اثر : ترجمه- 2-6
ترین نسخه با ارائه ترین و قدیمیهاي موجود از یک متن در جهان، تشخیص صحیحمعرفی نسخه: تصحیح انتقادي- 2-7

ها و شرح و توضیح آنها، ذکر مآخذ و منابع معرفی روش تصحیح به کارگرفته شده در اثر، ذکر نسخه بدلدالیل روشن، 
.مورد استفاده، تکمیل نقایص متن و داوري براي انتخاب بهترین نسخه بدل

.نمودن توضیحات و حواشی و تعلیقات ضروريتنظیم بیانات و گفتار علمی صاحب اثر و اضافه: تحشیه- 2-8
داده چاپ به مرکز نشر تحویل برايکه اثر خود را فرد یا افرادي هستنداثر،صاحبان/منظور از صاحب: صاحب اثر- 2-9

.باشد) شاغل یا بازنشسته(یکی از آنها عضو هیأت علمی دانشگاه گلستانو الزاماًدنباش
است ) شاغل یا بازنشسته(عضو هیأت علمی دانشگاه گلستانصاحبان اثر و الزاماً/یکی از صاحب: نویسنده مسئول- 2-10

.خواهد بودمکاتبات اداري دارعهدهکه
نظارت بر پیگیري و وظیفه کهدانشگاه نظارت معاونت پژوهش و فناوريتحتمرکزي است : مرکز نشر دانشگاه- 2-11

. را بر عهده دارددانشگاه يهابانشر کت
در ، )8موضوع ماده (، طبق قرارداد2- 2ارائه اثر، موضوع بندپس از چاپ وکه است مبلغی :اثرچاپ حمه زالحق- 2-12

به همکاران آن و میزان پرداخت تقسیم چگونگیو دکنمیپرداختنویسنده مسئولبهدانشگاهصورت تأمین اعتبار، 
.استمسئول نویسنده بر عهده صرفاً 

حمه، زالمیزان حقداوري اثر،و در آن مواردي چونشودتنظیم میصاحب اثرکه بین دانشگاه و سندي : قرارداد- 2-13
.شودمیمشخصو ضوابط چاپ و انتشارشمارگاننحوه پرداخت، 

تشکیالت، وظایف و چگونگی انتخاب اعضا: شوراي نشر دانشگاه-3ماده 
: باشدیر میافراد زچاپ آثار پیشنهادي است که متشکل ازکننده و صدور مجوزع تصویبشوراي نشر دانشگاه مرج- 3-1
؛یس شوراینشگاه به عنوان رداعاون پژوهش و فناوريم) 1(
؛نشر دانشگاه به عنوان دبیر شوراکتابخانه و مرکزمدیر) 2(
؛فناوري دانشگاهومدیر پژوهش) 3(
صاحب اثرکه یا باالتربا مرتبه علمی دانشیاريترجیحاً،یس شورائرپیشنهادبه ، از هر دانشکدهنماینده یک) 4(

.دنباششده در انتشارات دانشگاهیچاپ
بـه عضـویت   سـال  2ت براي مـد یس دانشگاهئو با حکم رو فناوريمعاون پژوهشپیشنهاداي شوراي نشر با اعض-3-2

تواند در صورت لزوم از افراد صـاحب نظـر بـدون    دبیر شورا می.نع استها بالماشوند و انتخاب مجدد آنشورا منصوب می
.نمایدداشتن حق رأي براي شرکت در جلسه دعوت 



.یابدیمرسمیت اکثریت اعضاا حضور شورا صورت خواهد گرفت و بتشکیل جلسات شوراي نشر با دعوت دبیر- 3-3
.گرددقطعی تلقی میمثبت اکثریت اعضايأمصوبات با ر

.شودت اجرا ابالغ میدبیر شورا جهمصوبات شورا توسط -3-4
از هـا و یـا   موظف است از انتشارات سایر دانشگاهنشر دانشگاهخارجی، مرکز هايبااز ترجمه کتبراي کسب اطالع-3-5

.ی استعالم نمایدنشر دانشگاهمرکز 
نظـر متـرجم و ارائـه    ، بـا  اگر چنانچه ترجمه دیگري از اثر موجود باشد یا شخص دیگري در حال ترجمه اثر باشـد : تبصره
.و تأیید شوراي نشر، چاپ اثر مجاز خواهد بودلزوم ترجمه دالیل 

مرکز نشر دانشگاه -4ماده 
ر کتابخانه که زیر نظر مدیاستي و فناورواحدهاي تابعه معاونت پژوهشاز نظر تشکیالتی مرکز نشر دانشگاه یکی از

: کند و وظایف زیر را بر عهده داردو مرکز نشر فعالیت می
؛تالش در جهت تشویق و ترغیب اعضاي هیأت علمی دانشگاه به تولید اثر- 4-1
؛هاجهت بررسی، چاپ و نشر آناثرصاحبان/صاحبپذیرش آثار مستقیماً از - 4-2
؛ات شوراي نشرجلسدستور ها و تنظیم برنامه- 4-3
.اداري، مالی و، فنیعلمیازنظارت بر حسن جریان امور نشر اعم- 4-4

اثر) گان(شرایط پدیدآورنده-5ماده 
پژوهشی - رتبط با موضوع کتاب در مجالت معتبر علمیمقاله مو د، )تصنیف/هاي تألیفکتاب(صاحبان اثر/صاحب- 5-1

.باشند/دارا باشد
سال دو، حداقل نیز استفاده شوددرسیکمک/هاي درسیکتابتواند به منزله ها میي که اثر آنصاحبان اثر/صاحب- 5-2

.باشند/ي تدریس در دروس مرتبط با موضوع کتاب داشته باشدسابقه

کتابشرایط پذیرش و نشر -6ماده 
چاپ و نشربرايگیريتصمیمنامه براي بررسی و با رعایت مفاد این آیینرا یکموضوع مادهشورا هر نوع اثر- 1- 6

.پذیردمی
به مرکز کپی اصل کتاب را ،هاي ترجمهو در کتابراخود شده از اثرل تایپیک نسخه کامباید، اثران صاحب/صاحب- 2- 6

.دهندنشر دانشگاه تحویل 
در خصوص شرایط را نظر شوراي نشر ،پس از تاریخ تسلیم هر اثرو نیم ماهیکحداکثر ظرف مدت مرکز نشر - 3- 6

. خواهد کرداعالم داوريارسال به برايپذیرش اولیه اثر 
کتاب انتشارنباید بیش از پنج سال از از آخرین چاپ کتاب باشد و ترجیحاًچه اثر ترجمه است، باید ترجمهچنان- 4- 6

.گذشته باشد
اثرچاپ، نشرسال گذشته باشد، با تأیید گروه آموزشی و شوراي 5تاریخ چاپ کتاب اصلی بیش از از هرگاه : تبصره

.استبالمانع 
موضوع . هایی از ترجمه کتاب حذف شود، مترجم باید به صورت مکتوب دالیل خود را ذکر کنددر صورتی که فصل- 5- 6

.در شوراي نشر مطرح و در صورت لزوم از متخصصان استعالم خواهد شد
.ها جایز نیستحذف صفحات یا عبارات به هر میزان از میان فصل: تبصره

. به عمل آورددر کتاباصالحات الزم را اثر صاحبان/صاحبموافقتبا در صورت نیازمرکز نشر مجاز است-6- 6



توافق وبا مرکز نشر ،نحوه چاپارتبط باخذ تصمیم درباره نوع حروف، قطع کتاب، طرح روي جلد و سایر امور م- 7- 6
.باشدمیاثر صاحبان/صاحب

اثر صاحبان/صاحبمورد به تشخیصبر اساس صفحه ، قطع وباشدهاي متعددي در آثاري که داراي فرمول و شکل- 8- 6
.شوددانشگاه تعیین میشوراي نشرو
.دکنمنتشر میاثرصاحبان/صاحباثر را با هزینه شخصی مرکز نشر،- 9- 6

مراحل پذیرش و نشر کتاب-7ماده 
شوند؛ پس از بررسی اولیه توسط کارشناس واحد مرکز نشر دانشگاه ارائه مییا تجدید چاپ بهآثاري که براي چاپ - 7-1

داور سه داور که حداقل دودر صورت پذیرش اولیه توسط شوراي نشر، اثر براي . گرددنشر، در شوراي نشر مطرح می
باشد، ارسال اثرمتخصص در آن رشته و گرایش، که ترجیحاً یک نفر از آنان دانشیار یا باالتر و یا صاحب باشند، خارجی 

.شود حداکثر ظرف مدت یک ماه اثر را بررسی و نظر نهایی را به مرکز نشر اعالم کننداز داوران درخواست می.شودمی
تواند کتاب را به داور چهارم و در صورت ضرورت و بنا به تشخیص شوراي نشر، پس از داوري اولیه اثر، شورا می: 1تبصره

.پنجم ارسال کند
داور حداقل دویا بیشتر اصالح شده باشد، براي ارسال به % 30تجدید چاپ آثاري که بنا به اظهار صاحب اثر : 2تبصره 

.شودخارجی ارسال می
است حداکثر ظرف مدت نویسنده مسئول موظف و گردد میهئنویسنده مسئول ارااصالحات به برايشده اثر داوري- 7-2
.به مرکز نشر تحویل دهدرا اعمال وداوران علمی ماه نظرات4

شده براي بازبینی و ارزیابی دوباره به یکی از داوران در صورت نیاز و بنا به تشخیص شوراي نشر، اصالحات اعمال: تبصره
.شودارسال می

کلیه آثار از سوي مرکز نشر دانشگاه براي ویراستار ادبی ارسال خواهد شد و صاحب اثر موظف است نظرات اصالحی - 7-3
ویراستار ادبی را ظرف مدت دو هفته اعمال و نسخه نهایی را به مرکز نشر تحویل دهد تا براي انجام مراحل چاپ اثر، 

.اقدام شودصدور مجوز چاپ صدور فیپا و 
حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و شده به مرکز نشر دانشگاه پس از ثبت، مطابق قانون داده ار تحویل آث- 7-4

. ، قابل پیگیري حقوقی استداوريهر گونه سوء استفاده در مرحله ؛از ایمنی الزم برخوردار بودههنرمندان
تعیین خواهد حداقل دو داورنظر بر مبناي ونشرذکر عنوان تصنیف، تألیف یا تدوین و گردآوري تنها با مجوز مرکز - 7-5

.شد
اثر را بدون ذکر عنوان تصنیف، تألیف یا صاحبان/اثر مجاز است بر روي جلد اثر تنها نام صاحبصاحبان/صاحب: 1تبصره 

.گردآوري ذکر کندتدوین و 
.تشده الزامی اسدر آثار تصحیح یا ترجمه» ترجمه«یا » تصحیح«ذکر عنوان : 2تبصره 

.عنوان و نام ویراستار علمی را ثبت کند،تواند در شناسنامه اثرصرفاً با مجوز مرکز نشر میصاحب اثر- 7-6
اي از صاحب اثر مبنی بر تأیید اي از ویراستار علمی مبنی بر ویرایش علمی اثر و نامهمرکز نشر با دریافت نامه: تبصره

.ج عنوان و نام ویراستار علمی را در شناسنامه کتاب خواهد دادویراستاري علمی، کتباً به صاحب اثر مجوز در
اثر پس از اخذ فیپا، به هیچ وجه مجاز به تغییرات حتی بسیار اندك در طرح جلد و صفحات اثر صاحبان/صاحب- 7-7

نشر اثر بدون از نظر شوراي چنانچه پس از اخذ فیپا یا کارت کتاب، طرح جلد یا شماره صفحات اثر تغییر کند، . نیست
.مجوز تلقی خواهد شد و اعالم وصول و مجوز پخش براي آن صادر نخواهد شد

.د بودنپس از دریافت نامه مبنی بر اجازه چاپ اثر مجاز به ارائه آن به چاپخانه خواهصرفاً اثر صاحبان/صاحب- 7-8



یا در صورت هرگونه الزم را انجام ندهددر هر مرحله از فرایند چاپ کتاب همکاريکه نویسنده مسئول، در صورتی- 7-9
.تغییر بدون تأیید و نظر مرکز نشر، موظف است خسارات وارده به دانشگاه را جبران نماید

اثرصاحبالزحمه حق- 8ماده 
. متعلق به صاحب اثر خواهد بوداثرحقوق مادي چاپ- 8-1
نسخه از اثر خود را به معاونت پژوهش و 20تعداد الزحمه چاپ اثر، ازاي دریافت حقصاحب اثر موظف است به - 8-2

.تحویل دهدفناوري 
.نسخه است150حداقل تعداد شمارگان چاپ اثر، - 8-3
، مطابق با رابطه زیر و از بودجه پژوهشی دانشگاه و پس از )در صورت تأمین اعتبار(الزحمه براي چاپ اثر میزان حق- 8-4

:                                      یر استچاپ اثر به قرار ز
)به ریال(الزحمه چاپ اثر حق= تعداد صفحات× شمارگان ×یارانه چاپ هر صفحه 

چاپ ) غیر از مرکز نشر دانشگاه گلستان(توسط سایر انتشارات نامه، با رعایت مواد این آیینهایی که به کتاب- 8-5
علمی دانشگاه گلستان در آن درج شده باشد، در صورت درخواست کتبی نویسنده و ارائه شوند و عبارت عضو هیأت می
الزحمه به تشخیص شوراي نشر دانشگاه و در صورت میزان پرداخت حق. الزحمه پرداخت خواهد شدنسخه از اثر، حق10

و براي دیگر ناشران تا 4-8زحمه بند الحق% 75نیاز با استعالم از گروه آموزشی، براي چاپ کتاب توسط ناشران معتبر تا 
.خواهد بود4- 8الزحمه بندحق% 50
به صورت ساالنه به پیشنهاد شوراي نشر و به تصویب هیأت رئیسه دانشگاهالزحمه چاپ اثرسقف پرداخت حق- 8-6

.شودتعیین می
خواهد دانشگاه اعمال هیأت رئیسه به پیشنهاد شوراي نشر دانشگاه تعیین و پس از تصویب یارانه چاپ هر صفحه - 8-7

.شد

الزحمه داوري و ویرایش زبانیحق-9ماده 
به صورت ساالنه ، به پیشنهاد شوراي نشر و به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه،اثرزبانیو ویرایشالزحمه داوري حق- 9-1

.شودتعیین می

سیصد و و در12/03/1398تاریخبه جلسه شوراي نشر دانشگاه مینهفتهفتاد و درتبصره 9ماده و 9در نامه این آیین
.و به مدت دو سال قابل اجراسترسیدصویبتبه02/07/1398تاریخبهدانشگاه هیأت رئیسهجلسه هشتاد و چهارمین


