
  »آئين نامه انتشارات دانشگاه زنجان« 

  

به منظور سامان دادن به امور چاپ و نشر دانشگاه و قانونمند كردن روال پذيرش آثار در  :مقدمه

  . شرح زير مورد بازنگري قرار گرفت آئين نامه انتشارات به ،شوراي پژوهشي دانشگاه

  

آثاري است كه با تصويب شوراي پژوهشي از  ، عبارتظور از انتشارات در اين آئين نامهمن :1ماده 

، شابك و وي جلد آنها نشانه دانشگاه زنجانو ر  شود هاي مختلف چاپ و منتشر مي ، به صورتدانشگاه

  .شود چاپ مي» ارات دانشگاه زنجان انتش« عبارت 

  

  :در اين آئين نامه به شرح زير استتعاريف برخي از اصطالحات بكار رفته  :2ماده 

  .شود و تصحيح متوني كه قابل چاپ باشد، اطالق مي ، ترجمهبه هرگونه تاليف، تصنيف: ثرا – 2 – 1

، تنظيم و ا اشخاص حقيقي درباره موضوعي خاصآثاري است كه توسط شخص ي: تاليف – 2 – 1 – 1

  .شود ميانديشه ديگران نيز استفاده  از فكر و يدر پديدآوردن چنين اثر "نگارش مي يابد كه معموال

ها و تحقيقات صاحب اثر سرچشمه  ، تجربهاز ذوق، قريحه "اثري است كه صرفا: صنيفت – 2 – 1 – 2

  .پردازد آيد و پيرامون موضوع خاص به شرح، توضيح و توصيف مي گيرد و به رشته تحرير درمي مي

ت متن فظ اصالبا حكه هاي خارجي به زبان فارسي يا بالعكس  اثري است از زبان: ترجمه – 2 – 1 – 3

  .اصلي برگردانده شود

  :وظايف مصحح عبارت است از. ن است، تصحيح انتقادي متومقصود از آن: تصحيح – 2 – 1 – 4

   .ذكر نسخه بدلهاي موجود در سطح جهاني) الف 

  .و نزديكترين نسخه به روزگار مولفتشخيص صحيح ترين ) ب

  .معرفي سابقه موضوع تحقيق) ج 

  .استناد به شواهد و كتاب شناسي آند استفاده با ارائه ماخذ و منابع مور) د

  .كميل نقيصه ها در عبارات و محتوات) ه 

  .داوري در بهترين برداشت) و 

، متعلق به او يا آنهاست ت كه تمام حقوق مادي و معنوي اثرشخص يا اشخاصي اس: صاحب اثر – 2 – 2

 .شود تشارات دانشگاه واگذار ميان مدتي معين به و ياكه طبق قرارداد، آن حقوق براي هميشه 

سندي است كه به منظور ايجاد تعهد بين صاحب اثر و دانشگاه تنظيم و مبادله        : قرارداد – 2- 3

شود و در آن مواردي چون ميزان حق الزحمه، نحوه پرداخت، شيوه و مقطع زماني تحويل اثر، تعداد  مي

  . دشو صفحات، شمارگان و ضوابط چاپ و انتشار مشخص مي



به عامل آن  ،انجام هر يك از تعهدات يا خدمات مبلغي است كه در ازاي: حق الزحمه – 2 – 3 – 1

  .شود پرداخت مي

، طول سطرها 12ف فارسي يا التين با قلم نمره حرو(بخشي از اثر با قطع وزيري : صفحه – 2 – 3 – 2

ها و  كه داراي فرمول وص آثاريدر خص. است) طرس 26سانتي متر و تعداد سطرها در هر صفحه  12

تشخيص ، تعداد صفحات اثر براي محاسبه حق الزحمه با ها هستند اشكال متعدد، يا در ساير قطع

  .شود شوراي پژوهشي تعيين مي

ذيل گونه اصالح يا حك در يك اثر است كه از نظر كيفيت به دو صورت انجام هر: ويرايش – 2 – 4

  .پذيرد انجام مي

، مقابله متن با اصل و رفع بررسي موضوعي و تخصصي محتواي اثر: ايش علميوير – 2– 4 – 1

متن و ساير موارد ، بررسي استخراج منابع و ماخذ بهامات و تحقيق در صحت يا سقم آناشكاالت و ا

  . مربوط

ه بر مبناي شيوه نامه نشر دانشگاه زنجان و بدون تغيير در محتواي علمي ب: ويرايش ادبي – 2 – 4 – 2

دازد و نيز يك ، نشانه گذاري و روان و مصطلح كردن جمالت بپراصالح اشكاالت نگارشي و دستوري

بندي و موارد مشابه  ها و گراف ، فهرستها ها، ارجاعات، كتابنامه، نمودارها، جدول دست كردن پانوشت

  .آن ضروري است

  

  :شود ولويت داده ميبه موارد زير ا، يشنهادهاي رسيده به شوراي پژوهشيدر بررسي پ :3ماده 

كه مبتني بر تحقيقات ارزنده علمي، ادبي و فرهنگي بوده، نتايج آن اصيل و بديع هايي  تصنيف – 3 – 1

  .باشد

هاي تحقيقاتي و آموزشي مولف باشد و بر  هاي تخصصي و فعاليت هايي كه در زمينه تاليف – 3 – 2

  .وين شده باشدهاي علمي، ادبي و فرهنگي تد اصول كلي تاليف مجموعه اساس

  .يا تصحيح آثار ارزنده علمي، ادبي و فرهنگيترجمه  – 3 – 3

اي هيات علمي يك اثر بايد نفر اول آن از اعض و مصححان مولفان و مترجماندر خصوص  – 3 – 4

  .دانشگاه زنجان باشد

  

 س از احراز، پاي و ترجمه تصحيحي برآورده شود، آثار تصنيفي، تاليفي، 3چنانچه شروط ماده  :4ماده 

  .شرايط زير قابل پذيرش خواهد بود

  .در دانشگاه زنجان داشته باشدسال سابقه استخدامي  2حداقل صاحب اثر،  – 4 – 1

هاي كتاب را همراه با فهرست  ، عناوين و سرفصل ساير بخشصاحب اثر، حداقل يك فصل – 4 – 2

  . ل دهدبررسي به شوراي پژوهشي تحويمراجع و منابع مورد استفاده جهت 

  



  :اي با شرايط زير قابل پذيرش است ، آثار ترجمهاحراز شود 3چنانچه شروط ماده  :5ماده 

رين چاپ اثر براي ترجمه استفاده شود و بيش از پنج سال از آخرين چاپ آن بايد ازآخ – 5 – 1

  . نگذشته باشد

  .مستثني هستند 1 – 5آثار منحصر بفرد با تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه از شمول بند  :تبصره

است مترجم از گروه آموزشي  ، الزماي غير از زبان تخصصي مترجم باشداگر آثار ترجمه  – 5 –٢

  .اخذ و به شوراي پژوهشي ارائه كند، گواهي توانايي و مهارت در ترجمه مربوط

  .ل از كتاب مورد تقاضا الزامي استارائه ترجمه حداقل يك فص – 5 – 3

  

  :سي و تصويب آثارمراحل برر :6ماده 

، تصنيف و ترجمه در تهيه و تكميل فرم پيشنهاد تاليف هرگونه پيشنهاد چاپ اثر بعد از – 6 –١

  . وط و شوراي پژوهشي دانشكده مربوط، طرح و تصويب شودشوراي گروه مرب

ه طرح و در صورت احرازشرايط الزم، ها در شوراي پژوهشي  دانشگا پيشنهاد مصوب دانشكده – 6 –2

 .شود صويب ميت

هاي تصنيف، تاليف و ترجمه پس از تكميل فرم مربوط به معاونت پژوهشي  كليه درخواست – 6 – 3

  .دشو داور ارسال مي 3دانشگاه براي 

درصد از مجموع  70اي، تصحيحي، تاليفي و تصنيفي دانشگاه پس از كسب  كليه آثار ترجمه – 6 – 4

 7/35امتياز و آثار تاليفي و تصنيفي  58امتياز از  6/40 آثار ترجمه اي ( امتيازات جدول مربوطه 

و با نظر نهايي شوراي پژوهشي دانشگاه ) امتياز  105امتياز از  74امتياز و آثار تصحيح  51امتياز از 

  .قابل پذيرش است

 تر باشد مقرر ايينامتياز از مرز قبولي پ 2اكثر در صورتي كه امتياز ميانگين اخذ شده حد - 6 – 5

  .چهارم ارسال و ميانگين نظرات چهار داور مالك  عمل قرار گيرد  گرديد به داور

  .دشوكليه آثار بايد به ويراستاري ادبي ارسال  – 6 – 6

. زمان الزم براي ترجمه آثار  و چاپ پس از تائيد شوراي پژوهشي حداكثر يك سال است – 6 – 7

  .ده شوراي پژوهشي خواهد بودتشخيص موارد استثنايي به عه

شوند، در صورتي كه از سوي مركز نشر دانشگاهي و ساير  آثاري كه براي ترجمه، تصويب مي – 6 – 8

  .چاپ باشد، تصويب شوراي پژوهشي ملغي خواهد بود مراكز پژوهشي و دانشگاهي زير

ز كپي متن اصلي در صورتي كه اثر از نوع ترجمه باشد صاحب اثر مي بايست يك نسخه ا – 6 – 9

  . كتاب را به شورا ارائه نمايد

مدت زمان واگذاري حقوق مادي آثاري كه توسط دانشگاه زنجان چاپ مي شود دائمي بوده  – 6- 10

  .باشد و در صورت عدم انتشار با نظر شوراي پژوهشي قابل واگذاري مي



  .  و تيراژ چاپ با شورا است اخذ تصميم نهايي درباره شيوه چاپ، نوع حروف، قطع كتاب، جلد - 6 –11

  

  :حق الزحمه صاحب اثر، ويراستار، داوري :7ماده 

  :شود حق الزحمه صاحب اثر به صورت زير محاسبه و پرداخت مي – 7 –١

  .درصد بهاي جلد كتاب ضربدر تيراژ چاپ 15= جهت ترجمه و تصحيح 

 .درصد بهاي جلد كتاب ضربدر تيراژ چاپ 18= جهت تاليف و تصنيف 

  .درصد تيراژ چاپ مي باشد 90حق الزحمه صاحب اثر شامل : تبصره

  .دشو ريال پرداخت مي 10000به ازاي هر صفحه مبلغ : حق الزحمه ويراستاري ادبي – 7 –٢

  .دشو ريال پرداخت مي 10000به ازاي هر صفحه مبلغ : حق الزحمه ويراستاري علمي

تا  200ريال، بين  1000000صفحه و كمتر مبلغ  200حق الزحمه داوري به ازاي : حق الزحمه داوري

  .ريال خواهد بود 2000000صفحه بيشتر  300ريال و  1500000صفحه  299

بر )  در مورد آثاري كه بيش از يك نفر صاحب اثر دارند (تقسيم حق الزحمه صاحبان اثر  – 7 –٣

شرط اينكه افزوده علمي ه ب ( مبناي توافق طرفين پرداخت خواهد شد و در صورت تجديد چاپ اثر

در صورتي كه  (شود و  و سپس پرداخت مي درصد كسر 2حق الزحمه صاحبان اثر  ) داشته باشد

از حق الزحمه صاحب اثر كسر و % 10گونه افزوده علمي و تغييري در كتاب صورت نگرفته باشد،  هيچ

  ) .شود سپس پرداخت مي

ل تايپ، صفحه آرايي، ترسيم تصاوير، ليتوگرافي، حق الزحمه خدمات آماده سازي كتاب از قبي – 7 – 4

اقدام  صاحب اثر راساًدر صورتي كه . شود با رعايت صرفه و صالح دانشگاه پرداخت مي... چاپ، صحافي و 

  . با كارشناس مربوطه هماهنگي نمايدنمايد بايستي قبل از انجام كار 

ن تايپ شده اثر خواهد بود و در صورت صاحب اثر ملزم به دوبار نمونه خواني و تصحيح مت – 7 – 5

عدم انجام امر هزينه مربوطه از حق الزحمه ايشان كسر و كار نمونه خواني و تصحيح متن توسط فرد 

  .ديگر انجام خواهد گرفت

  

  :تجديد چاپ :8ماده 

ز هاي اثري ناياب شود، انتشارات بعد از اخذ مجوز از شوراي پژوهشي، مجا در صورتي كه نسخه – 8 - 1

  .به تجديد چاپ آن خواهد بود

اگر انتشارات دانشگاه به علت محدود بودن امكانات، به تجديد چاپ اقدام نكند، صاحب اثر    – 8 – 2

  . تواند با اخذ مجوز كتبي از شوراي پژوهشي با ناشر ديگري اقدام به چاپ كند مي

بر چاپ قبلي  و ايراداتي كه احياناًصاحب اثر بايد پاسخ مستدل و الزم را در مورد انتقادات  – 8 – 3

  .وراي پژوهشي دانشگاه ارائه نمايدوارد آمده است به ش



صاحب اثر موظف است حداكثر تالش خود را براي درج آخرين اطالعات تكميلي در متن اثر  – 8 – 4

  .ت الزم در تجديد چاپ به عمل آوردبه صورت ضميمه و انجام اصالحا

  :اهدا و فروش :9ماده 

  .ير اهداء نمايدشورا مجاز است انتشارات خود را به  شرح ز –9 –١

  .چاپ درصد تيراژ 2صاحبان اثر معادل / تيراژاهدايي به صاحب  – 9 – 1 –١

  .، كتابخانه دانشكده و گروه مربوطه هر كدام دو نسخهكتابخانه مركزي دانشگاه – 9 – 1 –2

ها و موسسات علمي، پژوهشي و فرهنگي، مراكز نشر، متخصصان  ها، سازمان دانشگاه – 3 – 1 – 9  

كه     )نسخه در مجموع  30هركدام يك نسخه و حداكثر (  و داوران ، ويراستارانبا صاحب اثر مرتبط

  .تواند با پيشنهاد صاحب اثر باشد مي

. درصد بيش از تيراژ مقرر اثر را چاپ خواهد نمود 10جهت مصارف تبليغي و اهداء، ناشر   -  9 – 2  

  .گيرد ه صاحب اثر تعلق نمياي ب درصد اضافي هيچگونه حق الزحمه 10بابت اين 

  :فرمول قيمت گذاري - 9 –٣

اضافه جهت مصارف تبليغاتي و % 10+ تيراژ نهايي كتاب برابر است با تعداد پيشنهاد شده : تيراژ كتاب

  . اهداء

هاي زير  در نظر گرفته شود تيراژ كتابي كه در فرمول 1000در صورتيكه تعداد اوليه : به عنوان مثال

  . خواهد بود 1100دد شود ع وارد مي

  

  ]قيمت تمام شده  ×1/1)هاي پيش بيني نشده در نظر گرفته شده است  بابت هزينه% 10([

  ÷)  100 -درصد حق توزيع كتاب  ( ÷)  تيراژ  % 90= ( قيمت پشت جلد                                  

                                                                                                 100  

  .تواند به عدد باالتر رند شود مي* 

  

  :شود قيمت تمام شده شامل موارد زير مي

  هاي استعالم شده از انتشارات مربوطه هزينه -

  )تيراژ چاپ % 90( حق الزحمه حدودي صاحبان اثر با معيار  -

  %   ) 18و يا % 15 (  ×هاي استعالم شده  هزينه × 5/2:          شود كه به اين ترتيب محاسبه مي

  حق الزحمه ويراستاري علمي و ادبي -

  حق الزحمه داوري -

  هاي متفرقه در صورت وجود  هزينه -

  

  



  

  

  .شود گذاري صاحب اثر توسط صاحب اثر تعيين مي بهاي فروش كتب منتشره با سرمايه – 9 – 4

انتشارات خود به دانشجويان، اعضاي هيات علمي، محققان، رئيس شورا مجاز است در فروش  – 9 – 5

در هر صورت سقف . هايي را در نظر بگيرد هاي عمومي و كتابفروشان تخفيف كارشناسان كتابخانه

  . هاي اعمالي از سقف هزينه توزيع هر جلد نبايد تجاوز نمايد تخفيف

  

مورد  19/04/1390انشگاه مورخ در جلسه شوراي پژوهشي دماده،  10اين آئين نامه در: 10ماده 

    .اصالح شده است 7ماده  2شوراي پژوهشي بند  09/04/1392ه و طبق مصوبه تصويب نهايي قرار گرفت

  

  

 


