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  مصوبه هيئت رئيسه دانشگاه 1بند 

 22/08/1401مورخ 

  ليرضا حاجيلوع

 مدير دفتر حوزه رياست

 

  انتشارات ةنامآيين

  مقدمه 

ها هستند. نگارش و انتشار كتاب، از يكي از ابزارهاي مهم در ثبت و انتقال دانش، افكار و تجربيات افراد، كتاب

تدريج تغيير  بشري است. چاپ و نشر كتاب در طول تاريخ بههاي شده و قديمي در مستندسازيهاي شناختهروش

نامة گيرد. هدف از تدوين آيينهاي نوين، از جمله انتشار الكترونيكي متون مورد استفاده قرار مييافته و امروزه روش

فناوري از سوي  و علمي دستاوردهاي آخرين از آگاهي و افكار تبادل هايزمينه كردن پيش رو در گام نخست، فراهم

ها و دسترسي آسان اعضاي هيئت علمي دانشگاه زنجان است. تسريع در انجام امور چاپ و نشر، كاهش هزينه

داريم ضمن  تالشنامه است. به همين منظور، ديگر اين آيين هايمخاطبان به منابع منتشرشدة دانشگاه از هدف

نامة جديد لحاظ هاي الكترونيكي نيز در آيينپ و نشر كتابنامة قبلي، موازين چابررسي و تنظيم مجدد مفاد آيين

محيط زيست از طريق كاهش چاپ كاغذي  افظ. برآنيم تا به اين طريق، بسترهاي ايجاد دانشگاه سبز و حشود

  . شودفراهم 

  هدف -1 ةماد

به امور چاپ و نشر دهي مندي روال پذيرش آثار در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه و سامانمنظور قانونبه 

   نامة انتشارات مورد بازنگري و تنظيم مجدد قرار گرفت.دانشگاه، آيين

  تعاريف -2 ةماد

 نامه، شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه زنجان است.: منظور از شورا در اين آيينشورا -

  كند.اي كه در زمينة امور چاپ و نشر فعاليت مياز مجموعه: انتشارات، عبارت است انتشارات -

انتقادي، ترجمه و هر پژوهشي كه قابل چاپ  تدوين (گردآوري)، تصحيح تصنيف، تأليف، : به هرگونهاثر -

 .شودباشد، اثر گفته مي

هاي جديد و درصد آن، شامل ديدگاه 20حداقل اي است كه : منظور از تصنيف، تدوين مجموعهتصنيف -

هاي ديگران در موضوعي مشخص تحليل يا نقد ديدگاههاي علمي نويسنده/نويسندگان باشد و با نوآوري

 هاي خود منتشر كرده باشد.ها را در مقالهفراهم شود؛ اگرچه پيش از اين، مؤلف آن
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شده بر اساس تحليل يا تركيب هاي پذيرفتههاي علمي و نظريهاي از دادهدهي مجموعه: سامانتأليف -

 گيري همراه است.مبتكرانه كه به طور معمول با نقد يا نتيجه

 هاي هدفمند و منسجم از منابع مختلف در يك مجموعه است. : گردآوري مطالب يا دادهتدوين -

 : مقصود، تصحيح انتقادي متون است كه در ارتباط با آن وظايف مصحح عبارتند از:تصحيح -

 هاي موجود در سطح جهان؛ بدل الف: ذكر نسخه

 به روزگار مؤلف؛ ترين نسخهترين و نزديكب: تشخيص صحيح

 ج: معرفي سابقة موضوع تحقيق؛

 شناسي؛د: تبيين مأخذ و منابع مورد استفاده با استناد به شواهد و كتاب

 ها در عبارات و محتوا؛ه: تكميل كاستي و اصالح ايراد

 و: داوري در بهترين برداشت.

ديگر  زبان به زباني از را كتاب يك كامل محتواي و مفهوم ،مترجم كه : مراد از ترجمه، اثري استترجمه -

خارجي به زبان فارسي  هايكه اصالت متن حفظ شود؛ اين كار شامل ترجمه از زبانگرداند، به طوريبرمي

 يا برعكس است. 

 .شودمي تحويل به انتشارات دانشگاه شورا، نهايي تأييد و ارزيابي از پس كه : اثرينشر قابل اثر -

تمام حقوق مادي و معنوي و است  هاي معتبردانشگاه: صاحب اثر يكي از اعضاي هيئت علمي صاحب اثر -

شود و طبق قرارداد، آن حقوق براي هميشه يا مدتي معين به دانشگاه واگذار اثر، متعلق به ايشان مي

و  رحدر صورتي كه صاحب اثر عضو هيات علمي دانشگاه نباشد امكان انتشار كتاب پس از ط .گرددمي

 در جلسه شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه وجود دارد. تصويب

هاي علمي و نگارشي (ادبي)، مكاتبات و ساير هاي داوري، ويرايش: شامل مجموع هزينههزينة ستادي -

 امور كارشناسي است.

در شود و منظور ايجاد تعهد ميان صاحب اثر و دانشگاه تنظيم و مبادله مي: سندي است كه بهقرارداد -

آن مواردي چون شيوة چاپ، ميزان دستمزد، نحوة پرداخت، شيوه و مقطع زماني تحويل اثر، تعداد 

 د. شوصفحات، شمارگان و ضوابط چاپ و انتشار مشخص مي

 شود.: مبلغي است كه در ازاي انجام هر يك از تعهدات يا خدمات، به عامل آن پرداخت ميدستمزد -
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متر سانتي 12، طول سطرها 12(حروف فارسي يا التين با قلم شمارة  : بخشي از اثر با قطع وزيريصفحه -

ها و اشكال متعدد يا در سطر) است. در خصوص آثاري كه داراي فرمول 26و تعداد سطرها در هر صفحه، 

 شود.ها هستند، تعداد صفحات اثر براي محاسبة دستمزد با تشخيص شورا تعيين ميساير قطع

  شود:اصالح يا تغيير در يك اثر است كه از نظر كيفيت به دو صورت انجام مي: انجام هر نوع ويرايش -

ها و : بررسي موضوعي و تخصصي محتواي اثر، مقابلة متن با اصل و رفع اشكالويرايش علمي - 1

 ها و تحقيق در صحت يا سقم آن، بررسي استخراج منابع و مأخذ متن و ساير موارد مربوط. ابهام

-هاي نگارشي و دستوري، نشانههر نوع تصحيح كه در آن به اصالح اشكال : اجرايويرايش ادبي - 2

چنين يكدست كردن ها، بدون تغيير در محتواي علمي است؛ همسازي جملهگذاري و روان و مصطلح

  ها و موارد مشابه آن ضروري است.ها، فهرستنامه، نمودارها، جدولها، كتابها، ارجاعپانوشت

  شرايط اوليه-3 ةماد

  در بررسي پيشنهادهاي دريافتي شورا، بررسي و تعيين موارد زير الزم است:

  هاي ارزندة علمي، ادبي و فرهنگي است، نتايج آن اصيل و بديع باشد.هايي كه مبتني بر پژوهشتصنيف -1-3

اساس اصول هاي تحقيقاتي و آموزشي نگارنده باشد و بر هاي تخصصي و فعاليتهايي كه در زمينهتأليف -3-2

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

  مند و منسجم مطالب از منابع مختلففگردآوري و تدوين هد -3-3

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

  هاي رايج علمي باشد.تواند به زبان فارسي يا ساير زبانهاي تأليفي، تصنيفي و گردآوري، ميزبان كتاب -3-5

   ة گواهي همانندجويي از مؤسسة ايرانداك است.يتصنيفي، موظف به ارا و هاي تأليفيمتقاضي چاپ كتاب -3-6

 ،صاحبان اثرنماينده هايي كه بيش از يك صاحب اثر دارد، الزم است نام يك نفر از آنان به عنوان در تأليف -3-7

  در فرم درخواست مشخص و اعالم شود.

  شيوه چاپ-4 ةماد

  .هاي زير، بنا به انتخاب صاحب اثر و تأييد نهايي شورا خواهد بودشيوة چاپ به يكي از صورت
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شود و بهاي كتاب از طريق درگاه پرداخت چاپ الكترونيكي كه در درگاه اينترنتي انتشارات دانشگاه ارائه مي -4-1

  شود.الكترونيكي دريافت مي

امكان چاپ كاغذي اثر به  ،اثرصاحبان /توسط صاحب چاپ الكترونيكي گزينهتبصره: در صورت انتخاب 

 جلد وجود خواهد داشت.  10 محدود تعداد

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

(با ان و صاحب/صاحبان اثر نظر داور ،شمارگان كتاب به پيشنهاد انتشارات دانشگاه زنجان: 1 هتبصر

  شود.احتساب تعداد مورد نياز جهت مصارف تبليغي و اهدا)، توسط شورا تعيين مي

صفحه داشته باشد امكان چاپ در دو جلد وجود  800: در صورتي كه كتاب ترجمه شده بيش از 2تبصره 

  خواهد بود.  برابردو جلد هر دارد. در اين صورت كليه امتيازات تعلق گرفته به 

شود و بهاي كتاب از طريق درگاه پرداخت در درگاه اينترنتي انتشارات دانشگاه ارائه ميكه  صوتيكتاب  -3-4

توسط شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه  ،شود. ساير موارد مرتبط با اين نوع از انتشار كتابالكترونيكي دريافت مي

  شود.  تعيين مي

  احراز شرايط-5ة ماد

  مورد درخواست، پس از احراز شرايط زير قابل بررسي خواهد بود:اثر 

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

 مورد استفاده، جهت بررسي به شورا تحويل دهد. 

 قابل پذيرش است.سال از آن نگذشته باشد براي ترجمه  دهآخرين چاپ اثر كه بيش از  -5-2

  مستثني خواهند شد. 2-5فرد با تشخيص شورا از شمول بند آثار منحصربه تبصره:

  ة ترجمة كل كتاب مورد درخواست، الزامي است. يارا -5-3

  مراحل بررسي و تصويب آثار -6 ةماد

به گروه  نماينده صاحبان اثرعنوان صاحب اثر يا  دانشگاه بهدرخواست عضو هيئت علمي پس از تكميل فرم،  -6-1

  شود. ارائه و پس از تأييد، جهت بررسي و تصويب به شورا ارسال مي هو  دانشكدة مربوط
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هاي ملزم به جبران هزينهيند بررسي و تصويب، ايشان آاز ادامه فر اثر صاحبان/صاحبانصراف در صورت  -6-2

 . ندستهستادي انجام گرفته 

مربوط، توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه براي سه داور  هايهها پس از تكميل مرحلتمام درخواست -6-3

   گيري شوراي پژوهش و فناوري است.مبناي تصميم دو داور با امتياز باالتر د. نظراتشوارسال مي

مدير گروه  و معاون پژوهشي دانشكده: داوران توسط گروهي متشكل از مدير امور پژوهشي دانشگاه، 1 تبصره

 ،دانشگاه يپژوهشامور  ريمدتوسط گروهي شامل   انداور چنين براي پژوهشكده،شوند؛ همرشته تعيين مي

داور پيشنهادي همراه با شماره  5ليست شوند. تعيين مي مربوط يگروه پژوهش ريمد و معاون پژوهشكده

  شود.ميدانشگاه ارسال  يريت امور پژوهشتوسط معاونت پژوهشي دانشكده به مدي ،تماس

زمان فرآيند بررسي و ارسال مدارك در دانشكده و گروه به مديريت امور پژوهش حداكثر مدت: 2تبصره 

مهلت ارسال كتاب براي داوران در معاونت پژوهش و فناوري حداكثر يك هفته است. دانشگاه دو هفته است. 

  حداكثر مهلت داوري پس از پذيرش از سوي داور، يك ماه است. 

: امتياز آثاري كه توسط انتشارات ديگري به جز انتشارات دانشگاه زنجان به چاپ رسيده باشند، توسط 3تبصره 

  شود. به معاونت پژوهش و فناوري ارسال مينتيجه تعيين شده و  هيات مميزهتخصصي  هايسيونكمي

اي و تصحيحي پس از اخذ نظر و امتياز داوران، بر اساس ميانگين امتياز همة آثار تأليفي، تصنيفي، ترجمه -6-4

(پذيرش مشروط به انجام  Q<50>70 (پذيرش)، Q<70 در سه بازة امتياز 100) از حداكثر مقدار Qحاصل (

  گيرند. (مردود) مورد ارزيابي قرار مي Q>50اصالحات و داوري مجدد) و 

شده نيز بايد توسط صاحب  پذيرفتهتبصره: كليه نظرات و اصالحات خواسته شده توسط داوران براي كتاب 

  اثر اعمال شوند. 

اوليه صاحب/صاحبان اثر ملزم هستند داليل خود مبني بر تاليفي يا تصنيفي بودن اثر را همراه با ساير مدارك  5-6

ارسال كنند. اين نظرات همراه با فرم داوري براي داوران ارسال خواهد شد و در نهايت داوران نسبت به تاليفي يا 

   گيري خواهند كرد. تصنيفي بودن اثر تصميم

ب به داور چهارم منوط به كسر هزينه داوري مجدد، كتا، صاحب اثر نسبت به نتيجه داوريدر صورت اعتراض  6-6

   شود.ارسال مي

  . شودآشكار  نبايد و مشخصات داوران براي نويسندگان شودانجام به صورت مخفي  داوري 7-6
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نظرات داور بايد در راستاي ارتقاء، اصالح و تقويت محتواي كتاب باشد. صرف رد يا قبول كتاب يا قضاوت  8-6

سبب  و فناوري به تشخيص شوراي پژوهش ،موجه و روشن ليله ديدرباره تاليفي يا تصنيفي بودن كتاب بدون ارا

  حذف نظرات داور و ارسال براي داور جايگزين خواهد شد.  

 تاييد شده توسط داوران و نيز ها، امتياز نهايي تعلق گرفته به اثرِ امتيازدهي به كتاب سازيكسانور يبه منظ 9-6

معاونت پژوهش و شود. هاي تخصصي هيات مميزه مشخص ميتاليفي يا تصنيفي بودن آن، توسط كميسيون

  . نمايدهاي تخصصي هيات مميزه ارسال به عنوان پيشنهاد براي كميسيون را نظرات داورانفناوري موظف است 

  تمامي آثار بايد ويراستاري ادبي شوند. -6-10

  گيري خواهد شد.تصميم انتبصره: دربارة ويراستاري علمي، بر اساس نظرات داور

بيشينة شود. اثر اعالم مي نماينده صاحب/صاحبانتصميم نهايي شوراي پژوهش و فناوري با نامة رسمي به  -6-11

اي و تصحيحي  همة آثار تأليفي، تصنيفي، ترجمه ة نسخة نهايي از سوي صاحب/صاحبان اثرِيالزم براي ارازمان 

  است. تشخيص موارد استثنايي بر عهدة شورا خواهد بود. پس از تأييد شورا، يك سال

را به شورا ارائه در صورتي كه اثر از نوع ترجمه باشد، صاحب اثر بايد يك نسخه از تصوير متن اصلي كتاب  -6-12

  كند.

بوده و در صورت عدم انتشار،  هميشگيشود مدت مالكيت مادي آثاري كه توسط دانشگاه زنجان چاپ مي -6-13

  با نظر شورا قابل واگذاري است.

اخذ تصميم نهايي دربارة شيوة چاپ، نوع حروف، قطع كتاب، جلد و شمارگان چاپ با شوراي پژوهش و  -6-14

  است. فناوري

  شدة اثر، پيش از انتشار است.خواني و تصحيح متن تايپصاحب اثر ملزم به نمونه -6-15

تواند يك نسخه از كتاب پس از تصويب نهايي چاپ كتاب در شوراي پژوهش و فناوري، صاحب اثر مي -16-6

كند. هزينة ه يشدة مطلوب خود را به كارشناس انتشارات جهت انتخاب چاپخانة مناسب توسط كارپرداز اراچاپ

  چاپ از محل پژوهانة متقاضي قابل پرداخت است. چاپ يك نسخة پيش

هاي علمي دولتي و غيردولتي مورد تأييد دانشگاه، به امكان چاپ مشترك با درج لوگوي مؤسسه يا انجمن -17-6

  المانع است. ها، پس از تنظيم قرارداد و تأييد شوراي پژوهش و فناوري بشرط تأمين تمام يا بخشي از هزينه
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محتواي اثر خود را  ،تصويريفايل  صاحب اثر در يكهاي اداري، در صورت عدم وجود محدوديتالزم است  18-6

در دسترس دانشگاه با همراهي معاونت پژوهش و فناوري  كليپ تصويريتهيه  ابزار الزم براينمايد.  و توصيف بيان

  . گرفتخواهد قرار صاحب اثر 

  ها و نحوة تأمين هزينه -7 ةماد

هاي ستادي شامل دستمزد داوري، دستمزد ويراستاري ادبي و دستمزد ويراستاري علمي هزينهپنجاه درصد  -7-1

براي عضو هيات علمي  شود.صورت ساالنه توسط شورا تعيين و از محل پژوهانة صاحب اثر پرداخت مياست كه به 

ها از محل اعتبارات مابقي هزينه يابد.درصد كاهش مي 25مقدار به اين سال،  5با سابقه زير استاديار با مرتبه 

  شود. معاونت پژوهش و فناوري پرداخت مي

تر از آن، صفحه و كم 200و براي ميليون ريال سه، تر از آنصفحه و كم 100 دستمزد داوري براي -7-1-1

مبلغ  ، بهترهزار ريال به ازاي هر صفحة بيش بيستج ميليون و پانصد هزار ريال بوده و مبلغ پن

  مذكور اضافه خواهد شد.

   است. هزار ريال پنجاه حداكثر دستمزد هر يك از ويراستاران علمي يا ادبي براي هر صفحه -7-1-2

  شود.آرايي، ترسيم تصاوير از محل پژوهانة صاحب اثر پرداخت ميسازي كتاب از قبيل تايپ، صفحهآماده -2-7

هاي انتشار اثر، شامل خدمات ليتوگرافي، چاپ، صحافي و ... از محل اعتبارات معاونت پژوهش و هزينه -3-7

  فناوري و پژوهانة صاحب اثر تأمين خواهد شد.

هاي انتشار از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري و مابقي از محل پژوهانة پنجاه درصد هزينه -1 تبصرة

هفتاد و  ،سال 5با سابقه زير  استادياربا مرتبه براي عضو هيات علمي  شود.تأمين ميصاحب يا صاحبان اثر 

  شود. مين ميأهاي انتشار از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوري تپنج درصد هزينه

 صورت منفي بهتواند بهالتفاوت آن ميدر صورت عدم تكافوي اعتبار پژوهانة عضو هيئت علمي، مابه -2تبصرة 

پژوهانة حداكثر يك سال بعد منتقل شده يا توسط عضو هيئت علمي به حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه 

  واريز شود. 
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كتاب را تقبل كند، عالوه بر  انتشارهاي در صورتي كه يك نهاد يا موسسه خارج از دانشگاه هزينه -3تبصره 

هاي انتشار از گرنت صاحب اثر درصد هزينه 50، در كنار لوگوي دانشگاه امكان درج لوگوي آن موسسه يا نهاد

  كسر نخواهد شد. 

صفحه) و  250با حداقل تعداد صفحات ( تدويناي و دستمزد صاحب اثر براي اثر تصنيفي، تأليفي، ترجمه -7-4

تعيين شده و براي  )معادل پنجاه ميليون ريال A3/0 )Aو  A  ،A7/0  ،A5/0بيش از آن به ترتيب ميزان پاية 

شود. اين دستمزد از محل اعتبارات معاونت پژوهش و صفحه، مطابق جدول زير تعيين مي 250موارد كمتر از

  فناوري پرداخت خواهد شد.

  

  انتشاراتمختلف ع انوانحوة محاسبة دستمزد صاحب اثر در  -1جدول 

  دستمزد صاحب اثر  نوع اثر

×A  250اثر تصنيفي با تعداد صفحات كمتر از 
تعداد صفحات

250
 

×A  250اثر تأليفي با تعداد صفحات كمتر از 
تعداد صفحات

250
×0.7 

×A  250اثر ترجمه يا تصحيح  با تعداد صفحات كمتر از 
تعداد صفحات

250
×0.5 

×A  250با تعداد صفحات كمتر از  تدويناثر 
تعداد صفحات

250
×0.3 

  

تقسيم دستمزد صاحبان اثر (در مواردي كه صاحب اثر بيش از يك نفر باشد) بر مبناي توافق طرفين انجام  -7-5

  خواهد شد. 

هاي چاپ، دستمزد صاحب اثر با هاي مورد حمايت خارج از دانشگاه، جهت تأمين هزينهدر خصوص كتاب -6-7

  شود.لحاظ مي 2/1ضريب 

تجديد چاپ با شمارگان بيش از دويست جلد، پنجاه درصد قابل پرداخت هاي دستمزد صاحب اثر براي كتاب -7-7

 است.

  .يابددرصد افزايش مي A، 20المللي عدد پايه در صورت همكاري با نويسندگان بين -8-7

   يابد.درصد افزايش مي A، 20، عدد پايه غيرفارسيزبان يك در صورت نگارش كتاب به  -9-7

    يابد.درصد افزايش مي A، 100انتخاب شود عدد پايه  سالدر صورتي كه كتاب به عنوان كتاب  -10-7
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چون واقعيت مجازي/افزوده يا ويدئوهاي مكمل به شكل لوح فشرده محتواي تعاملي همتوليد در صورت  -11-7

  شود. د تصويب ميبه همراه كتاب، قيمت كتاب و دستمزد صاحب اثر در شوراي پژوهش و فناوري حسب مور

در آثار ترجمه شده، اگر كليه مترجمين عضو هيات علمي دانشگاه (نه لزوما دانشگاه زنجان) باشند، عدد  -12-7

   يابد.درصد افزايش مي A، 20پايه 

متفاوت با دانشگاهي هاي در صورتي كه صاحبان اثر از رشته ،ايرشتهبا توجه به اهميت موضوعات بين -13-7

 تا تواندها و تصميم شوراي پژوهش و فناوري ميبسته به تنوع تخصص A هاي متفاوت باشند، عدد پايه تخصص

   درصد افزايش يابد. 20

انجام شود، عدد پايه  غيرفارسيزبان يك در صورت رعايت كليه شرايط الزم براي ترجمه، اگر ترجمه به  -14-7

A ،20 يابد.درصد افزايش مي   

تواند مي Aپژوهي در زمينه تخصصي مربوطه، عدد پايه اختصاص بخشي از كتاب به مباحث آيندهدر صورت  -15-7

  افزايش داشته باشد.  به تشخيص داوران درصد 10تا 

  تجديد چاپ  -8 ةماد 

بر اساس درخواست صاحب اثر و نياز بازار، پس از اخذ مجوز از شورا، تجديد چاپ اثر توسط انتشارات مجاز  -8-1

  خواهد بود.

هايي كه ممكن است بر چاپ صاحب اثر بايد اصالحات الزم و پاسخ مستدل را در مورد پيشنهادها يا اشكال -8-2

  ه دهد.يقبلي وارد آمده باشد به شورا ارا

الزم است در صورت وجود نسخه جديد كتاب زبان اصلي،  ،هاي ترجمه شدهبه منظور تجديد چاپ كتاب -3-8

  روزرساني شود.نيز طبق ويرايش جديد كتاب اصلي به ه شدهيترجمه ارا

كتاب  شمارگان شود.هاي مربوط به تجديد چاپ توسط معاونت پژوهش و فناوري تقبل ميكليه هزينه -4-8

     تيراژ نسخه قبلي كتاب خواهد بود. حداكثر به اندازه  ،ديد چاپجهنگام ت

  اهداء و فروش  -9 ةماد

  انتشارات كاغذي دانشگاه را به شرح زير اهداء كند:شورا مجاز است  -9-1

  معادل پنج درصد شمارگان چاپ است.  هاي اهدايي به صاحب يا صاحبان اثرتعداد نسخه -9-1-1
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گروه مربوط (در صورت داشتن كتابخانة  ،كتابخانة مركزي دانشگاه، كتابخانة دانشكدهواحد انتشارات،  -9-1-2

  . و داوران هر كدام يك نسخه نسخه هر كدام دو تخصصي در گروه)

ها و مؤسسات علمي، پژوهشي و فرهنگي، مراكز نشر، متخصصان مرتبط با صاحب ها، سازماندانشگاه -9-1-3

نسخه  30 حداكثرهر كدام يك نسخه و ( براي تبليغهاي معتبر مشابه و رسانهصدا سيما  ،نويراستارا ،اثر

   شود. انجام ميكه پس از تاييد صاحب اثر  )در مجموع

  گذارينحوة قيمت -9-2

  ):200چاپ كاغذي (براي حداقل شمارگان  -9-2-1

1/5
شمارگان

 شده تمامقيمت
جلد  پشتبهاي ×=  

   شود. گردتواند به عدد باالتر حاصل بهاي پشت جلد مي

  شده شامل موارد زير است:قيمت تمام

  شده از انتشارات و چاپخانة مربوط؛هاي استعالمهزينه -

  دستمزد صاحب/صاحبان اثر؛  -

  دستمزد ويراستاري علمي و ادبي؛ -

         دستمزد داوري. -

                     

  چاپ الكترونيكي -9-2-2

مبلغ بيش از  ).200چاپ كاغذي (با حداقل شمارگان شده براي بهاي پشت جلد محاسبه سي درصدحداقل 

  شود. سي درصد، به پيشنهاد صاحب اثر و تصويب شوراي پژوهش و فناوري تعيين مي

هاي عمومي و رئيس شورا مجاز است در فروش آثار به اعضاي هيئت علمي، محققان، كارشناسان كتابخانه -9-3

هزينة توزيع هر جلد تجاوز هاي اعمالي نبايد از سقف را در نظر بگيرد. سقف تخفيف هاييكتابفروشان، تخفيف

   كند.

 و با معرفي دانشكدهنفر)  10(با تعداد بيش از هاي معتبر كشور به شرط خريد گروهي دانشجويان دانشگاه -4-9

هاي اعمالي نبايد از سقف هزينة توزيع سقف تخفيف كنند. دريافت تخفيف درصد 20 تاتوانند يآموزشي م يا گروه

   هر جلد تجاوز كند.
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مورد  8/8/1401ماده، در جلسة شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه به تاريخ  9نامه در شدة آيينبازنگرينسخة 
 1/7/1401تاريخ  رئيسة دانشگاه به تصويب رسيد و ازهيئت 1401/؟/؟تصويب قرار گرفت و در جلسة مورخة 

 .استجرا االالزم
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