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  انتشاراتنامه  آيين

  مقدمه

-و انتشار كتـاب از روش  گارشن. استها، افكار و تجربيات افراد انتقال دانستهثبت و كتاب يكي از ابزارهاي مهم در 

 يافتهتدريج تغيير  در طول تاريخ بهكتاب  چاپ و نشر. هاي شناخته شده و قديمي در مستندات بشري است

 ازهدف در گام نخست . اندكار گرفته شدههباين زمينه در از جمله انتشار الكترونيكي هاي نوين روش هو امروز

فنـاوري از   و يعلمـ  دسـتاوردهاي  نيازآخر يآگاه و افكار تبادل هاينهيزم دنكر فراهمنامه اين آيين دوينت

هـا و  تسريع در انجام امور چاپ و نشـر، كـاهش هزينـه   . بوده استهيئت علمي دانشگاه زنجان  ايعضاسوي 

 كـه  بودهبر آن تالش . نامه استدسترسي آسان مخاطبان به منابع انتشاراتي دانشگاه از اهداف ديگر اين آيين

. لحاظ گـردد  آننيز در هاي الكترونيكي نامه قبلي، چاپ و نشر كتابضمن بررسي و تنظيم دوباره مفاد آيين

در راستاي فراهم آوردن بسترهاي ايجاد دانشگاه سبز و حفاظت از محيط زيستاز طريـق كـاهش   اين موضوع 

  . باشدمي چاپ كاغذي

  فهد -1ماده 

دهي به امـور چـاپ و نشـر    دانشگاه و سامان روال پذيرش آثار در شوراي پژوهش و فناوري منظور قانونمند كردنبه

  .نامه انتشارات مورد بازنگري و تنظيم دوباره قرار گرفتآئيندانشگاه، 

  :تعاريف -2ماده 

  .نامه، شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه زنجان استمنظور از شورا در اين آيين: شورا

 هر گونه نيهمچن و انتقادي، ترجمه حي، تصح)گردآوري( نيتدو ف،يتأل ف،يتصن هرگونهاز است عبارت  :انتشارات

و بايستي روي جلـد آنهـا     شود هاي مختلف چاپ و منتشر  صورت و با تصويب شورا، به باشد نشر قابل كه اثر

  .چاپ گردد ، با يا بدون شابك»انتشارات دانشگاه زنجان«حداقل نشانه دانشگاه زنجان، و عبارت 

و هرگونه پژوهش كه قابل چـاپ باشـد،    انتقادي، ترجمه حي، تصح)گردآوري( نيتدو ف،يف، تأليتصن هرگونهبه : اثر

  .شود اثر اطالق مي

نويسـندگان  /هـاي علمـي نويسـنده   هاي جديـد و نـوآوري  آن را ديدگاه% 20اي كه حداقل تدوين مجموعه: تصنيف

هـا  آن هاي ديگران در يك موضوع مشخص همراه باشد؛ اگرچه قبالًديدگاهدهد و با تحليل يا نقد تشكيل مي

  .هاي خود منتشر كرده باشدرا در مقاله

هاي علمي و نظريات پذيرفته شده براساس تحليل يـا تركيـب مبتكرانـه كـه     اي از دادهدهي مجموعهسامان: تاليف

  .گيري همراه استمعموالً با نقد يا نتيجه

  .است هاي هدفمند و منسجم از منابع مختلف در يك مجموعهمطالب يا دادهگردآوري : تدوين

  :وظايف مصحح عبارت است از تصحيح انتقادي متون است كه در ارتباط با آنمقصود : تصحيح



 ٣ 

  هاي موجود در سطح جهانذكر نسخه بدل) الف 

  ترين نسخه به روزگار مولفو نزديكترين تشخيص صحيح) ب

  موضوع تحقيقمعرفي سابقه ) ج 

  شناسي آنارائه ماخذ و منابع مورد استفاده با استناد به شواهد و كتاب) د

  ها در عبارات و محتواتكميل نقيصه) ه 

  داوري در بهترين برداشت) و 

گردانـد و ايـن   برمـي  گـر يد زبان به يزبان از را كتاب يك كامل يمحتوا و مفهوم اثر، صاحب كه استاثري : ترجمه

كه اصالت متن اصلي حفـظ  به طوري ،باشدمي نيز خارجي به زبان فارسي يا برعكس  برگرداندن از زبانشامل 

  .شود

  .گردديم ليتحو دانشگاه به انتشارات ،شورا يينها دييتأ و يابيارز از پس كه است ثريا:نشر قابل ثرا

ست يشان ااست كه تمام حقوق مادي و معنوي اثر، متعلق به ا هيئت علمي دانشگاه زنجان ياعضا/عضو: صاحب اثر

  .شود براي هميشه يا مدتي معين به دانشگاه واگذار مي راطبق قرارداد، آن حقوق  و

امـور  سـاير  ، مكاتبـات و  )ادبـي (هـاي علمـي و نگارشـي    هاي داوري، ويـرايش مجموع هزينهشامل : هزينه ستادي

  .باشدميكارشناسي 

شود و در آن مـواردي   منظور ايجاد تعهد ميان صاحب اثر و دانشگاه تنظيم و مبادله مياست كه به سندي: قرارداد

چاپ، ميزان دستمزد، نحوه پرداخت، شيوه و مقطع زماني تحويل اثر، تعداد صفحات، شـمارگان و   شيوهچون 

  . دشو ضوابط چاپ و انتشار مشخص مي

  .شود از تعهدات يا خدمات، به عامل آن پرداخت ميمبلغي است كه در ازاي انجام هر يك : دستمزد

متـر و تعـداد   سـانتي  12، طول سـطرها  12حروف فارسي يا التين با قلم نمره (بخشي از اثر با قطع وزيري : صفحه

هـا و اشـكال متعـدد، يـا در سـاير       در خصوص آثاري كه داراي فرمـول . است) سطر 26سطرها در هر صفحه 

  .شود ات اثر براي محاسبه دستمزد با تشخيص شورا تعيين ميها هستند، تعداد صفح قطع

  :پذيرد انجام هرگونه اصالح يا حك در يك اثر است كه از نظر كيفيت به دو صورت ذيل انجام مي: ويرايش

بررسي موضوعي و تخصصي محتواي اثر، مقابله متن با اصل و رفع اشكاالت و ابهامات و تحقيق در : ويرايش علمي

  . صحت يا سقم آن، بررسي استخراج منابع و ماخذ متن و ساير موارد مربوط

گـذاري و روان و  بـه اصـالح اشـكاالت نگارشـي و دسـتوري، نشـانه      انجام هرگونه تصحيح كه در آن : ادبيويرايش 

هـا،   دسـت كـردن پانوشـت   يك همچنين .پرداخته شود بدون تغيير در محتواي علمي كردن جمالت مصطلح

  .بندي و موارد مشابه آن ضروري است ها و گراف ها، فهرست ارجاعات، كتابنامه، نمودارها، جدول

  :الزم استموارد زير بررسي و تعيين ، پيشنهادهاي رسيده به شورادر بررسي -3ماده 

  .هايي كه مبتني بر تحقيقات ارزنده علمي، ادبي و فرهنگي بوده، نتايج آن اصيل و بديع باشد تصنيف -3-1
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هاي تحقيقاتي و آموزشي نگارنده باشد و بر اسـاس اصـول    هاي تخصصي و فعاليت هايي كه در زمينه تاليف -3-2

  .هاي علمي، ادبي و فرهنگي نوشته شده باشد كلي نگارش مجموعه

  از منابع مختلف  مطالب تدوين هدفمند و منسجمگردآوري و -3-3

  .ترجمه يا تصحيح آثار ارزنده علمي، ادبي و فرهنگي -3-4

  :خواهد بودو تاييد نهايي شورا به انتخاب صاحب اثر  بناهاي زير چاپ به يكي از صورت شيوه -4ماده 

كتـاب از طريـق درگـاه     بهـاي شـود و  چاپ الكترونيكي كه در درگاه اينترنتي انتشارات دانشگاه ارائه مـي  -4-1

 .دگردميپرداخت الكترونيكي دريافت 

  چاپ كاغذي -4-2

  .محدود توسط انتشارات دانشگاه زنجان) تيراژ(چاپ كاغذي با شمارگان  -4-2-1

  .موسسات انتشاراتيساير سپاري جهت چاپ در چاپ كاغذي با شمارگان معين از طريق برون  -4-2-2

  .را  انتخاب نمايد 2-2-4يا1-2-4هاي گزينه صرفاً يكي ازتواند مي صاحب اثر: 1 تبصره

با احتساب تعداد مورد نياز (انتشارات دانشگاه زنجان طبق نظر داوري  به پيشنهادشمارگان كتاب : 2تبصره

  . گرددتعيين مي توسط شورا ،)جهت مصارف تبليغي و اهدا

  .زير قابل بررسي خواهد بوداثر مورد درخواست، پس از احراز شرايط  :5ماده

هاي كتاب را همراه با فهرست مراجع و منـابع   صاحب اثر، حداقل يك فصل، عناوين و سرفصل ساير بخش -5-1

 . تحويل دهد جهت بررسي به شورا ،ستفادهمورد ا

 .قابل قبول استبراي ترجمه كه بيش از پنج سال از آن نگذشته باشد آخرين چاپ اثر فقط  -5-2

  .خواهد شدمستثني  2-5 از شمول بند فرد با تشخيص شورا هب آثار منحصر :3 تبصره

گواهي يا با ارائه (مترجم توانايي و مهارت اي غير از زبان تخصصي مترجم باشد، الزم است اگر آثار ترجمه -5-3

 . توسط شورا احراز شود )قابل استناد مدرك

 . الزامي است درخواستارائه ترجمه حداقل يك فصل از كتاب مورد  -5-4

  :مراحل بررسي و تصويب آثار :6ماده 

نويسنده مسئول،  به گروه و /عنوان صاحب اثر درخواست عضو هيئت علمي دانشگاه بهپس از تكميل فرم،  -6-1

  .گرددبه شورا ارسال مي و تصويب دانشكده مربوطه ارائه و پس از تأييد جهت بررسي

و در صورتي كه اثر از سوي مركز نشـر   نامه بودهآييناين صاحب اثر متعهد به پذيرش و رعايت كليه مفاد  -6-2

 تصـويب شـورا   باشـد، قرار گرفتـه   ساير مراكز پژوهشي و دانشگاهي پذيرفته شده يا زير چاپ يادانشگاهي 

 .دباشانجام گرفته مي ستادي هايهزينه جبرانصاحب اثر ملزم به  و هملغي بود

داور  3دانشـگاه بـراي    معاونت پژوهش و فنـاوري  توسط ه،مربوط مراحلتكميل ها پس از  كليه درخواست -6-3

  .دشو ارسال مي
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 مدير گروه ،پژوهشي دانشكده مدير امور پژوهشي دانشگاه، معاون اي متشكل ازكميتهوران توسط دا: 4 تبصره

  .شوندتعيين مي ،مربوطه و كارشناس انتشارات

براساس ميانگين امتيـاز   ان،داور و امتياز رظن اخذپس از  اي و تصحيحي ، ترجمهتصنيفي ،كليه آثار تاليفي -6-4

70Q60، )پذيرش( ≥Q70در سه بازه امتياز 100از حداكثر مقدار  )Q(حاصل   مشـروط  پذيرش( ≥>

60Qو) صالحات و داوري مجددنجام ابه ا   . گيردقرار مي ارزيابيمورد  )مردود( >

  .دنشو ادبيكليه آثار بايد ويراستاري  -6-5

  .گيري خواهد شدتصميم داوري اتويراستاري علمي براساس نظردرباره : 5 تبصره

اي و تصـحيحي   ، ترجمـه تصـنيفي  ، چاپ كليه آثار تاليفيآماده  نهاييارائه نسخه بيشينه زمان الزم براي  -6-6

  .خواهد بود رد استثنايي به عهده شوراتشخيص موا. يك سال است پس از تائيد شورا

در صورتي كه اثر از نوع ترجمه باشد صاحب اثر مي بايست يك نسخه از تصوير مـتن اصـلي كتـاب را بـه      -6-7

  .شورا ارائه نمايد

ت عـدم  شـود دائمـي بـوده و در صـور    مادي آثاري كه توسط دانشگاه زنجان چاپ مي مالكيتمدت زمان  -6-8

  .باشد قابل واگذاري مي با نظر شورا ،انتشار

  .اخذ تصميم نهايي درباره شيوه چاپ، نوع حروف، قطع كتاب، جلد و شمارگان چاپ با شورا است -6-9

  .باشداثر قبل از انتشار مي خواني و تصحيح متن تايپ شدهصاحب اثر ملزم به نمونه -6-10

  ها و نحوه تأمينهزينه: 7ماده 

كـه   دستمزد ويراستاري ادبي و دستمزد ويراستاري علمي است دستمزد داوري، هاي ستادي شاملهزينه -7-1

  .گرددپرداخت ميصاحب اثر  محل پژوهانهو از  گرددساالنه توسط شورا تعيين ميصورت به

به  ريال 5000و  مبلغ بوده  صفحه و كمتر از آن يك ميليون ريال 200 رايالزحمه داوري بحق -7-1-1

  .به آن اضافه خواهد شد ازاي هر صفحه بيشتر

  .باشدريال مي 10000ادبي براي هر صفحه مبلغ  ياالزحمه هريك از ويراستاري علمي حق -7-1-2

  .گرددمحل پژوهانه صاحب اثر پرداخت ميآرايي، ترسيم تصاويراز سازي كتاب از قبيل تايپ، صفحهآماده -7-2

اعتبـارات معاونـت   از محـل   باشد كهمي ...هاي انتشار اثر شامل خدمات ليتوگرافي، چاپ، صحافي و هزينه -7-3

  .خواهد شد تأمينصاحب اثرپژوهانه و  پژوهش و فناوري

صاحب يـا  و مابقي از محل پژوهانه  و فناوري پژوهشمعاونت از محل اعتبارات  هاي انتشارهزينه% 50 -6تبصره 

  .گرددمين ميصاحبان اثر تأ



 ٦ 

صورت منفي به تواند بهالتفاوت آن ميدر صورت عدم تكافوي اعتبار پژوهانه عضو هيئت علمي، مابه -7تبصره

پژوهانه سال بعد منتقل شده يا توسط عضو هيأت علمي به حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه واريز 

  . گردد

  .گرددمين مياز محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري تأ ي انتشارهاهزينه ،در صورت تجديد چاپ -8تبصره 

 30000000معـادل   Aبه ميزان پايـه  ن آو بيش از  300حداقل تعداد صفحات براي دستمزد صاحب اثر  -7-4

محل اين دستمزد از . گرددتعيين مي مطابق جدول زيرصفحه  300كمتر از ريال تعيين شده و براي موارد 

  :گرددپرداخت مي معاونت پژوهش و فناوري اعتبارات

  
  چگونگي محاسبه دستمزد صاحب اثر در نوع انتشارات مختلف - 1جدول 

  دستمزد صاحب اثر  نوع اثر

×A  300اثر تصنيفي با تعداد صفحات كمتر از 
100

Q
×

300

 صفحاتتعداد
 

×A  300اثر تاليفي با تعداد صفحات كمتر از 
100

Q
×

300

 صفحاتتعداد
×0.7 

×A  300با تعداد صفحات كمتر از  يا تصحيح  اثر ترجمه
100

Q
×

300

 صفحاتتعداد
×0.5 

×A  300اثر گردآوري  با تعداد صفحات كمتر از 
100

Q
×

300

 صفحاتتعداد
×0.3 

  . منظور انتشار استميانگين امتياز حاصل از داوري نهايي كتاب پذيرفته شده به  Qكه در آن

بـر مبنـاي توافـق    ) داردوجـود  كه بيش از يك نفر صـاحب اثـر    يدر مورد( تقسيم دستمزد صاحبان اثر  -7-5

  .خواهد شد انجامطرفين 

  : تجديد چاپ: 8ماده 

 اثر توسط انتشارات مجاز، تجديد چاپ بعد از اخذ مجوز از شورابراساس درخواست صاحب اثر و نياز بازار،  -8-1

  .خواهد بود

تي كه احياناً بـر چـاپ قبلـي    شكاالا يا اپيشنهاده پاسخ مستدل را در موردواصالحات الزم صاحب اثر بايد  -8-2

  .وارد آمده است به شورا ارائه نمايد

  : اهدا و فروش: 9ماده 

  .شورا مجاز است انتشارات كاغذي دانشگاه را به  شرح زير اهداء نمايد -9-1

  . درصد شمارگان چاپ 5صاحبان اثر معادل / اهدايي به صاحب تعداد نسخ  -9-1-1

  . كتابخانه مركزي دانشگاه، كتابخانه دانشكده و گروه مربوطه هر كدام دو نسخه  -9-1-2



 ٧ 

ها و موسسات علمي، پژوهشي و فرهنگي، مراكز نشر، متخصصان مـرتبط بـا    سازمان ها، دانشگاه  -9-1-3

كـه     ) نسـخه در مجمـوع    30هركـدام يـك نسـخه و بيشـينه     ( صاحب اثـر، ويراسـتاران و داوران   

  . تواند با پيشنهاد صاحب اثر باشد مي

  :گذاريفرمول قيمت -9-3

  :)200راي حداقل شمارگان ب( در چاپ كاغذي توسط انتشارات دانشگاه  -9-3-1

1/5
شمارگان

 شده تمامقيمت
جلد  پشتبهاي ×=  

  .تواند به عدد باالتر رند شود ميبهاي پشت جلد حاصل 

  :شود قيمت تمام شده شامل موارد زير مي

  هاي استعالم شده از انتشارات مربوطه هزينه -

  صاحبان اثر /صاحبدستمزد  -

  دستمزد ويراستاري علمي و نگارشي -

  دستمزد داوري -

  :در چاپ الكترونيكي  -9-3-1

  )200با حداقل شمارگان ( چاپ كاغذيدرصد بهاي پشت جلد محاسبه شده براي  30

بـه دانشـجويان، اعضـاي هيـات علمـي، محققـان، كارشناسـان         آثـار رئيس شورا مجـاز اسـت در فـروش     -9-4

از سـقف   نبايـد  اعمالي هاي سقف تخفيف. هايي را در نظر بگيرد هاي عمومي و كتابفروشان تخفيف كتابخانه

  .هزينه توزيع هر جلد تجاوز نمايد

  : 10ماده 

مورد  19/02/1397دانشگاه مورخ  ماده، در جلسه شوراي پژوهش و فناوري 10در نامهآئين شده نسخه بازنگري

  .هيأت رئيسه دانشگاه به تصويب رسيد06/03/1397در جلسه مورخه تصويب قرار گرفته و 

  


