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 مقدمه

ین دلیل به هماست.  شدهشناختههای انتشار دانش و تجربیات مستند بشر ترين راهيکي از قديمي عنوانبهکتاب 

بايست در اين خصوص نیز نقشي ارزنده و ايران ميهای صنعتي مادر دانشگاه عنوانبهدانشگاه صنعتي امیرکبیر 

متناسب با جايگاه تاريخي و علمي خود ايفا کند. با توجه به تنوع کتب پیشنهادی به مرکز نشر دانشگاه و تفاوت 

شوند و در روی جلد و نیز در  یبنددستهعلمي  ازلحاظکتب منتشره  الزم استاساسي در سطح علمي اين کتب 

ها متناسب با سطح علمي هر کتاب اين موضوع درج شود. پیشرفت علم و تکنولوژی بسیاری از شناسنامه کتاب

علمي معمول اقدام به انتشار برخي کتب با سطح  ناشران معتبر جهان را بر آن داشته است تا در کنار انتشار کتب

 اشاره کرد: های زيرتوان به کتابها مياين کتاب ازجملهعلمي متفاوت با کتب مرسوم کنند. 

 رساله يک موضوعي 

 متن درسي 

 فصل کتاب 

 کتاب کار 

 کتاب آموزش زبان 

 کتاب عمومي مهندسي 

 اطلس المعارفدايره ، 

 فرهنگ لغات فني، نامهواژه 

شگاه  ست تا اقدام به دسته بر آنبه همین دلیل اين دان خاطبان نیز م بیترتنيابهبندی کتب منتشره خود کند. ا

ساتید دانشگاه  ازیموردناقدام به انتخاب کتاب  مؤثرتر یبه نحو خود از بین کتب منتشره خواهند کرد. و اين امر ا

 را که تمايل دارند از دستاورد انتشار کتاب جهت ارتقا يا تبديل وضعیت استفاده کنند، کمک خواهد کرد. 

 دانشگاه: مراد از دانشگاه در این رویه دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. -1

  زير است: به شرحبرخي از اصطالحات بکار رفته در اين رويه  ف:تعاری -2

ای هالکترونیکي در قالب فايل صورتبه افتهيانتشارو يا  شدهچاپکتاب: به هرگونه متن  2-1

 شود.های فشرده اطالق مييا لوح 1برخط

، تصنیف، ترجمه، تدوين، تقرير و تحشیه، تنظیم و گردآوری و تصحیح فیتألاثر: هرگونه  2-2

که است  کاردانشگاهي اعم از تخصصي، عمومي و کتابهای متداول در قالب کتابمتون 

 و نشر باشد. چاپقابل

                                                 
On line  
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به ارتقای دانش فني و مهندسي و علوم پايه  ماًیمستقهای زير که کتاب تخصصي: به کتاب 2-3

 شود.( کمک کند اطالق ميریرکبیام يصنعتدانشگاه  تيمأموردر چارچوب  صرفاً)

وع شود که تنها يک موضاطالق مييا تصنیفي  يفیتأل: به کتابي 2رساله يک موضوعي -2-3-1

صفحه  120 رشيموردپذحداقل تعداد صفحات . قرار دهدرا تحت پوشش تخصصي علمي 

 است.رقعي 

در يک زمینه علمي مشخص يا تصنیفي يا ترجمه  يفیتألبه کتابي : 3متن درسي -2-3-2

شود که بخش اعظم سرفصل يک درس را پوشش دهد. در اين نوع از کتاب چند اطالق مي

 اند.های مختلف تبیین شدهموضوع علمي در فصل

ا در رتخصصي که يک موضوع علمي  يا تصنیفي يفیتألکتابي : به 4فصل کتاب -2-3-3

ز شود. اين نوع ااطالق مي گذاشته باشندبه بحث متفاوت  نیمؤلفتوسط های مختلف فصل

 لفمؤتوسط چند  قبالًکه  باهمو منسجم مقاالت علمي مرتبط و انسجام تجمیع  شاملکتاب 

 باشد.مياست  منتشرشده

جلد  یدررو سبزرنگها از ساير کتب نوار تشخیص اين دسته از کتاب منظوربه :1تبصره 

 ".سری کتاب تخصصي"ترسیم و در آن ذکر خواهد شد: 

رج زير د یهاواژهدرون شناسنامه کتاب يکي از  ،تشخیص کتاب تخصصي منظوربه: 2تبصره 

 خواهد شد: رساله يک موضوعي، متن درسي، فصل کتاب. 

 تيمأمورهای زير که در راستای ارتقای علم و فناوری در چارچوب کتاب عمومي: به کتاب 2-4

 شود.دانشگاه صنعتي امیرکبیر عملکرد داشته باشد اطالق مي

متفاوت  هاآنهای آموزش زبان به افرادی که زبان مادری کتاببه کتاب آموزش زبان:  -2-4-1

 .شودبا زبان مورد  آموزش است، اطالق مي

 دانش.های مختلف : کتب مرجع در برگیرنده خالصه اطالعات از شاخه5المعارفدايره -2-4-2

فني: کتابي که معاني لغات فني مختلف را از زباني به زبان ديگر  6فرهنگ لغات -2-4-3

 گردآورده باشد.

                                                 
Monograph 

Textbook 

Chapter book

Encyclopedia 

Dictionary
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برای لغات توسط افراد مختلف را  شدهگرفتهواژگان فني: کتابي که معاني در نظر  -2-4-4

 شود.تقرير کند اطالق مي

 آورده باشد.  گرد همهای گوناگون را حول محوری خاص : کتابي که نقشه7اطلس -2-4-5

عمومي به برخي از دستاوردهای دانش فني  صورتبهعمومي مهندسي: کتابي که  -2-4-6

 شود.عمومي آن پرداخته باشد، اطالق مي یهاجنبهو مهندسي و 

رنگ در روی جلد  زردها از ساير کتب نوار تشخیص اين دسته از کتاب منظوربه :1تبصره 

 ".سری کتاب عمومي"ترسیم و در آن ذکر خواهد شد: 

زير درج  یهاواژهتشخیص هر نوع کتاب درون شناسنامه کتاب يکي از  منظوربه: 2تبصره 

 .، آموزش زباناطلسواژگان، خواهد شد: دايره المعارف، فرهنگ لغات، 

و افزارها نرم ،آالتکارگاهي، آزمايشگاهي، راهنماهای ماشین یهادستورالعمل: به 8کتاب کار 2-5

 شود.   اطالق ميدانشگاهي  يدرسکمککتب 

رنگ در روی جلد  قرمزها از ساير کتب نوار تشخیص اين دسته از کتاب منظوربه: 1تبصره 

 ".سری کتاب کار"ترسیم و در آن ذکر خواهد شد: 

 کتاب کار.تشخیص نوع کتاب درون شناسنامه کتاب درج خواهد شد:  منظوربه :2تبصره 

 کتب بر عهده شورای چاپ و نشر دانشگاه است. نشرو تأیید نهایی  تصویب -3

 ,AUT-PR-6601شماره  هایبر اساس رويهکتاب  در مورد نشر یریگمیتصمداوری و برای  -3-1

 عمل خواهد شد. 6602

ان مرجع آموزش زبلملل دانشگاه صنعتي امیرکبیر امعاونت بینبا عنايت به اينکه  :1تبصره 

در مورد های برتر کشور از دانشگاهفارسي به دانشجويان خارجي است سه داور متخصص 

 الملل دانشگاه پیشنهاد خواهد شد. بین معاونتهای آموزش زبان فارسي توسط کتاب

دانشگاه صنعتي امیرکبیر مرجع آموزش زبان الملل با عنايت به اينکه معاونت بین: 2تبصره 

های برتر کشور در مورد انگلیسي به دانشجويان ايراني است سه داور متخصص از دانشگاه

 الملل دانشگاه پیشنهاد خواهد شد.های آموزش زبان انگلیسي توسط معاونت بینکتاب

                                                 
Atlas 

Workbook 
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ن به اشراف های دارای موضوعات تخصصي که نیازمند اطمینادر خصوص کتاب :3تبصره

نويسنده اصلي عضو هیات علمي يک دانشگاه  الزم استعلمي نويسنده بر موضوع کتاب دارد 

 معتبر باشد.يا پژوهشگاه 

 هرحالبهتواند عضو هیات علمي نباشد. اما ها نويسنده ميدر مورد ساير کتاب: 4تبصره 

 بايد در زمینه علمي کتاب دارای تخصص باشد.نويسنده مي

 توسط صاحب اثر الزامي است.  قوانین ايرانطبق  تيرايکپرعايت قوانین  :5تبصره 

الزحمه حق ، نحوه پرداختبا توجه به نوع و کیفیت اثر و نحوه خريد آن :الزحمه صاحب اثرحق -4

 د.بوخواهد  AUT-PR-6601, 6602های شماره بر اساس رويهصاحب اثر 

اداره انتشارات )مرکز نشر( دانشگاه مجاز است کتب مورد تصويب شورای نشر را با  : -1

 . کندمنتشر  9الکترونیکي صورتبه ايو کاغذی  صورتبهتوافق صاحب اثر 

                                                 
 جديد ديگر یهایتکنولوژهای فشرده و نیز برخط يا در قالب لوح صورتبه9 


