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مقدمه
کتاب بهعنوان يکي از قديميترين راههای انتشار دانش و تجربیات مستند بشر شناختهشده است .به همین دلیل
دانشگاه صنعتي امیرکبیر بهعنوان مادر دانشگاههای صنعتي ايران ميبايست در اين خصوص نیز نقشي ارزنده و
متناسب با جايگاه تاريخي و علمي خود ايفا کند .با توجه به تنوع کتب پیشنهادی به مرکز نشر دانشگاه و تفاوت
اساسي در سطح علمي اين کتب الزم است کتب منتشره ازلحاظ علمي دستهبندی شوند و در روی جلد و نیز در
شناسنامه کتابها متناسب با سطح علمي هر کتاب اين موضوع درج شود .پیشرفت علم و تکنولوژی بسیاری از
ناشران معتبر جهان را بر آن داشته است تا در کنار انتشار کتب علمي معمول اقدام به انتشار برخي کتب با سطح
علمي متفاوت با کتب مرسوم کنند .ازجمله اين کتابها ميتوان به کتابهای زير اشاره کرد:
 رساله يک موضوعي
 متن درسي
 فصل کتاب
 کتاب کار
 کتاب آموزش زبان
 کتاب عمومي مهندسي
 دايرهالمعارف ،اطلس
 واژهنامه ،فرهنگ لغات فني
به همین دلیل اين دان شگاه بر آن ا ست تا اقدام به د ستهبندی کتب منت شره خود کند .بهاينترتیب مخاطبان نیز
به نحوی مؤثرتر اقدام به انتخاب کتاب موردنیاز خود از بین کتب منتشره خواهند کرد .و اين امر اساتید دانشگاه
را که تمايل دارند از دستاورد انتشار کتاب جهت ارتقا يا تبديل وضعیت استفاده کنند ،کمک خواهد کرد.
 -1دانشگاه :مراد از دانشگاه در این رویه دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
 -2تعاریف :برخي از اصطالحات بکار رفته در اين رويه به شرح زير است:
1-2

کتاب :به هرگونه متن چاپشده و يا انتشاريافته بهصورت الکترونیکي در قالب فايلهای
برخط 1يا لوحهای فشرده اطالق ميشود.
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اثر :هرگونه تألیف ،تصنیف ،ترجمه ،تدوين ،تقرير و تحشیه ،تنظیم و گردآوری و تصحیح
متون در قالب کتابهای متداول دانشگاهي اعم از تخصصي ،عمومي و کتابکار است که
قابلچاپ و نشر باشد.
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کتاب تخصصي :به کتابهای زير که مستقیماً به ارتقای دانش فني و مهندسي و علوم پايه
(صرفاً در چارچوب مأموريت دانشگاه صنعتي امیرکبیر) کمک کند اطالق ميشود.
 -1-3-2رساله يک موضوعي :2به کتابي تألیفي يا تصنیفي اطالق ميشود که تنها يک موضوع
علمي تخصصي را تحت پوشش قرار دهد .حداقل تعداد صفحات موردپذيرش  120صفحه
رقعي است.
 -2-3-2متن درسي :3به کتابي تألیفي يا تصنیفي يا ترجمه در يک زمینه علمي مشخص
اطالق ميشود که بخش اعظم سرفصل يک درس را پوشش دهد .در اين نوع از کتاب چند
موضوع علمي در فصلهای مختلف تبیین شدهاند.
 -3-3-2فصل کتاب :4به کتابي تألیفي يا تصنیفي که يک موضوع علمي تخصصي را در
فصلهای مختلف توسط مؤلفین متفاوت به بحث گذاشته باشند اطالق ميشود .اين نوع از
کتاب شامل تجمیع و انسجام مقاالت علمي مرتبط و منسجم باهم که قبالً توسط چند مؤلف
منتشرشده است ميباشد.
تبصره  :1بهمنظور تشخیص اين دسته از کتابها از ساير کتب نوار سبزرنگ درروی جلد
ترسیم و در آن ذکر خواهد شد" :سری کتاب تخصصي".
تبصره  :2بهمنظور تشخیص کتاب تخصصي ،درون شناسنامه کتاب يکي از واژههای زير درج
خواهد شد :رساله يک موضوعي ،متن درسي ،فصل کتاب.
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کتاب عمومي :به کتابهای زير که در راستای ارتقای علم و فناوری در چارچوب مأموريت
دانشگاه صنعتي امیرکبیر عملکرد داشته باشد اطالق ميشود.
 -1-4-2کتاب آموزش زبان :به کتابهای آموزش زبان به افرادی که زبان مادری آنها متفاوت
با زبان مورد آموزش است ،اطالق ميشود.
 -2-4-2دايرهالمعارف :5کتب مرجع در برگیرنده خالصه اطالعات از شاخههای مختلف دانش.
 -3-4-2فرهنگ لغات 6فني :کتابي که معاني لغات فني مختلف را از زباني به زبان ديگر
گردآورده باشد.
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 -4-4-2واژگان فني :کتابي که معاني در نظر گرفتهشده برای لغات توسط افراد مختلف را
تقرير کند اطالق ميشود.
 -5-4-2اطلس :7کتابي که نقشههای گوناگون را حول محوری خاص گرد هم آورده باشد.
 -6-4-2عمومي مهندسي :کتابي که بهصورت عمومي به برخي از دستاوردهای دانش فني
و مهندسي و جنبههای عمومي آن پرداخته باشد ،اطالق ميشود.
تبصره  :1بهمنظور تشخیص اين دسته از کتابها از ساير کتب نوار زرد رنگ در روی جلد
ترسیم و در آن ذکر خواهد شد" :سری کتاب عمومي".
تبصره  :2بهمنظور تشخیص هر نوع کتاب درون شناسنامه کتاب يکي از واژههای زير درج
خواهد شد :دايره المعارف ،فرهنگ لغات ،واژگان ،اطلس ،آموزش زبان.
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کتاب کار :8به دستورالعملهای کارگاهي ،آزمايشگاهي ،راهنماهای ماشینآالت ،نرمافزارها و
کتب کمکدرسي دانشگاهي اطالق ميشود.
تبصره  :1بهمنظور تشخیص اين دسته از کتابها از ساير کتب نوار قرمز رنگ در روی جلد
ترسیم و در آن ذکر خواهد شد" :سری کتاب کار".
تبصره  :2بهمنظور تشخیص نوع کتاب درون شناسنامه کتاب درج خواهد شد :کتاب کار.

 -3تصویب و تأیید نهایی نشر کتب بر عهده شورای چاپ و نشر دانشگاه است.
 -1-3برای داوری و تصمیمگیری در مورد نشر کتاب بر اساس رويههای شماره AUT-PR-6601,

 6602عمل خواهد شد.
تبصره  :1با عنايت به اينکه معاونت بینالملل دانشگاه صنعتي امیرکبیر مرجع آموزش زبان
فارسي به دانشجويان خارجي است سه داور متخصص از دانشگاههای برتر کشور در مورد
کتابهای آموزش زبان فارسي توسط معاونت بینالملل دانشگاه پیشنهاد خواهد شد.
تبصره  :2با عنايت به اينکه معاونت بینالملل دانشگاه صنعتي امیرکبیر مرجع آموزش زبان
انگلیسي به دانشجويان ايراني است سه داور متخصص از دانشگاههای برتر کشور در مورد
کتابهای آموزش زبان انگلیسي توسط معاونت بینالملل دانشگاه پیشنهاد خواهد شد.
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تبصره :3در خصوص کتابهای دارای موضوعات تخصصي که نیازمند اطمینان به اشراف
علمي نويسنده بر موضوع کتاب دارد الزم است نويسنده اصلي عضو هیات علمي يک دانشگاه
يا پژوهشگاه معتبر باشد.
تبصره  :4در مورد ساير کتابها نويسنده ميتواند عضو هیات علمي نباشد .اما بههرحال
نويسنده ميبايد در زمینه علمي کتاب دارای تخصص باشد.
تبصره  :5رعايت قوانین کپيرايت طبق قوانین ايران توسط صاحب اثر الزامي است.
 -4حقالزحمه صاحب اثر :با توجه به نوع و کیفیت اثر و نحوه خريد آن ،نحوه پرداخت حقالزحمه
صاحب اثر بر اساس رويههای شماره  AUT-PR-6601, 6602خواهد بود.
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 :اداره انتشارات (مرکز نشر) دانشگاه مجاز است کتب مورد تصويب شورای نشر را با
توافق صاحب اثر بهصورت کاغذی و يا بهصورت الکترونیکي 9منتشر کند.

9بهصورت برخط يا در قالب لوحهای فشرده و نیز تکنولوژیهای جديد ديگر
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