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  هدف

از آنجا که پیشرفت علم و فناوری بر شیوه نشر کتاب تاثیرات مهمي را داشته است؛ اين رويه به منظور روز آمدد  

ه کتاب و دانشگاه و نحوه مديريت اين فرآيند تدوين شده است. قوق پديدآورند1نمودن فرآيند پذيرش، داوری، ح

و نیز استفاده از کتاب در تبلدت و   1گیری از فناوری برخطاز جمله اين موارد تقاضای مخاطبان در خصوص بهره

ده از های منتشره در بازار توسعه روز افزون استفاباشد. اصوال يکي از داليل کاسته شدن از تیراژ کتابموبايل مي

IT باشد. به همین دلیل الزمست مرکز نشر دانشگاه صنعتي امیرکبیر ضمن پاسخ به نیاز و ارتباطات مجازی مي

های قديمي از آنجدا کده بده صدورت مجدزا و در      مخاطبان تغییرات اساسي در رويکردهای خود داشته باشد. رويه

 ها در خصوص پرداختدارد. همچنین اين رويهتلفیق و يکپارچه سازی  ت نیازبههای مختلف تدوين شده اسزمان

به صاحبان اثر روزآمد نیستند و نیازمند تغییراتي در اين زمینه هستند. از ديگر سو رويه پیشنهادی بده صدورت   

ها و فرآينددهای ديگدر متناسدب بدا     های مرکز نشر خواهد بود و تمامي رويهيک سند باالدستي حاکم بر فعالیت

 و نیاز مخاطبان را پوشش خواهد داد.های فناوری پیشرفت
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 مقدمه: 

های انتشار دانش و تجربیات مستند بشر شناخته شده است. به ترين راهکتاب به عنوان يکي از قديمي

همین دلیل الزمست است از اين ابزار با استفاده از فناوری روز دنیا و متناسب با نیازهای کشور صیانت 

های درج شده ی شگرفت بشر در دهه اخیر، اين رويه طي بندها و مادههاشود. با عنايت به پیشرفت

 بشرح ذيل تدوين و روزآمد شده است.
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 مراد از دانشگاه در اين رويه دانشگاه صنعتي امیرکبیر است.دانشگاه:  -1

 : برخي از اصطالحات بکار رفته در اين رويه بشرح زير است: تعاریف -2

های گونه متن چاپ شده و يا انتشار يافته به صورت الکترونیکي در قالب فايلکتاب: به هر 2-1

 شود.های فشرده اطالق مييا لوح 2برخط

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

 متون که قابل چاپ و نشر باشد.

ي در موضوعي خاص تنظیم و نگارش تالیف: اثری است که توسط شخصي حقیق -2-2-1

 يافته باشد.

تصنیف: اثری است که صرفاً از ذوق، قريحه و تجربیات و تحقیقات صاحب اثر  -2-2-2

ای خاص بشرح و توضیح و  سرچشمه گرفته و به رشته تحرير درآمده و پیرامون مقوله

ز آثار منتشر % از محتوای اثر ا30توصیف پرداخته باشد. در اين خصوص  الزمست حداقل 

شده قبلي صاحب اثر در مجالت معتبر و يا کتب تالیفي منتشره وی توسط ناشران معتبر 

 برگرفته شده باشد.

اثری است که از يک زبان ديگری به زبان فارسي و بالعکس برگردانده شده  ترجمه: -2-2-3

 باشد.

مطالب متناسب با  تدوين و گردآوری: اثری است که به وجود آورنده آن مقاالت و -2-2-4

موضوعي خاص را گردآورده و به تدوين و تنظیم آن همت گمارده باشد. ارائه توضیحات ويژه 

 در ارتباط با هرمقاله يا افزودن حواشي الزم، از ضروريات اين کار است.

تقرير و تحشیه: عبارت است از تنظیم بیانات و گفتار علمي صاحب اثر و اضافه  -2-2-5

 تعلیقات ضروری. نمودن حواشي و

های موجوددرسطح جهاني و تشخیص تصحیح: تصحیح عبارت ازذکرنسخه مدل -2-2-6

ترين و نزديکترين نسخه به زمان مولف، معرفي سابقه موضوع تحقیق، ارائه ماخذ و صحیح

منابع مورد استفاده، استناد به شواهد و کتاب شناسي، تکمیل نقائص چه در عبارت و چه در 

 ری در بهترين برداشت و نظاير آن است.محتوی، داو

-ست و اثر را به دانشگاه ارائه ميصاحب اثر: کسي که حقوق مادی اثر کالً يا جزاً متعلق به او 2-3

 کند )اعم از شخص و يا اشخاص حقیقي و حقوقي(.
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کلیه اشخاص دارای مدارک تحصیلي باالتر از کارشناسي که دارای تخصص مرتبط با زمینه : 1تبصره 

توانند آثار خود را جهت بررسي به ب پیشنهادی باشند و دارای شخصیت علمي معتبر باشند ميکتا

 شورای چاپ و نشر دانشگاه ارائه نمايند. 

قرارداد: سندی است که به منظور ايجاد تعهد بین صاحب اثر و دانشگاه تنظیم و مبادله  2-4

شیوه و مقطع زماني  شود و در آن مواردی چون میزان حق الزحمه، نحوه پرداخت، مي

 تحويل اثر، تعداد صفحه، تیراژ و ضوابط چاپ و انتشار مشخص مي گردد.

حق الزحمه: مبلغي است که در ازای انجام هر يک از تعهدات يا خدمات، بر مبنای اين رويه  2-5

 به صاحب اثر پرداخت مي شود.

درخصوص اثری که در بر دارد. را کلمه  300صفحه: قسمتي از اثر با قطع وزيری که حدود  2-6

ها و تصاوير متعدد مي باشد صفحه حسب مورد به تشخیص دانشگاه و با دارای فرمول

 توافق صاحب اثر تعیین مي شود.

ويرايش: انجام هرگونه حک و اصالح در متن يک اثر است که از نقطه نظر کیفیت به دو  2-7

 صورت ذيل انجام مي پذيرد: 

شامل بررسي موضوعي و تخصصي محتوای اثر،  ويرايش محتوايي)علمي و ادبي(: -2-7-1

مقابله متن با اصل و رفع اشکالت و ابهامات و تحقیق در صحت يا عدم صحت آن، بررسي و 

استخراج منابع و ماخذ متن، اصالح دستوری و سبکي متن، نشانه گذاری و اصالح رسم 

 الخط و ساير موارد مربوط مي باشد.

ها، ارجاعات، کتاب نامه، و يک دست کردن پا نوشته شامل اصالح  ويرايش فني: -2-7-2

نامه، پاراگراف بندی، دستور ها، تصاوير و .... بازبیني واژهنمودارها، جداول، فهرست

ها و فصول، مشخص نمودن حروفچیني، تعیین عناوين اصلي و فرعي، تعیین صفحات، بخش

 باشد.يموارد مبهم و اشکالت صوری در متن و ساير موارد مربوط م

ها به دانشگاه خريد دائمي: واگذاری تمام حقوق مادی صاحب اثربرای همیشه در تمام چاپ 2-8

باشد. در اينصورت برای چاپهای بعدی چناچه اثر نیاز به تجديد نظر داشته باشد، مي

اثر و صاحب متناسب با میزان تجديد نظر انجام شده، در صورت نیاز و بر اساس توافق 

 شود.د جديدی منعقد ميدانشگاه قراردا

خريدموقت: واگذاری تمامي حقوق مادی صاحب اثر به دانشگاه است برای مدت و تیراژ  2-9

 معین.
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ها و کمبودها و تعیین ارزيابي آثار ارائه شده به دانشگاه جهت يافتن نقص: شورای چاپ و نشر -3

های چاپ و ار و ساير ويژگيها و نوع ويرايش مورد نیاز اثر و همچنین مشاوره در انتخاب ويراستارزش

شود انجام مي گیرد. اين شورا دارای وظائف و نشر، توسط شورای چاپ و نشر که در دانشگاه تشکیل مي

 اختیارات زير است:

 اعضای شورای چاپ و نشر دانشگاه عبارتند از:  -3-1

 رئیس دانشگاه  -الف

 معاون توسعه و مديريت منابع دانشگاه  -ب

 رئیس يا سرپرست انتشارات -ج

پنج نفر از اعضای هیات علمي دانشگاه دارای درجه علمي استادی و يا دانشیاری که به  -د

پیشنهاد معاون توسعه و مديريت منابع دانشگاه و با تصويب رئیس دانشگاه به مدت دو سال 

 منصوب مي شوند.

ستادی و يا دانشیاری که به يک نفر از اعضای هیات علمي دانشگاه دارای درجه علمي ا -ه

پیشنهاد معاون پژوهشي و فناوری دانشگاه و با تصويب رئیس دانشگاه به مدت دو سال منصوب 

 مي شود.

يک نفر از اعضای هیات علمي دانشگاه دارای درجه علمي استادی و يا دانشیاری که به  -و

س دانشگاه به مدت دو پیشنهاد معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه و با تصويب رئی

 سال منصوب مي شود.

يک نفر از اعضای هیات علمي دانشگاه دارای درجه علمي استادی و يا دانشیاری که به  -ز

الملل دانشگاه و با تصويب رئیس دانشگاه به مدت دو سال منصوب مي پیشنهاد معاون امور بین

 شود.

برجسته وصاحب تالیفات ارزنده علمي  درشرايط استثنائي استادياردارای شخصیت علمي -2تبصره

 توان به عنوان عضو اين شورا منصوب کرد.رامي

پايه رعايت توازن مهندسي و علومهای فنيبايست ازلحاظ رشتهدر ترکیب اعضای شورا مي -3تبصره

االمکان از حضور دونفر از های اصلي فني و مهندسي در نظر گرفته شود و حتيها و رشتهدانشکده

 خودداری شود.    1-3ماده  "ز" "و" "ه" "د"نفر منتخب در بندهای  8دانشکده در بین يک 

 رياست شورا با رياست دانشگاه بوده و رئیس انتشارات دبیر شورا مي باشد. -4تبصره
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 بايد شوند مي دعوت ها کتاب برای بررسي که ديگری افراد و نیز چاپ و نشر شورای اعضای -3-2

 :شندبا ذيل شرايط واجد

 شده چاپ ارزنده مقاالت کتب تالیفي و و علمي وجهه بودن دارا -الف

 امر در ممتد سوابق با استاديار در شرايط استثنائي و دانشیار دانشگاهي، علمي مرتبه حداقل -ب

 تالیف آثار ارزنده علمي و تحقیق

تواند  مي انشگاهد کنند مي پیدا حضور شورا در بررسي برای که افرادی ساير مورد در -5تبصره 

 بپردازد. بررسي و نظر اظهار الزحمه حق عنوان به مبلغي

 تصويب و تأيید نهايي چاپ کتب بر عهده شورای چاپ و نشر دانشگاه است. -3-3

مکتوب مساعد و بايست نظر برای تصمیم گیری در مورد چاپ کتاب شورای چاپ و نشر مي -3-4

% را برای چاپ کتاب اعالم 70حداقل امتیاز  دو داور دارای تخصص در زمینه مربوطه که

 نمايند را احراز نمايد.

% يا بیشتر را اعالم نمايد 70% و ديگری 70در صورتي که يکي از داوران امتیاز کمتر از  -6تبصره 

 نظر داور سوم مالک قضاوت خواهد بود.

رای رتبه استادی يا اعضای هیأت علمي که دا شورا در هنگام بررسي پیشنهاد چاپ کتاب -7تبصره 

دانشیاری هستند به شرط آنکه قبال دوکتاب تالیفي يا تصنیفي ايشان توسط مراکز معتبر علمي 

 منتشر شده باشد؛ شخص پديدآورنده اثر را به عنوان يکي از داوران بررسي کننده تعیین خواهد کرد.  

را بدون ذکر نام داور نظر درصورتي که کتاب از نظر داوری برای چاپ مناسب نباشد شو -8تبصره 

 نمايد.وی را به صاحب اثر ابالغ مي

هايي که قبالً با آرم دانشگاه به چاپ های بعدی کتابگیری در مورد چاپ تصمیم -9تبصره 

 اند برعهده رئیس يا سرپرست انتشارات دانشگاه مي باشد. رسیده

بات آن با رأی اکثريت حاضرين نفر از اعضا رسمیت مي يابد و مصو 6جلسات شورا با حضور  -3-5

قابل اجرا خواهد بود. در صورت مساوی بودن آرا به نظر گروهي که رئیس شورا با آن موافق 

 باشد عمل خواهد شد.

 بار تشکیل خواهد شد.جلسات شورا معموالً هر دو هفته يک -3-6
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ه در دو جلسه درصورت عدم حضور هر يک از اعضای شورای چاپ و نشر بدون عذر موج -10تبصره 

متوالي و يا سه جلسه متناوب در طول يک سال عضويت وی لغو و مراتب رسماً توسط رئیس يا دبیر 

 شورا به وی ابالغ مي گردد.

 را بر عهده خواهد داشت.دبیر شورا وظیفه ابالغ مصوبات آن -11تبصره 

 باشد.مي تا زمان تصويب رويه فوق ضوابط قبلي در خصوص نشر کتاب معتبر -12تبصره 

الزحمه صاحب اثر به : با توجه به نوع و کیفیت اثر و نحوه خريد آن حقالزحمه صاحب اثرحق -4

 ترتیب زير محاسبه و پرداخت مي گردد: 

 2000% از قیمت کتاب در چاپ اول ضرب در 25خريد کامل و يکجای اثر حداکثر معادل  -4-1

 نسخه. 

 شود.الزحمه به صاحب اثر پرداخت ميل چاپ حقدر خريد دائمي تنها در نوبت او -13تبصره 

خريد اثر به تیراژ معین در هر چاپ، حداکثر به شرح درصد از قیمت پشت جلد کتاب که در  -4-2

 باشد.برشمرده شده است ضربدر تیراژ برای هر نوبت از چاپ مي 1جدول 

 

 : حق الزحمه صاحب اثر در چاپ اول 1جدول 

 جلد درصد از قیمت پشت نوع اثر

 %16 تصنیف

 %15 تالیف

 %12 تدوين

 %11 ترجمه

 %13 تصحیح

 %12 تقرير و تحشیه

 

الذکر برای اعضای هیات علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر و ساير افراد به الزحمه فوقحق -14تبصره 

 باشد. صورت يکسان مي

به موارد مندرج در % 1در صورت تجديد چاپ کتاب از چاپ دوم تا پنجم به ترتیب  -15تبصره 

 گردد.الزحمه چاپ پنجم پرداخت ميگردد. از چاپ ششم به بعد معادل حقجدول فوق افزوده مي
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 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. کبیردانشگاه صنعتي امیرود در اين سند متعلق به تمامي اطالعات موج 

درصورت انتشار کتاب به صورت الکترونیکي قیمت هر نسخه از اين نوع کتاب معادل  -16تبصره 

 % کتب کاغذی خواهد بود.30حداکثر 

های قبل تنظیم شده باشد. مبلغ ردادی در سالدر صورتي که برای چاپ کتاب قرا -17تبصره 

 الزحمه بر مبنای همان قرارداد مي باشد. حق

: با توجه به نوع متن، کیفیت نگارش و اثر، حدود و کیفیت کار و ضوابط حق الزحمه انواع ویرایش -5

د خاص هر مورد و حق الزحمه خدمات آماده سازی کتاب در زمینه های مختلف با توجه به نوع و حدو

 شود.پرداخت مي 1000% از قیمت پشت جلد کتاب ضربدر 6کار حداکثر معادل 

اداره انتشارات )مرکز نشر( دانشگاه مجاز است کتب مورد تصويب شورای نشر را با توافق  :نشر کتاب -6

منتشر نمايد. در هر حال صاحب اثر از امتیاز  3صاحب اثر به صورت کاغذی ويا به صورت الکترونیکي

اموری همچون ارتقاء، تبديل وضعیت، گرنت و ساير موارد مشابه برخوردار خواهد بود و تفاوتي  يکسان در

 بین کتب کاغذی و الکترونیکي منتشره توسط دانشگاه در اين زمینه نخواهد بود.

خواهد بود  1الزحمه صاحب اثر در خصوص کتب الکترونیکي جدول مبنای پرداخت حق :18تبصره 

 شود.بار بر اساس وضعیت فروش واقعي محاسبه و پرداخت ميکه هر شش ماه يک

شوند و به تشخیص شورای چاپ و نشر تعداد هائي که به صورت کاغذی چاپ ميکتاب -19تبصره 

وکار  توان صرفا به صورت الکترونیک منتشر کرد. سازمخاطبان آن پس از سه سال کم باشد را مي

 بیني خواهد شد.اثر پیشانجام اين موضوع در قرارداد با صاحب 

های با تعداد : معادل مبلغ تصويب شده توسط هیات امنای دانشگاه برای کتابحق الزحمه داوری  -7

 400های دارای صفحات بیش از صفحه خواهد بود. به ازا هر صفحه برای کتاب 400صفحات حداکثر 

 شود.% به مبلغ فوق افزوده مي25/0صفحه معادل 

الزحمه خدمات آماده سازی کتاب از قبیل: حروفچیني، تعیین حق :ازی کتابهای آماده سهزینه  -8

باشد و با رعايت صفحه آرايي، ترسیم تصاوير، لیتوگرافي، چاپ، صحافي و .... برعهده انتشارات دانشگاه مي

آموزش عالي، انجام  صرفه و صالح دانشگاه و رعايت آئین نامه مالي و معامالتي دانشگاهها و موسسات

 خواهد پذيرفت.

داوری موضوع اين رويه هیچگونه الزحمه صاحب اثر و حقهای حقبه پرداخت: بیمه و بازنشستگی  -9

 کسور بابت بیمه و بازنشستگي تعلق نمي گیرد.

                                                 
3
 های فشرده و نیز تکنولوژی های جديد ديگربه صورت برخط يا در قالب لوح 
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 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. کبیردانشگاه صنعتي امیرود در اين سند متعلق به تمامي اطالعات موج 

ها و اهداف خود ضوابط تفصیلي الزم را برای اجرای هر دانشگاه با توجه به ويژگي: ضوابط تفصیلی -10

 3جمله نحوه پذيرش و چاپ و فروش کتاب بر اساس دستورالعملي که حداکثر يک از مواد اين رويه و از 

 ماه از تاريخ ابالغ اين آيین نامه به تصويب هیات رئیسه دانشگاه خواهد رسید، فراهم خواهد کرد.

 

 

 


