
  تقویت روح تحقیق و تتبع در و  در امر چاپ و نشر کتاب

  .تدانشگاه گلستان تنظیم شده اس

  ؛موردنیاز دانشگاه خارجی متداول 

حداقل امتیاز داوري است که  و تحشیه 

که اثر خود را جهت چاپ به مرکز نشر 

پیگیري و وظیفه  که باشددانشگاه می نظارت معاونت پژوهش و فناوري

 .  

گردد و سر فصل مصوب یک هاي مختلف دانشگاهی تدریس می

اي تحصیلی هسطح آموزش و پژوهش در رشته

شده است که بر اساس  رفتهیپذ اتیو نظر

  .است گیريو یا نتیجه

 و ي جدیدهادگاهید آن بر اساس% 20

موضوع مشخص  کیدر  گرانید يهادگاه

  

هایی هدفمند و منسجم که از منابع مختلف تهیه و در یک مجموعه گردآوري 

  .از یک زبان به زبان دیگر

ترین نسخه به زمان ترین و نزدیکموجود در جهان، تشخیص صحیح
حیات مؤلف، ارائه روش تحقیق، شرح و توضیح مستندات متن، ذکر مآخذ و منابع مورد استفاده با استناد به شواهد و 

  .شناسی آن، تکمیل نقایص چه در عبارت و چه در محتوا و داوري در بهترین برداشت و نظایر آن

  .نمودن توضیحات و حواشی و تعلیقات ضروري

  .دانشگاه است متعلق بهو مجوز نشر آن 

  چاپ و نشر کتابیین نامه آ  

در امر چاپ و نشر کتابشی و تسهیل مبه منظور تعیین خط

دانشگاه گلستان تنظیم شده اس پژوهش و فناوريحوزه معاونت  در ،هاي علمی، تخصصی و فرهنگی

   ؛هو تحشی تصحیح، ترجمه، ، گردآوريلیفیتأ تصنیفی،

 هايبه زبان فارسی و سایر زبان و تحقیقاتی ، فناوريهاي علمی

  .چاپ و نشر مجالت ادواري دانشگاه

  .منظور از دانشگاه، دانشگاه گلستان است

 ، ترجمه، تصحیح انتقاديلیف، گردآوريتأتصنیف، منظور از اثر هرگونه 

که اثر خود را جهت چاپ به مرکز نشر  است دانشگاه گلستانهیأت علمی  عضو صاحب اثر،منظور از 

نظارت معاونت پژوهش و فناوري تحتمرکزي است که : 

. را تا مرحله چاپ بر عهده دارددانشگاه  يهامجلهو  هاب

هاي مختلف دانشگاهی تدریس میکتابی است که در هر یک از رشته

 .درس از دروس دانشگاهی را حداقل به میزان هشتاد درصد پوشش می دهد

سطح آموزش و پژوهش در رشته يقابلیت ارتقا که مطالب آناست ی کتاب: کمک درسی

  

و نظر یعلم يهااز داده يامجموعهنوعی از تدوین کتاب مشتمل بر 

و یا نتیجه شود و معموالً توأم با نقدیم یمبتکرانه سامانده

20اي است که حداقل نوعی از تألیف کتاب مشتمل بر مجموعه

دگاهینقد د ای لیهمراه با تحل، تدوین و سندگانینو ای سنده

  .منتشر کرده باشندها را قبالً در مقاالت خود آنباشد، هر چند که ممکن است 

هایی هدفمند و منسجم که از منابع مختلف تهیه و در یک مجموعه گردآوري مطالب یا داده: 

از یک زبان به زبان دیگر) صلخیبدون ت(برگرداندن کل یک متن عبارت است از 

موجود در جهان، تشخیص صحیحهاي بدل معرفی نسخه
حیات مؤلف، ارائه روش تحقیق، شرح و توضیح مستندات متن، ذکر مآخذ و منابع مورد استفاده با استناد به شواهد و 

شناسی آن، تکمیل نقایص چه در عبارت و چه در محتوا و داوري در بهترین برداشت و نظایر آن

نمودن توضیحات و حواشی و تعلیقات ضروريتنظیم بیانات و گفتار علمی صاحب اثر و اضافه

و مجوز نشر آن  گرددمی اندازيراهدانشگاه  درمجالت علمی است که 

   

  

  مقدمه 

به منظور تعیین خط نامهآیین این        

هاي علمی، تخصصی و فرهنگیزمینه

  

  فاهدا -1ماده 

تصنیفی، آثارچاپ و نشر  - 1-1

هاي علمیگزارشنشر  - 1-2

چاپ و نشر مجالت ادواري دانشگاه - 1-3

  

  تعاریف -2ماده 

منظور از دانشگاه، دانشگاه گلستان است: دانشگاه - 2-1

منظور از اثر هرگونه : اثر - 2-2

   .باشدرا کسب کرده 

منظور از : صاحب اثر - 2-3

  .داده باشدتحویل 

: مرکز نشر دانشگاه - 2-4

بانظارت بر نشر تمامی کت

کتابی است که در هر یک از رشته: ب درسیاکت - 2-5

درس از دروس دانشگاهی را حداقل به میزان هشتاد درصد پوشش می دهد

کمک درسی باکت - 2-6

  .را داشته باشد یدانشگاه

نوعی از تدوین کتاب مشتمل بر : تألیف - 2-7

مبتکرانه سامانده بیترک ایو  دیجد لیتحل

نوعی از تألیف کتاب مشتمل بر مجموعه: تصنیف - 2-8

سندهینو یعلم يهاينوآور

باشد، هر چند که ممکن است یم

: تدوین و گردآوري - 2-9

 .شودمی

عبارت است از : ترجمه - 2-10

معرفی نسخه: تصحیح انتقادي - 2-11
حیات مؤلف، ارائه روش تحقیق، شرح و توضیح مستندات متن، ذکر مآخذ و منابع مورد استفاده با استناد به شواهد و 

شناسی آن، تکمیل نقایص چه در عبارت و چه در محتوا و داوري در بهترین برداشت و نظایر آنکتاب

تنظیم بیانات و گفتار علمی صاحب اثر و اضافه :تحشیه - 2-12

مجالت علمی است که  :مجله - 2-13



 صاحب اثر به دانشگاه، طبق قرارداد، از طرف 2- 2 مبلغی که در ازاي ارائه اثر، موضوع بند :صاحب اثرحمه زالحق - 2-14

  .است نویسنده اولتقسیم آن بر عهده  چگونگیو  شودمی پرداخت )نویسنده اول(

حمه، زالمیزان حق داوري اثر، و در آن مواردي چون شودتنظیم می که بین دانشگاه و صاحب اثرسندي : قرارداد - 2-15

   .شودمی مشخص و ضوابط چاپ و انتشار شمارگاننحوه پرداخت، 

  

  ءتشکیالت، وظایف و چگونگی انتخاب اعضا: شوراي نشر دانشگاه -3ماده 

  : باشدیر میافراد ز چاپ آثار پیشنهادي است که متشکل از کننده و صدور مجوزع تصویبشوراي نشر دانشگاه مرج - 3-1

  ؛شورایس ینشگاه به عنوان ردا عاون پژوهش و فناوريم) 1(

  ؛نشر دانشگاه به عنوان دبیر شورا کتابخانه و مرکز مدیر) 2(

   ؛فناوري دانشگاه و مدیر پژوهش) 3(

     صاحب اثرکه  یا باالتر با مرتبه علمی دانشیاري ترجیحاً ،یس شورائر پیشنهادبه ، از هر دانشکدهنماینده  یک) 4(

  .دنباش شده در انتشارات دانشگاهیچاپ

سال  2ت براي مد دانشگاهمحترم یس ئو با حکم ر و فناوري پژوهشمحترم معاون  پیشنهاداي شوراي نشر با اعض - 3-2

  .نع استها بالماشوند و انتخاب مجدد آنبه عضویت شورا منصوب می

اکثریت ا حضور شورا صورت خواهد گرفت و ب با دعوت دبیرحداقل ماهی یک بار تشکیل جلسات شوراي نشر  - 3-3

   .گرددقطعی تلقی می یس شورائرو با نظر مثبت مثبت اکثریت اعضاي شورا  يأمصوبات با ر .یابدیمرسمیت  شورا اعضاي

  .شودت اجرا ابالغ میمصوبات شورا توسط دبیر شورا جه -3-4

از هـا و یـا   موظف است از انتشارات سایر دانشگاه نشر دانشگاهخارجی، مرکز  هايبااز ترجمه کت براي 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

 .دالیل و تأیید شوراي نشر، چاپ اثر مجاز خواهد بود

  

  مرکز نشر دانشگاه  -4ماده 

ر که زیر نظر مدی استي و فناور واحدهاي تابعه معاونت پژوهش دانشگاه یکی ازاز نظر تشکیالتی مرکز نشر 

  : کند و وظایف زیر را بر عهده داردکتابخانه و مرکز نشر فعالیت می

  ؛تالش در جهت تشویق و ترغیب اعضاي هیأت علمی دانشگاه به تولید اثر - 4-1

  ؛هاچاپ و نشر آنجهت بررسی،  اثر) ان(صاحبپذیرش آثار مستقیماً از  - 4-2

   ؛ات شوراي نشرجلسدستور ها و تنظیم برنامه - 4-3

  .اداري ، مالی و، فنیعلمی نظارت بر حسن جریان امور نشر اعم از - 4-4

  

   کتابشرایط پذیرش و نشر  -5ماده 

رعایت مفاد این با  دانشگاه گلستانت علمی یأاعضاي ه به قلمرا  یک موضوع مادهعلمی  تحقیقی و شورا هر نوع اثر - 5-1

  .پذیردتخاذ تصمیم در خصوص چاپ و نشر مینامه براي بررسی و اآیین

مرتبط و همسو با تخصص یا افراد متخصص غیر هیأت علمی با ارائه مدرك ها اعضاي هیأت علمی سایر دانشگاه: تبصره

   .توانند در جایگاه نویسنده دوم قرار گیرندمی فرد،

خود  شده از اثرل تایپیک نسخه کام بایدباشند، ر خود در مرکز نشر دانشگاه میبه چاپ آثا صاحبان آثاري که مایل - 5-2

   .دهندبه مرکز نشر دانشگاه تحویل  هاي ترجمه، کپی اصل کتاب راو در کتاب



پس از بررسی اولیه توسط کارشناس واحد  ؛شونده میئآثاري که براي چاپ یا تجدید چاپ به مرکز نشر دانشگاه ارا - 5-3

اثر براي دو داور داخلی و دو داور خارجی در صورت پذیرش اولیه توسط شوراي نشر، . گردددر شوراي نشر مطرح می ،نشر

از . شود، ارسال میباشدیا باالتر و یا صاحب تألیف که ترجیحاً یک نفر از آنان دانشیار ، متخصص در آن رشته و گرایش 

شده اثر داوري. ندکناثر را بررسی و نظر نهایی را به مرکز نشر اعالم  دو ماهشود حداکثر ظرف مدت وران درخواست میدا

داوران علمی و  ماه نظرات 3است حداکثر ظرف مدت صاحب اثر موظف و گردد میجهت اصالحات به صاحب اثر تقدیم 

  .جهت صدور مجوز چاپ در شوراي نشر مطرح گردد د تادهتحویل  اعمال و به مرکز نشررا  - در صورت نیاز-زبانیویرایش 

داور خارجی با  3براي ارسال به یا بیشتر اصالح شده باشد، % 30 ي که بنا به اظهار صاحب اثرتجدید چاپ آثار: تبصره

  .شودارسال میمشابه تألیف  دارايمرتبه دانشیار یا باالتر یا 

نظر شوراي نشر در خصوص شرایط پذیرش  ،پس از تاریخ تسلیم هر اثرو نیم  ماهیکحداکثر ظرف مدت مرکز نشر  - 5-4

  . را اعالم نماید اولیه اثر جهت ارسال به داوري

نباید بیش از پنج سال از چاپ کتاب  از آخرین چاپ کتاب باشد و ترجیحاً چه اثر ترجمه است، باید ترجمهچنان - 5-5

  .گذشته باشد

 اثر سال گذشته باشد، با تأیید گروه آموزشی و شوراي پژوهشی چاپ 5چاپ کتاب اصلی بیش از تاریخ از هرگاه : تبصره

  .بالمانع است

  . به عمل آورد در کتاباصالحات الزم را صاحب اثر  موافقتبا  در صورت نیاز مرکز نشر مجاز است - 5-6

توافق  وبا مرکز نشر  ،نحوه چاپ ارتبط بم اخذ تصمیم درباره نوع حروف، قطع کتاب، طرح روي جلد و سایر امور - 5-7

  .باشدمیصاحب اثر 

 صاحب اثر و مورد به تشخیصبر اساس صفحه  ، قطع وهاي متعددي باشددر آثاري که داراي فرمول و شکل - 5-8

  .شوددانشگاه تعیین می شوراي نشر

  .دکنمنتشر می صاحب اثراثر را با هزینه شخصی  مرکز نشر، - 5-9

  

شده به مرکز نشر دانشگاه پس از ثبت، مطابق قانون حفاظت آثار فرهنگی از ایمنی الزم داده آثار تحویل  -6ماده 

  . ، قابل پیگیري حقوقی استداوريهر گونه سوء استفاده در مرحله  ؛برخوردار بوده

کلیه حقوق معنوي اثر «: موظف است در صفحه شناسنامه اثر این عبارت را قید کند) نویسنده یا مترجم(صاحب اثر  - 1- 6

  .»متعلق به دانشگاه گلستان است

. صاحب اثر پس از اخذ فیپا، به هیچ وجه مجاز به تغییرات حتی بسیار اندك در طرح جلد و صفحات اثر نیست - 2- 6

ول و چنانچه پس از اخذ فیپا یا کارت کتاب، طرح جلد یا شماره صفحات اثر تغییر کند، مرکز نشر مجاز به تأیید اعالم وص

  .پخش اثر نخواهد بود

تغییراتی در آن صورت  ،ري با طرح جلدي که در شوراي نشر تصویب نهایی نشده باشد یا پس از تأییداثچنانچه  - 3- 6

د از نظر شوراي نشر اثر بدون مجوز وراي نشر تصویب شده باشد، چاپ شوچه در شگرفته باشد یا طرح جلدي غیر از آن

  .صادر نخواهد شد ش براي آنول و مجوز پختلقی خواهد شد و اعالم وص

صاحب اثر پس از دریافت نامه مبنی بر اجازه چاپ اثر مجاز به ارائه آن به چاپخانه خواهد بود و ذکر عنوان تصنیف،  - 4- 6

  .تألیف یا تدوین و گردآوري تنها با مجوز مرکز نشر خواهد بود

  .وجه به نظر اکثریت داوران تعیین خواهد شدعنوان تصنیف، تألیف، گردآوري و تدوین با ت: 1تبصره 

اثر را بدون ذکر عنوان تصنیف، تألیف یا  صاحبان/اثر مجاز است بر روي جلد اثر تنها نام صاحب صاحبان/صاحب: 2تبصره 

  .گردآوري و تدوین ذکر کند

  .شده الزامی استدر آثار تصحیح یا ترجمه» ترجمه«یا » تصحیح«ذکر عنوان : 3تبصره 



  .عنوان و نام ویراستار علمی را ثبت کند ،تواند در شناسنامه اثرصرفاً با مجوز مرکز نشر می صاحب اثر - 5- 6

اي از صاحب اثر مبنی بر تأیید اي از ویراستار علمی مبنی بر ویرایش علمی اثر و نامهمرکز نشر با دریافت نامه: تبصره

  .و نام ویراستار علمی را در شناسنامه کتاب خواهد دادویراستاري علمی، کتباً به صاحب اثر مجوز درج عنوان 

  

  گذاري اثر قیمت -7ماده 

تقسیم بر تعداد ، 2/2در  ضرب کل هزینه چاپ و تولید اثر به صورت حاصل ضرب ، با نظارت شوراي نشر،اثرقیمت  - 7-1

  . دباشمی اثر چاپ شده

 تحویلنسخه از اثر خود را به معاونت پژوهش و فناوري  30تعداد ازاي هزینه دریافتی، به  موظف استصاحب اثر  - 7-2

  .دهد

  

   اثر صاحبالزحمه حق - 8ماده 

   . متعلق به صاحب اثر خواهد بود اثر حقوق مادي چاپ - 8-1

از بودجه پژوهشی دانشگاه و پس از  و ، مطابق با رابطه زیر)در صورت تأمین اعتبار( میزان کمک مالی براي چاپ اثر - 8-2

  :                                      چاپ اثر به قرار زیر است

مؤلفان و (الزحمه صاحب اثر پایه حق 21/3/96هیأت رئیسه دانشگاه مورخ  297مصوبات جلسه  4بر اساس بند  

ریال  30000000ریال به  20000000ریال و سقف پرداختی از  20000000ریال به  12000000از مبلغ ) مترجمان

  .افزایش یافت

  )به ریال(هزینه چاپ اثر = 20000000) + تعداد صفحات×  300× 50(

  

هفتادمین  و در 28/2/94تاریخ به دانشگاه  نشرشوراي ویکمین جلسه سی درتبصره  8ماده و  8در نامه این آیین

  .و به مدت دو سال قابل اجراست رسید صویبت به 15/6/94 تاریخ بهدانشگاه  حترمم شورايجلسه 
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