
 در دانشگاه سمنان آيين نامه اجرايي پذيرشو نشر كتاب

 مقدمه

 ضرورت تشخيصو پذيرش اجرايي روند بهبود منظوربهوو فناوري پژوهشي شوراي وظايف"ي"بند23 مادهبه توجه با

 تدوين نامه آيين اين ويرايش، شرايطو قرارداد انعقاد نحوهو اهداء فروش، گذاري، قيمت اثر، ارزيابي كتاب، نشرو چاپ

.است شده

ها-1ماده و فعاليت :اهداف

و مترجمان دانشگاهي به عرضه آثار ارزنده به جامعه علمي كشور-1-1 .تشويق پژوهشگران، پديدآورندگان

.اثر انتشار امردر تسريعو نياز مورد تسهيالتو امكاناتتهيه-1-2

.دانشجوياننياز مورد مراجعو درسي كمك درسي، تامين منابع-1-3

 تعاريف-2ماده

از: اثر-2-1  تصنيف، تأليف، بصورتكه درسي كمك درسي،از اعم چاپ قابل دانشگاهي كتاب گونههر عبارت است از

.شوندمي تهيه متونو تصحيح تحشيه،)تنظيمو تدوين( گردآوري ترجمه،

.را در خود داشته باشد مربوطه درسي سرفصل درصد هفتاد حداقلكه است اثري:درسي كتاب-2-1-1

همراه با طرحياو تمرين،حل سرفصل، اساسبر درس متن شرح شاملكه است اثري:درسي كمك كتاب-2-1-2

.سواالتي در پايان هر بخش كه دانشجو را در فهم بهتر درس كمك كند

درو شودمي ساماندهي تحليل بر اساسكه است رسيده اثباتبه نظرياتو علمي هاي دادهازاي مجموعه:تأليف-2-2

.است نقدبا توام موارد برخي

.است ديگر زبانبه زبانيكاز اثر گونههر برگردان:ترجمه-2-1-2

.مشخص موضوعيك زمينهدر جديد نقديا جديد تحليل جديد، نظرات نقطه ارائهاز عبارتست: تصنيف-2-1-3

به ديگر هاي نوشتهيا كتابهااز اطالعاتيو مواد گردآوري طريقازكه است اثري:)تنظيميا تدوين( گردآوري-2-1-4

.آيد پديد منسجماي گونه



.بود خواهد اثر ارزيابان عهدهبه اثر انواعاز ديگري هايجنبهيا باال موارد تشخيص:تبصره

و در مورد آثاري كه داراي 300با ميانگين)12*19(قسمتي از اثر با قطع وزيري: صفحه-2-2 كلمه را در بر مي گيرد

و شكلهاي متعدد هستند اندازه صفحه بر و توافق صاحب اثر تعيين مي شود فرمول .حسب مورد به تشخيص مدير انتشارات

هو فناوري حوزه معاونت پژوهشي: ابي اثرارزي-2-3 و يافتن نارسايي ا، نواقص، نوع براي ارزيابي آثار ارائه شده، نوع اثر

ن و متخصصان اقدام و ساير موارد چاپ مي تواند نسبت به ارزيابي اثر توسط صاحب نظران .مايدويرايش مورد نياز اثر

.عبارت است از هر گونه اصالحي كه در يك اثر صورت پذيرد: ويرايش-2-4

 شرايط پذيرش-3ماده

وق-3-1 .ت هيات علمي دانشگاه سمنان باشدحداقل يكي از صاحبان اثر بايد از اعضاي تمام

.قابل نشر مي باشد دانشگاهو فناوري آثار برجسته پژوهشگران خارج از دانشگاه نيز با تاييد شوراي پژوهشي:تبصره

و تصنيفي دارابودن شرايط ذيل الزامي استدر-3-2 :مورد آثار تاليفي

پژبودن شرايط دارا) الف اعلمي الزم مطابق با ضوابطي كه در هر سال توسط شوراي و و فناوري دانشگاه تعيين عالم وهشي

.مي شود

و تصنيفي)ب  ارائه كل اثر تاليفي

و تنظيم،-3-3 و گردآوري .دارابودن شرايط زير الزامي است در مورد آثار ترجمه، تدوين

و اعالم دارا بودن) الف و فناوري دانشگاه تعيين شرايط علمي الزم مطابق با ضوابطي كه در هر سال توسط شوراي پژوهشي

.مي شود

.از متن اصلي كتاب)به شرط يك فصل(ارائه حداقل يك سوم از متن)ب

.ي قابل قبول استدر مورد آثار ترجمه، آخرين چاپ متن اصل:تبصره

.اثر به صورت تايپي مورد بررسي قرار خواهد گرفت-3-4

 تعهدات دانشگاه-4ماده



پژ-4-1 و فناوري، تالش مي نمايد حداكثر طي مدتوحوزه معاونت بدون احتساب(ماه از تاريخ دريافت اثر3هشي

و اعالم كتبي3مطابق مفاد ماده)تعطيالت دانشگاهي و فناوري و طرح در شوراي پژوهشي اين آيين نامه، نسبت به ارزيابي

.به صاحب اثر اقدام نمايد

و فناوري متعهد مي گردد حداكثر به مدت-4-2 نهايي نسبت به اخذ ماه از تحويل نسخه3حوزه معاونت پژوهشي

و چاپ اثر اقدام نمايدمجوزهاي الز .م

 تعهدات صاحب اثر-5ماده

و فناوري به صاحب اثر، حداكثر به مدت-5-1 را6پس از اعالم كتبي موافقت شوراي پژوهشي ماه فرصت بايد اثر خود

و فناوريCDبه صورت آماده چاپ به انضمام  ( تحويل نمايدو طرح روي جلد به حوزه معاونت پژوهشي آر. م درج

و عبارتدان ).عضو هيات علمي دانشگاه در روي جلد الزامي است: شگاه

و فناوري امكانپذير مي باشد مشروط به آنكه:تبصره و تاييد شوراي پژوهشي افزايش مهلت تحويل اثر با داليل موجه

و فناوري اعالم شده باشد .تقاضاي تمديد مهلت قبل از انقضاء به معاون پژوهشي

شخصا متعهد مي شود جوابگوي هر گونه ادعايي در مورد منابع مورد استفاده در اثر از طرف هر صاحب اثر شخص-5-2

و تايپي به عهده صاحب اثر مي باشد و مسئوليت هر گونه اشكاالت علمي .حقيقي يا حقوقي باشد

و همچنين تا زمان اعالم صاحب اثر متعهد مي شود هنگام ارائه اثر، امتياز اثر را به ناشران ديگر واگذار ننمود-5-3 ه باشد

.نتيجه قبول يا رد اثر براي چاپ در دانشگاه سمنان، اثر خود را به ناشر ديگري ندهد

 حق الزحمه صاحب اثر-6ماده

و دانشگاه منعقد مي گردد پرداخت حق الزحمه صاحب اثر طبق قراردادي كه بر اساس مفاد اين آيين نامه بين صاحب اثر

:شيوه زير مي باشد2خواهد شد خريد آثار به 

از واگذاري تمامي حقوق مادي صاحب اثر به دانشگاه سمنان براي هميشه در تمام عبارت است: اثر خريد دائمي-6-1

.نشرها

و:صرهبت اگذاري دائمي، چنانچه اثر نياز به تجديد نظر داشته باشد متناسب با ميزان تجديد نظر مورد نياز، در صورت

و فناوري منعقد خواهد شد و معاون پژوهشي .قراردادي ميان صاحب اثر



و تيراژ معين به دانشگاه سمنان-6-2 .خريد موقت اثر، واگذاري تمامي حقوق مادي صاحب اثر براي مدت

و تصويبن حق الزحمه، هريك از روش هاي ميزا-6-3 و فناوري دانشگاه ذكر شده در هر سال با پيشنهاد شوراي پژوهشي

.هيات رئيسه دانشگاه تعيين مي شود

 ويرايش-7ماده

و فناوري نسبت به نعقاد-7-1 و نظر داوران مبني بر نياز اثر به ويرايش، حوزه معاونت پژوهشي در صورت ارزيابي اثر

.داد با متخصصان مرتبط با موضوع اقدام خواهد نمودقرار

و ادبي براي هر صفحه تايپ شده نهايي با توجه به نوع ويرايش در هر سال بر اساس-7-2 حق الزحمه ويرايش علمي

و فناوري  .تصويب هيات رئيسه دانشگاه تعيين مي شودپيشنهاد شوراي

و طراحي جلد-8ماده  هزينه تايپ، تكثير

و فناوري ارائه نمايد هزينه آماده اينكه صاحب اثر بايد اثر خود را به صورت آماده چاپ به حوزه معاونت پژوهشي نظر به

.پرداخت مي گرددسازي به شرح ذيل

.بر اساس قيمت هاي رايج تعيين مي گردد)cm19*12(هزينه تايپ به ازاي هر صفحه رقعي-8-1

شد-8-2 و پيگيري اخذ مجوزهاي نشر توسط انتشارات دانشگاه انجام خواهد و طراحي جلد .صفحه آرايي

 ارزيابي آثار-9ماده

و حق الزحمه و به پيشنهاد شوراي پژوهشي و تعداد صفحات به طور ساالنه ارزيابي آثار بر اساس رتبه علمي ارزياب

و تاييد هيات رئيسه دانشگاه نعيين مي گرددفناوري دا .نشگاه

: قيمت گذاري كتاب به شرح ذيل است-10ماده

%30+هزينه توليد كتاب
 قيمت پشت جلد=

شمارگان

.هزينه چاپ، آماده سازي مي باشد: هزينه توليد شامل:تبصره



ا:تبصره و ساير هزينه ها اعم از داوري،لحق و حق الترجمه از محل اعتبار ويژه پژوهشي صاحب اثر پرداخت مي شود تاليف

و پيگيري مجوز نشر از محل اعتبار پژوهشي قابل پرداخت است و طراحي جلد .ويراستاري، صفحه آرايي

و اهداء كتاب-11ده ما  فروش

و10تعداد-11-1 در3نسخه از چاپ اثر مربوطه به صاحب اثر و جلد نيز به ويراستار به صورت رايگان اهداء مي شود

شد20صورتي كه پديد آورندگان اثر بيش از يك نفر باشد تعداد كتب اهدايي  .نسخه خواهد

و فناوري در موارد الزم-11-2 و حقوقي اهدا%35مي تواند تا معاونت پژوهشي ءاز شمارگان هر كتاب را به افراد حقيقي

.نمايد

و فناوري امكان فروش كتاب به ميزان حداكثر-11-3 .تخفيف ميسر مي باشد%30با موافقت معاون پژوهشي

از-11-4 و فناوري تا حداكثر آنها گذشته باشد با موافقت معاون پژوهشيسال از تاريخ نشر5فروش كتاب هايي كه بيش

.تخفيف امكانپذير است% 50

و خارجي با ديگر-11-5 و فناوري مجاز است آثار چاپ دانشگاه را با آثار ناشران داخلي حوزه معاونت پژوهشي

.موسسات مبادله نمايد

12ماده

و فناوري و تصميم گيري در موارد مسكوت بر عهده شوراي پژوهشي .دانشگاه است تفسير مواد اين دستوالعمل

درآاين و33ماده،12يين نامه از3/7/86تبصره در تاريخ6بند و و فناوري دانشگاه رسيد به تاييد شوراي پژوهشي

.الزم االجراء است1/7/86


