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  :.مقدمه1

مشی، نحوه پذیرش، چاپ ونشر کتاب، ریزی و هماهنگی امور چاپ و نشر دانشکده، تعیین خطمنظور برنامهنامه بهاین آئین

انعقاد قرارداد و تعیین حقوق صاحب اثر تنظیم گردیده است. 

انتشارات دانشکده در زمینه چاپ و نشر هر نوع اثر علمی و تحقیقی اعم از تألیف، ترجمه، نشر کتب مختلف )درسی، 

نامه فعالیت دارد. این آثار عایت مفاد این آئینهای مختلف علمی با رهای جدید در زمینهدرسی، مرجع ( و نشر کتابکمک

ها و مراکز و و پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی سیرجان و یا از سوی محققین دانشگاه علمیهیئتتواند از طرف اعضای می

موسسات علمی و پژوهشی و صنعتی دیگر، ارائه گردد. 

 

ماده یک: هدف از انتشارات دانشکده علوم پزشکی: 

های مختلف آموزشی دانشکده؛ درسی برای رشتهتالیف و ترجمه و نشر کتب درسی و کمک الف.

سازی دانش نوین؛و تالش برای بومیب. انتشار آثار مناسب برای ارتقای دانش و فرهنگ عمومی 

های جدید مرجع به طور اعم و راهنماها؛ پ. ترجمه و تالیف و نشر کتاب

کده به تالیف و ترجمه آثار معتبر علمی در راستای نیاز روز جامعه دانشگاهی و نقشه جامع تشویق و ترغیب پژوهشگران دانش .

علمی کشور؛ 

صنعت با تاکید بر حوزه سالمت. های مورد نیاز جامعه وانتشار کتاب .

.تعاریف 2

نامه آمده است به شرح زیر است:ماده دو: برخی از تعاریف و اصطالحاتی که در این آیین

دار .شورا: شورای انتشارات دانشکده متشکل از اعضای حقوقی و حقیقی با حکم معاون پژوهشی دانشکده است که عهدهالف 

گذاری و کارشناسی کتب در دانشکده است. سیاست

ب .دبیر شورا: شخصی است که از سوی معاون پژوهشی به منظور نظارت و پیگیری اجرای مصوبات و نیز نظارت بر امور چاپ 

.شوداب انتخاب میکت

های تألیف، صورت چاپی یا الکترونیکی یا نظایر آن به یکی از صورتپ. صاحب اثر: فردی است که متن یا پژوهش را به

 تدوین، گردآوری، ترجمه و یا تلخیص آماده انتشارکرده است.

ها گفته تن پژوهشی و نظیر آناثر: به هرگونه کتاب تألیف، ترجمه، تدوین، گردآوری و تنظیم، تصحیح متون یا هر م .

شود که دارای قابلیت انتشار به صورت چاپی یا الکترونیکی باشد. می

ریزی های مـصوب شـورای عـالی برنامهکه بر اساس سرفـصلهای درسی: کتاب درسی دانشگاهی، کتابی استکتاب .

شود و کارشناسی ارشد و دکترا تهیه و تدوین میوزارتین از سـوی مؤلفـان بـرای دروس مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی،

گیرد.  ها و موسسات آموزش عالی به عنوان منبع درسی قرار میدر اختیار استادان و دانشجویان دانشکده
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شود که اطالعات پایه،عمومی یا تخصصی و علمی یک یا چند موضوع های مرجع: به آن دسته از آثارعلمی اطالق میج.کتاب

های موضوعی، شود مانند راهنماها، کتابشناسیهایی از آن مراجعه مییابی، به بخش یا بخشدارد و برای پاسخدر بر را و رشته

ها.  ها و فرهنگنامهواژه

 )گردآوری(ختلف تهیه و در یک مجموعه تدوین که از منابع مهای هدفمند و منسجم استشده: مطالب یا دادهچ. اثر گردآوری

شود. می

تحلیل  شده است که بر اساسهای علمی و نظریات پذیرفتهای از دادهتالیفی: نوعی از تدوین کتاب مشتمل بر مجموعه اثر .

شود است. اثری تالیفی محسوب می گیریشود و معموال توام با نقد و یا نتیجهجدید و یا ترکیب مبتکرانه سازماندهی می

از آن خود نویسنده باشد.  تر،یا بیش ها( از رفرنسیک درصد) %1که لزوماً 

های صاحب اثر تهیه شده باشد. این نوع اثر عمدتا بر اساس نظرات اثر تصنیفی: اثری است که مبتنی بر دستاوردها و پژوهش .

شود که مدعی یک ایده جدید در زمینه تخصصی مربوط است و دیگران قبال و دستاوردهای پژوهشی نویسنده تهیه می

شود. در این اند و مطالب جدید و نو در حجم چشمگیری در آن گنجانده میبا عناوین مشابه ارائه نکردهچنین محتوایی را 

نوع اثر حدود سی درصد از مراجع استفاده شده متعلق به پیشنهاد دهنده اثر است. 

ن نسخه به زمان ترین و نزدیکتریبدلهای موجود در جهان، تشخیص صحیح-تصحیح انتقادی: عبارت است از معرفی نسخه .

حیات مؤلف، ارائه روش تحقیق، شرح و توضیح مستندات متن، ذکر ماخذ و منابع مورد استفاده با استناد به شواهد و 

رشته تخصصی )ری در بهترین برداشت و نظایر آن کتابشناسی آن، تکمیل نقایص چه در عبارت و چه در محتوا و داو

. (ح باید با موضوع کتاب منطبق باشدمصح

شود و گاه مطالب مانند مقدمه، معرفی نویسنده و کتاب ای: در این نوع کتاب، متنی از زبانی دیگر ترجمه میاثرترجمه .

شود.  ،توضیح و شرح برخی از اصطالحات و مطالب به ترجمه اضافه می

توسط دانشکده چاپ  "انتشارات دانشکده"کتاب چاپی: آثاری است که با نشان دانشکده، شماره ترتیب و درج عبارت  .

شده است . 

گیرند. در دسترس قرار می یای قابلیت انتشار دارند و به صورت الکترونیکهایی که با فناوری رایانهکتاب الکترونیکی: کتاب .

اند. از این جمله (آنالین)ع ناپیوسته و منابع برخط مناب

پردازد.انتشارات، به ویراستاری کتب مصوب مینامه مصوب بخش که مطابق شیوه ژ. ویراستار: فردی است

پردازد.آرایی کتب مصوب مینامه مصوب انتشارات، به صفحهآرا: فردی است که مطابق شیوهصفحه .

صاحب اثر و چاپخانه منعقد  ،(نمایندگی معاون پژوهشی دانشکده با)تبی و حقوقی است که بین دانشکده قرارداد: توافق ک .

شود.می

ری اثر قبل از چاپ که از سوی دبیران شورای انتشارات دانشکده به منظور ارزیابی تخصصی و داو است داور: شخصی .

شود.انتخاب می
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 . شورای انتشارات3

هایی که در ماده سوم .اداره امور انتشارات دانشکده از هر لحاظ به عهده مؤسسه انتشارات و چاپ دانشکده است و تائید کتاب

 .شود با شورای انتشارات استچاپ میسلسله انتشارات 

:شودماده چهارم: شورای انتشارات از اعضای ذیل تشکیل می

o ؛معاون پژوهشی دانشکده

o ؛مدیر پژوهشی دانشکده

o ؛مدیر انتشارات دانشکده

o  ؛اداره انتشاراتر پژوهشی و مدیر دانشکده به پیشنهاد مدی انشکده پس از تائید معاون پژوهشید علمیهیئتشش نفر از اعضای 

o کارشناس اداره انتشارات.

های ها از طرف شورای انتشارات کمیتهماده پنجم: برای تسریع و تسهیل در امر تنظیم برنامه ساالنه انتشارات و رسیدگی به کتاب

: شودتخصصی ذیل تشکیل می

o ؛کمیته علوم پایه پزشکی

o  کمیته علوم بالینی.

برای بررسی و افراد دیگری را نیز  ،شوددر مواردی که کتب خاص برای چاپ ارائه داده می رئیس دانشکده میتواند .1تبصره 

(.شارات دارای حق رأی نخواهند بودنظر این افراد مشورتی بوده و در شورای انت) اظهار نظر دعوت کند

گردد، عالوه بر به مؤسسه ارائه می شورای انتشارات همواره میتواند برای احراز ارزش و اعتبار آثاری که برای چاپ .2تبصره 

ای استفاده نماید و عندالزوم راساً افراد صاحبنظر را ای و غیر دانشکدههای تخصصی از نظر سایر متخصصان دانشکدهنظر کمیته

تواند خود مستقیماً دستور چاپ کتابی را صادر نماید. برای بررسی کتاب انتخاب نماید و نیز می

شوند ها دعوت میهای تخصصی آن و نیز افراد دیگری که برای بررسی کتابورای عالی انتشارات و کمیتهماده ششم: اعضای ش

:باید واجد شرایط ذیل باشند

 الف .پایبند بودن به موازین اخالقی و تعهد به جمهوری اسالمی ایران؛

قاالت ارزنده چاپ شده؛ب .دارا بودن وجهه علمی و تالیفات یا م 

 .وابق ممتد در امر تحقیق و تالیفبا سه سال سابقه کار و س مربیج .حداقل مرتبه علمی 

ها پیشنهاد و با ابالغ ریاست دانشکده به این سمت حائزین شرایط عضویت در شورای انتشارات از طرف رؤسای دانشکده

. شوندانشکده تعیین میشوند. اعضای کمیته تخصصی با نظر شورای انتشارات و با حکم ریاست دمنصوب می

 ،یابند.شورای انتشارات دانشکده در خصوص تشویق اعضای شورا و دیگر افرادی که برای بررسی در شورا حضور می1تبصره 

گردد. الزحمه در نظر بگیرد. این مبلغ پس از تائید و مشورت شورای انتشارات محاسبه میمبلغی را به عنوان حق

 .های تخصصی آن یک سال بوده و انتخاب مجدد اعضای دوره قبل بالمانع استر شورا و کمیتهماده هفتم: دوره عضویت د

. باشدماده هشتم: ریاست شورا با معاون پژوهشی دانشکده و سمت دبیری شورا با مدیریت انتشارات دانشکده می 
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نصف )میمات شورا با اکثریت مطلق آراء شود و تصتشکیل می (بر اساس نیاز)م: جلسات شورا حداقل ماهی یکبار ماده نه 

. قابل اجرا است (بعالوه یک

یک از اعضای شورا که بیش از سه مرتبه متوالی یا پنج مرتبه متناوب بدون عذر موجه در جلسات شورا غیبت کنند،  هر. 1تبصره 

شوند و مراتب توسط دبیر شورا به معاون پژوهشی دانشکده اطالع داده خواهد شد تا نسبت به خود بخود مستعفی شناخته می

تشخیص موجه بودن غیبت با شوراست.تعیین جانشین او اقدام نمایند. 

:ماده دهم: وظایف و اختیارات شورای انتشارات عبارتست از

. سیرجان به چاپ خواهد رسید هایی که در سلسله انتشارات دانشکده علوم پزشکیتصویب کتاب.1

: تدوین برنامه انتشاراتی ساالنه مؤسسه بر اساس ماده اول به ترتیب زیر.2

ای ازکلیه های درسی چاپ شده و مورد استفاده در تدریس، مؤسسه در اسفند ماه هر سال طی بخشنامهالف. در مورد کتاب

آوری و در ها جمعخه چاپ شده و تصحیح شده این قبیل کتابها و موسسات دانشکده علوم پزشکی سیرجان یک نسدانشکده

های آموزشی ها را با توجه به برنامهکه تجدید چاپ آناختیار شورا قرار خواهد داد؛ شورا پس از رسیدگی دقیق در صورتی

 اد.در برنامه انتشاراتی سال بعد دانشکده قرار خواهد د ،مصوب شورای عالی انقالت فرهنگی تصویب نماید

علمی خود را برای چاپ به اداره انتشارات معرفی نمایند. تواند کتب درسی اعضای هیئتدانشکده می .

دهد که در ظرف مدت معین با مشورت های تخصصی خود ماموریت میهای درسی، شورای انتشارات به کمیتهپ. در کتاب

های درسی مورد نیاز با متخصصان امر، فهرستی از کتابهای آموزشی و نیز با مشورت و گروه علمیهیئتدقیق با اعضای 

های آموزشی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی تهیه و گزارش امر را کتباً های مختلف هر دانشکده را بر اساس برنامهرشته

یلی متن در درمورد ترجمه از متون خارجی و یا طرح تفص)ها به شورا تسلیم نمایند. در این گزارش مشخصات کامل کتاب

گردد. و همچنین تعداد تقریبی دانشجویانی که از این کتاب در مدت سه سال استفاده خواهند کرد، ذکر می (مورد تالیفات

های درسی و کمک درسی را تنظیم و برای اجرادراختیار رئیس ها برنامه کلی انتشار کتابشورا پس از رسیدگی به این گزارش

دهد. مؤسسه قرار می

ای برای نشر به اداره انتشارات ارائه ای یا غیر دانشکدههای تحقیقی، هرگاه چنین آثاری بوسیله مولفان دانشکدهرد کتابدر مو .

ها را برای چاپ در انتشارات که آنشود، شورا با توجه به گزارش متخصصان این آثار را مورد بررسی قرار داده و در صورتی

انتشاراتی دانشکده منظور خواهد کرد.  در برنامه ،دانشکده مناسب بدانند

شود، خود نیز هر سال تعدادی از آثار فارسی هایی که از طرف صاحبان آثار برای چاپ ارائه میتواند عالوه بر کتابشورا می .3

به متخصصان امر محول نماید . ، ها و نشریات مرجع و راهنماو خارجی سودمند و معتبر را برای ترجمه کتاب
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.شرایط عمومی پذیرش و نشر:  4

ماده یازدهم: دانشکده هر نوع اثر علمی و پژوهشی را در زمینه علوم پزشکی و موضوعات مربوطه، خواه از طرف اعضای 

نامه دانشکده علوم پزشکی و موسسات دیگر و خواه از طرف سایر دانشمندان و محققان با رعایت مفاد این آیین علمیهیئت

پذیرد.  نشر میبرای طبع و 

د، در غیراین صورت کتاب فوق صفحه استاندارد بیشتر باش (پنجاه) 50. تعداد صفحات اثر پیشنهاد شده، باید از 1تبصره 

 100باشد. حداقل صفحات کتاب برای کتب تخصصی مورد استفاده دانشجویان و اساتید، مینبررسی در شورای انتشارات قابل

باشد. صفحه در قطع وزیری می 70 (ورد استفاده عمومم)صفحه و برای کتب عمومی 

باشند، بایدیک ماده دوازدهم: صاحبان آثاری که مایل به چاپ آثار خود در سلسله انتشارات دانشکده علوم پزشکی سیرجان می

ا بحال در هیچ جای نسخه فایل الکترونیک از آثار خود را با ذکر منابع و ماخذ به منظور رسیدگی، با تعهد به اینکه کتاب ت

دیگری منتشر نشده و با قبول اصالت علمی اثر، به مدیریت پژوهش دانشکده تسلیم کنند. بدیهی است صاحبان آثار قبل از پایان 

های الزم را تنظیم و در اختیار دانشکده قرار دهند. فهرست باید چاپ،

، ابتدا در شورای انتشارات مطرح و در صورت وجود ابهام از شودماده سیزدهم: آثاری که برای چاپ به این دانشکده ارائه می

شود و پس از بررسی تکراری نبودن عنوان کتاب توسط صاحب اثر درخواست حضور در شورا و پاسخگویی به سؤاالت می

نتخب شورا های تخصصی و یا داوران مبرای بررسی به کمیته کارشناس مربوطه و سپس دریافت نتیجه استعالم تکراری نبودن ،

شود .حداکثر مدت گردد و نظر کمیته تخصصی یا داوران برای تصمیم نهایی به شورای انتشارات گزارش داده میارجاع می

.روز خواهد بود 30زمان پاسخ داوران و کمیته تخصصی 

شورای انتشارات را در ماده چهاردهم: دانشکده باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم هر اثر، نتیجه بررسی و نظر 

 .پ آن به اطالع صاحب اثر برساندمورد چا

باشد و : مدیریت شورای انتشارات دانشکده تنها ملزم به احراز و تایید صالحیت علمی اثر ارسالی به این شورا میماده پانزدهم

 باشد. سایر مراحل پس از تایید علمی اثر، به عهده نویسنده می

های درسی که در این دانشکده چاپ تواند نسبت به تجدید چاپ کتابنیاز، مدیریت پژوهشی می: در صورت شانزدهمماده 

.د نمایدمشروط بر اینکه قبال شورای انتشارات ضرورت تجدید چاپ را تایی ؛اقدام کند ،شده باشد

شود.هشی منعقد میای بین مولف یا مصحح یا مترجم و معاون پژو: در مورد هر کتاب، قرارداد جداگانههفدهم ماده

ها به : دانشکده مجاز است هر نوع اصالح انشایی، عبارتی و امالیی را که الزم بداند با اطالع صاحب اثر در کتابهجدهم ماده

.عمل آورد

باشد. و میزان چاپ با دانشکده می : اخذ تصمیم درباره چاپ، نوع حروف، قطع کتاب، جلدنوزدهم ماده

گیرد، از زمان ها در شورا مطرح و مورد موافقت برای چاپ و تکثیر قرار میتاب چاپی یا الکترونیکی آنمؤلفینی که ک .1تبصره 

اعالم مصوبه چاپ توسط این معاونت حداکثر به مدت سه مـاه فرصت خواهند داشت تا نسبت به تحویل فایل الکترونیکی خود 

به معاونت تحقیقات و فناوری اقدام نمایند 

 .باشدامتیاز چاپ نسخه چاپی و کتاب الکترونیکی یکسان می .2تبصره 
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مصوبه  که پیشنویس تألیف، ترجمه یا گـردآوری به تصویب نهایی شورای انتشارات رسیده باشد، براساسدرصورتی. 3تبصره 

مصوبه شورای مذکور را باشند از آرم دانشکده استفاده نمایند و شورای انتشارات مؤلفین/ مترجمین/ گردآورندگان موظف می

.صورت زیر چاپ نمایند در شناسنامه کتاب به

این کتاب پس از تصویب در شورای انتشارات دانشکده علوم پزشکی سیرجان مورخ........... به سفارش مؤلف/ مترجم 

. گذاران تعلق داردگردآورنده و دانشکده به چاپ رسیده است و کلیه حقوق مادی و معنوی آن به سرمایه/

باشند، بایستی تعداد پنجاه و چهار جلد اثر تألیفی، . پس از پایان چاپ کتاب که مصوبه شورای انتشارات را دارا می4تبصره

ای کشور ارسال شده به معاونت تحقیقات و فناوری تحویل گردد تا به مراکز دانشکدهتعداد سی جلد اثر ترجمه و گردآوری

گردد. 

گردد، الزاماً بایستی نام نویسنده هر فصل ترجیحاً در ابتدای الکترونیکی که توسط چند نفر تألیف می : کتاب چاپی یابیستم ماده

گفتار و یا پذیر نباشد، اسامی نویسنده یا نویسندگان در پیشکه چنین کاری امکانهرفصل از کتاب آورده شود. درصورتی

هم نویسنده یا نویسندگان دقیقاً مشخص گردد؛ در غیراین صورت مقدمه یا پایان هر فصل از کتاب ذکر شود، به صورتی که س

گردد. امتیاز اثر به طور مساوی بین نویسندگان تقسیم می

باشد و در صورت عدم رعایت می ((ده درصد %10چاپی یا الکترونیکی) )درصد سهم همکاری به آثار تالیفی . حداقل تبصره 

گیرد. اثرتعلق نمیهیچگونه امتیازی به  این میزان،

خارج از شورای انتشارات چاپ و و پژوهشگران،  علمیهیئتنامه ارتقاء، آثاری که توسط اعضای : طبق آیینبیست و یک ماده

گونه امتیازی به باشد، قابل بررسی توسط شورا نبوده و هیچگردند و فاقد آرم دانشگاه و مصوبه شورای انتشارات میتکثیر می

خواهد شد.ضمنا آثاری که در شورای انتشارات دانشگاه تصویب نشده باشند، حق استفاده از آرم دانشگاه را در هیچ ها داده نآن

 .جای کتاب ندارند

که به سفارش و یا همکاری وزارت بهداشت چاپ گردیده باشند، مشمول  علمیهیئت. آثار منتشره توسط اعضای 1تبصره 

گردند. قانون فوق نمی

که حداقل درصورتی (مصوب شورای انتشارات)در خصوص آثار تجدید چاپ  2-3نامه ارتقاء بند : طبق آییندوو ماده بیست 

اثر  مطالب جدید به کتاب افزوده یا تغییر داده شده باشد، با تائید، نظر و بررسی اعضای شورای انتشارات، (بیست درصد) 20%

با آرم دانشکده علوم پزشکی سیرجان چاپ خواهد شد. 

با در نظـر گـرفتن نظرهـا و امتیـاز داوران آن آثار با  ،به چاپ رسیده باشند دانشکده: آثاری که در انتشارات سهماده بیست و 

:اهد گرفتها امتیازات زیر تعلق خونظر شورا، به آن

؛امتیاز 15تا  5/0از ( نیکیچاپی یا الکترو)الف. امتیازاثر تالیفی 

.امتیاز 3تا  5/0از  ی(چاپی یا الکترونیک)ای ب. امتیاز اثر ترجمه

به شورای  (یک ماه قبل)ئه درخواست کتبی خود : در صورت نیاز نویسندگان به کسب امتیاز ارتقاء مشارالیه ملزم به ارا.1 تبصره

 .باشدانتشارات می
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صاحب اثر:الزحمه .حقوق دانشکده و حق5

نماید و صرفا برای حمایت از مولفین گذاری نمی: دانشکده برای چاپ و انتشار کتب و مانند آن هیچ سرمایهچهارماده بیست و 

اند را هایی که مراحل فوق را طی نمودهعدد از کتاب 40با تایید شورای انتشارات، تعداد  و مترجمین و توسعه امر چاپ کتاب،

.نمایداز صاحب اثر خریداری می (تومان 50000حداکثر قیمت پشت جلد کتاب )به قیمت پشت جلد 

و با  به منظور ترغیب بیشتر نویسندگان جهت چاپ آثار با کیفیت، آثار برتر با در نظر گرفتن نظرات و امتیاز داوران .1تبصره 

.نسخه قابل تغییر است 50نظر شورا ،این تعداد تا 

واگذاری حقوق مادی صاحب اثر به دانشکده علوم پزشکی در چاپ اول پنج سال و در هر تجدید  : مدت زمانپنجماده بیست و 

باشد.  سال می 3چاپ حداکثر به مدت 

نامه هایی را که قبال توسط دانشکده چاپ شده را با رعایت مفاد این آیینتواند کتاب: مدیریت پژوهشی میششماده بیست و 

.بازنشر نماید

های بعدی اثر با دانشکده خواهد بود، ولی پس از پایان مدت هر قرارداد صاحب اثر مجاز است چنانچه تقدم چاپتبصره: حق 

ظرف مدت شش ماه پس از درخواست تجدید چاپ جواب قطعی از ناحیه دانشکده دریافت ننماید، با پرداخت حق حروفچینی 

ید.قدام نماراسا یا توسط ناشر دیگر ا ،نسبت به چاپ مجدد آن

الزحمه و هزار تومان به عنوان حق 100نمایند، مبلغ : برای داوران داخلی و خارجی که اثر را کارشناسی میهفتماده بیست و 

د.گواهی داوری اثر اعطا خواهد شنیز 

.اهدا، فروش و مبادله  6

نماید:تواند در موارد زیر انتشارات خود را اهدا : دانشکده میهشتماده بیست و 

ف. کتابخانه مقام معظم رهبری یک نسخه؛ ال

های نهاد ریاست جمهوری و مجلس هر کدام یک نسخه؛ ب. کتابخانه

 های درسی مربوط به رشته هر دانشکده تا پنج نسخه؛ ها و موسسات تابعه دانشکده از کتابهای دانشکدهپ. کتابخانه

 ت. کتابخانه ملی از هر کتاب سه نسخه؛ 

 ث. کتابخانه مرکزی از هر کتاب چاپ اول سه نسخه و تجدیدی چاپ یک نسخه؛ 

 از کشور یک نسخه؛  ها و موسسات فرهنگی خارجدانشکده ج. به

اسالمی از هر کتاب طبق مقررات؛ چ. وزارت فرهنگ و ارشاد

و عندالزوم مبادله نماید. تواند برای معرفی و تبلیغ انتشارات خود از هر کتاب تا سی نسخه اهدا ح .دانشکده می

.می و ضرایب متعلقه تجاوز نمایدگذاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالگذاری کتب مصوب نباید از روش قیمت: قیمت1تبصره 

هایی به شرح زیر در نظر بگیرد:: دانشکده مجاز است در فروش انتشارات خود تخفیفنهماده بیست و 

شاغل و بازنشسته دانشکده در هر سال از کتب چاپ شده اول همان سال حداکثر از هر  علمیهیئتالف. به هریک از اعضای 

درصد تخفیف؛  50عنوان یک نسخه با 
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 درصد تخفیف مطابق ضوابط زیر: 50ب. به دانشجویان دانشکده در مورد کتب درسی اختصاصی 

.باشددانشکده کامپیوتری باید مهمور به مهر و امضای معاونت آموزشی  فهرست .1

نموده و همزمان به تعداد  پژوهشیکامپیوتری را تحویل مدیریت  فهرست. نماینده دانشکده یا یک نفر از دانشجویان 1تبصره 

 . (اب درخواستی در انتشارات دانشکدهبه شرط موجود بودن کت)گیرد انشجویان، کتاب را تحویل مید

 باشد .مکرر در یک درس و برای یک ترم تحصیلی پذیرفته نمی هایفهرست. 2تبصره 

 نامه استادان به صورت تک نفره مورد قبول نیست.نامه و یا توصیه. معرفی3تبصره 

مرجع تخفیف تعلق  یاشود و به کتب درسی . برای هر درس فقط یک عنوان کتاب درسی شامل این تخفیف می4تبصره 

گیرد.نمی

شود: هائی به شرح زیر در نظر گرفته میهای عمومی نیز نسبت به میزان خرید تخفیفروشان و کتابخانهپ. برای کتابف

 ؛ر از پانصد هزار ریال، صفر درصدکمت 

  ،؛درصد 2بین پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال 

 ؛درصد 3یک میلیون ریال تا دو میلیون ریال،  بین 

  ،؛درصد 4بین دو میلیون ریال تا سه میلیون ریال 

 ، درصد 5از سه میلیون ریال باالتر.

باشد . کرایه به عهده خریدار میبندی به عهده دانشکده و هزینه حمل و نقل بصورت پس: هزینه بستهسیماده 

: دانشکده مجاز است آثار منتشره انتشارات دانشکده را که مدتی از چاپ آن گذشته به صورت زیر به فروش رساند: سیماده 

درصد تخفیف پشت جلد به شرط اینکه بیش از  50با  ،ال از تاریخ چاپ آنها گذشته باشدهائی که بیش از پنج سکتاب .الف 

نسخه موجود باشد؛  150

درصد تخفیف قیمت پشت جلد.  ز ده سال از تاریخ چاپ آنها گذشته باشد با هائی که بیش اکتاب .ب 

: دانشکده مجاز است انتشارات خود را با انتشارات ناشران داخلی و خارجی مبادله نماید.  و یک ماده سی 

: مراحل پذیرش کتاب جهت بررسی امکان حمایت در دانشکده بدین صورت است که مولف یا مترجم متقاضی دوماده سی و 

برای چاپ کتاب توسط این انتشارات، باید مستندات زیر را به مدیریت پژوهشی تحویل نماید و این مدیریت، بعد از دریافت 

شارات اقدام مینماید. مدارک فوق، ظرف مدت یک هفته نسبت به ارسال آن به شورای انت

:مستندات مورد نیاز

 ؛(ن پیشنهاد چاپ کتابفایل ضمیمه با عنوا)مترجم  یا کتاب تکمیل شده توسط مولففرم پیشنهاد چاپ .1

 کتاب؛ فایل الکترونیک .یک نسخه چاپی یا2

.ن اصلی و ترجمه دو فصل از کتابدر مورد کتب ترجمه، نسخه آخرین چاپ کتاب با زبا.3

.خطوط منظم یک در میان تایپ شودو  4A. کتاب باید در کاغذ 1ه تبصر
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شامل هدف از  )امه، فهرست کامل مندرجات، مقدمه های چاپ شده نظیر شناسن. کتاب باید مشخصات عمومی کتاب2تبصره 

و منابع و ماخذ را داشته  (باشدترجیحأ دو زبانه اگر از زبان بیگانه هم استفاده شده )نامه واژه (،تالیف یا ترجمه و نوع مخاطبین

باشد. 

 

به تایید شورای انتشارات دانشکده رسیده و در  28/08/99ماده تنظیم و پیشنهاد گردیده و در تاریخ  دونامه در سی و این آیین

 .باشدبه تایید شورای پژوهشی دانشکده نیز رسید و از همین تاریخ قابل اجرا می 15/09/99تاریخ 


