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  دامغانآيين نامه انتشارات دانشگاه 
  

   مقدمه: فصل اول
  :به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير استف يتعار

انتشارات دانشگاه، به صور مختلف، منتشر  شورايتصويب  اعبارت است از كليه آثاري كه ب:  انتشارات دانشگاه - 1
  .چاپ شده باشد)دامغان دانشگاه(تيب و عبارت ، شماره تردامغانگردد و روي جلد آنها نشانه دانشگاه 

ح متون كه قابل چاپ يو تصح يم و گردآوريه، تنظير و تحشيتقر ،نيترجمه، تدوف، يف، تصنيهرگونه تأل: اثر - 2
  .و نشر باشد

كه محتوا و شيوه ارائه  افتهيم و نگارش يخاص تنظ يحول موضوع يقيحق ياست كه توسط شخصاثري :  تأليف - 3
  .كلي و يا جزئي از نگارنده مي باشد به صورت

قات صاحب اثر سرچشمه گرفته و به رشته يات و تحقيحه و تجربياز ذوق، قر "است كه صرفا ياثر: فيتصن - 4
  .ف پرداخته باشديح و توصيخاص به شرح و توض يرامون مقوله اير در آمده و پيتحر

االت و مطالبي را متناسب با موضوعي خاص اثري است كه به وجود آورنده آن، مق: تدوين و گردآوري - 5
توضيحات ويژه در ارتباط با هر مقاله يا افزودن حواشي الزم، از . گردآورده و به تدوين آن همت گمارده باشد

  .ضروريات اين كار است
  .اثري است كه از يك زبان به زبان ديگر برگردان شده باشد: ترجمه - 6
قات يو تعل ياضافه نمودن حواششامل و بوده اثر  اتياز ضرور كه الزم اتميظاز تن است عبارت: هير و تحشيتقر - 7

  .باشد يم يضرور
ن نسخه يكترين و نزديح تريص صحيو تشخ يموجود در سطح جهان يذكر نسخه بدل ها شامل: يح انتقاديتصح - 8

ل يآن و تكم ياهد و كتاب شناسمورد استفاده با استناد به شوسابقه موضوع و ارائه مĤخذ و منابع  يبه مولف، و معرف
  .باشد ين برداشت و نظائر آن ميدر بهتر يص، چه در عبارت و چه در محتوا، و داورينقا
  گردآوري و تنظيم، و يا تصحيح و تدوين آثار ديگران: به كوشش - 9

اعم از .(كند يارائه م دانشگاهمتعلق به اوست و آن را به  "ئاا جزي "اثر كال يكه حقوق ماد يكس: صاحب اثر -10
  )يا حقوقي يقيا اشخاص حقيشخص 

شود و در آن  يم و مبادله ميتنظ دانشگاهن صاحب اثر و يجاد تعهد بياست كه به منظور ا يسند: قرارداد -11
و  شمارگانل اثر، تعداد صفحات، يتحو يوه و مقطع زمانيشزان حق الزحمه، نحوه پرداخت، يچون م يموارد

  .شود يص مضوابط چاپ و انتشار مشخ
ن نامه به عامل آن ين آئيا يا خدمات، بر مبنايك از تعهدات يانجام هر  ياست كه در ازا يمبلغ: حق الزحمه -12

  .شود يپرداخت م
 يكه دارا ييدر خصوص اثر هاصفحه . در بر دارد را كلمه 300كه حدود  يرياز اثر با قطع وز يقسمت: صفحه  -13

  .شود ين مييو با توافق صاحب اثر تع دانشگاهص يند حسب مورد به تشخباش يفرمول ها و اشكال متعدد م
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باشد كه از نقطه نظر  يا ترجمه شده ميف يف، تصنيك متن تأليانجام هرگونه حك و اصالح در : شيرايو -14
  .رديپذ يل انجام ميت به دو صورت ذيفيك

واي اثر، مقاله متن با اصل و رفع بررسي موضوعي و تخصصي محت:  )علمي و ادبي(ويرايش محتوايي  -14-1
اشكاالت و ابهامات و تحقيق در صحت يا عدم صحت آن، بررسي استخراج منابع و مĤخذ متن، اصالح 

  . دستوري و سبكي متن، نشانه گذاري واصالح رسم الخط و ساير موارد مربوط
امه، نمودار و جدول ها اصالح و يك دست كردن پانوشت ها، ارجاعات، كتابن: )صوري(ويرايش فني  -14-2

بازبيني واژه نامه، پاراگراف بندي، دستور حروف چيني، تعيين عناوين اصلي و فرعي، ... فهرست ها، تصاوير و 
تعيين صفحات، بخش ها و فصول، مشخص نمودن موارد مبهم اشكاالت صوري در متن و ساير موارد مربوط 

  .مي باشد
 

     اهداف :فصل دوم 

  :1ماده
  : انتشارات دانشگاه عبارت است از  شوراياهداف كلي 

  .چاپ و نشركتب درسي و كمك درسي دانشگاه اعم از تأليف يا ترجمه: الف
  .ها به زبان فارسي و ساير زبانها  جديد و معتبر علمي در همة رشته يافته هاينشر گزارش تحقيقات و : ب

  ...) ي، فهرستها، كتاب شناسيها، اطلسها، اسناد و ها، مجموعه اطالعات علم لغت نامه(چاپ و نشر آثار مرجع  :ج 
 

     انتشارات شوراي :فصل سوم 

  :2ماده
  :شود انتشارات دانشگاه از اعضاي زير تشكيل مي شوراي
  شورادانشگاه به عنوان رئيس  يو فناور پژوهشيمعاون : الف
  معاون آموزشي دانشگاه:ب
   شورادانشگاه به عنوان دبير  پژوهشيمدير : ج
  مركزي دانشگاه ئيس كتابخانهر:د
  )با عنايت به اثر پيشنهادي ( يپژوهش يدر شورادانشكده مربوطه  يا معاون پژوهشينده ينما: هـ
دوتن از اعضاء هيأت علمي با تجربه و صاحب نظر در امور نشر به پيشنهاد شوراي پژوهشي و حكم رئيس : و

   دانشگاه
افراد  نظر اين. نظر براي بررسي و اظهارنظر دعوت نمايد فراد صاحبتواند در صورت لزوم از ا شورا مي :1تبصره

  .جنبة مشورتي داشته  و ايشان در شورا حق رأي نخواهند داشت

 :3ماده
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شوراي انتشارت هر نوع اثر علمي و تحقيقي مشمول اهداف نشر را كه از طرف اعضاي هيأت علمي و محققان 
نامه براي چاپ و  گردد با رعايت مفاد اين آيين پيشنهاد مي كز علميها و مرا ساير دانشگاهو  دامغاندانشگاه 
  .پذيرد نشر مي

  :4ماده
 مصوبه هاي. يابد جلسات شورا هر ماه يكبار به دعوت دبير شورا تشكيل و با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي

  .االجراست شورا با رأي نصف بعالوه يك اعضاء الزم

  :5ماده 
  .آنرا بر عهده دارد به هايمصو دبير شورا وظيفة ابالغ

  :6ماده
عدم حضور خود را به دبير  ، اعضاي شورا بايد بطور مرتب در جلسات شركت نمايند و يا قبل از تشكيل جلسه

جلسة متناوب در طول سال بدون عذر  5جلسة متوالي يا  3در صورت عدم حضور بيش از . شورا اعالم نمايند
  .گردد ب رسماً توسط رئيس شورا ابالغ مي، عضويت ايشان لغو و مرات موجه

 
  پذيرش و نشر كتاب  :فصل چهارم 

 :7ماده
 نسخه كامل يكبه چاپ برسانند، بايد دامغان صاحبان آثاري كه مايل باشند اثر خود را در انتشارات دانشگاه 

با ذكر منابع و را  ل شده شناسنامه كتابيو فرم تكم) بر روي لوح فشرده(كاغذي و نيز الكترونيكي تايپ شده 
  .تسليم كنند) دانشكده مربوطه(گروه به  وهاي الزم طبق ضوابط انتشارت دانشگاه تهيه  مراجع و فهرست

  شرايط عمومي پذيرش :8ماده
اي و گردآوري ترجيحاً بايد درسي و يا مرجعي براي دانشجويان باشد و اين ويژگي  آثار تاليفي، ترجمه – 8- 1

  . دانشكده مربوطه تائيد شود/ترجمه يا تاليف توسط گروه آموزشيبه همراه داليل ضرورت 
سال  1، 4،3ن تخصص و همچنين حداقل به ترتيب ــو ترجمه اي داشتتصنيفـي  ي،ـدر مورد آثار تاليف -8- 2

عالوه بر تخصص داشتن حد اقل دو سال سابقه دانشگاههاي دولتي و نيز در مورد ساير آثار سابقه تدريس در 
  . دولتي الزامي استزمينه اثر در دانشگاههاي معتبر ر تدريس د

به تشخيص (در خصوص ترجمه كتاب، در صورتي كه موضوع كتاب منطبق با زمينه تخصصي فرد باشد  -1تبصره
  .، شرط حداقل يك سال تدريس در زمينه اثر، ملغي مي گردد)گروه مربوطه

    .ه كل اثر الزامي استدر مورد آثار تاليفي، گردآوري و ترجمه اي ارائ -8- 3
  .اي، بايد ترجمه از آخرين چاپ كتاب باشد در مورد آثار ترجمه -8- 4
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   :9ماده 
درصد امتياز از مجموع  امتيازات  70دانشگاه پس از كسب حداقل  و تصنيفي تاليفي ،اي  ترجمه آثاركليه 

و با نظر ) امتياز  51امتياز از   35/ 7يفيتال آثار امتياز  و  58امتياز از  40/ 6اي  ترجمهآثار ( جدول مربوطه 
  .نهايي شوراي انتشارات دانشگاه قابل پذيرش خواهد بود

تاليفي  بعنوان امتياز كمكي در اختيار  براي آثار  امتياز  5اي و حداكثر  ترجمه امتياز براي آثار  3حداكثر 
  .ات كلي داوري اعمال مي گرددشوراي انتشارات دانشگاه بوده و بر مبناي پرسشنامه ارزيابي و نظر

   :10ماده 
پس از  مؤلف/ كار معين، با تقاضاي مترجم گردش و نشر براساس تصنيف ،كليه درخواستهاي ترجمه، تأليف

متشكل از معاون پژوهشي دانشكده، (گروه مربوطه و با موافقت شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده  در طرح
ضو هيات علمي گروه مربوطه با پيشنهاد و هماهنگي مديرگروه و معاون مدير گروه مربوطه و يك تا سه نفر ع

و توسط دفتر چاپ و نشر دانشگاه  معاونت پژوهشي دانشگاه ارسالو تكميل فرم مربوطه به  )پژوهشي دانشكده
. فرستاده مي شود دانشكدهشوراي آموزشي و پژوهشي داور معرفي شده توسط  چهار داور از ميان سهبه 

بديهي است درصورت عدم پاسخ داوري  .گرددمي  در شوراي انتشارات دانشگاه بررسي داوري نتايجپيگيري 
  .ماه، با پيشنهاد داوران جديد، تقاضا به داوري جديد ارسال خواهد شد 2در طول 

   :11ماده 
 لشام(هاي نشر صددرصد هزينه دانشگاه،توسط  )تصنيفي/اي ترجمه/تاليفي( انتشار اثردرصورت پذيرش 

كاغذ متن و جلد و ساير ، بهاي چاپ متن و جلد، صحافي الزحمه صاحب اثر، تايپ، ويرايش، داوري، حق
  .مي گردد  پرداخت دانشگاه توسط) ها هزينه

   :12ماده 
 هزينه چاپكل و تامين  گذاري سرمايهمي تواند با  صاحب اثر درصد امتياز داوري، 60درصورت كسب حداقل

   .دانشگاه اقدام نمايدانتشارات خود مطابق آيين نامه  اثر انتشارنسبت به  اثر

  :13 ماده
 7صاحبان اثر متعهد به فروش كتب پيشنهادي در طي /صاحب دانشگاه،توسط  انتشار اثردرصورت پذيرش 

سال در  7درصد تخفيف پشت جلد پس از  50و خريد تيراژ باقيمانده با مي شود سال پس از تاريخ چاپ 
    .         ده با دانشگاه مي باشندقرارداد منعق

دارد و مشاراليه ملزم به  اثر به وي تعلق صاحب و تامين هزينه توسط گذاري حقوق مادي آثار منتشره با سرمايه
  .باشد درصد تيراژ چاپ به دانشگاه مي 15 رائها
از  نتيجه بررسي رااقدامات و ماه پس از تاريخ دريافت تقاضا،  4حداكثر  مسئول دفتر چاپ و نشر دانشگاه 

  .دبير شورا به اطالع صاحب اثر خواهد رساند طريق
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  :14ماده 
هت يافتن نقص ها و كمبودها و تعيين ارزشها و نوع ويرايش مورد نياز اثر ارزيابي آثار ارائه شده به دانشگاه ج

  .انتشارات انجام مي گيرد ر ويژگيهاي چاپ و نشر، توسط شورايو همچنين مشاوره در انتخاب ويراستار و ساي
اثر انجام  صاحب موافقتانتشارات مجاز است هر گونه ويرايش علمي و ادبي را كه الزم بداند با  شوراي : 1تبصره
  .دهد

انتشارات  شورايبا  اخذ تصميم دربارة شيوه چاپ، نوع حروف، قطع كتاب، جلد و شمارگان چاپ : 2تبصره
  .است و با اطالع صاحب اثر دانشگاه

  :15ماده 
متن اصلي كتاب را به شورا  تصويربايست يك نسخه از  مي احب اثر در صورتي كه اثر از نوع ترجمه باشد ص 

   .دارائه نماي

  :16ماده 
ويراستاري و  ، تصويب نامه صادر و پس از رؤيت و تأييد صاحب اثرشورادر  نشر اثردر صورت تصويب  

  . اقدامات الزم جهت چاپ اثر انجام خواهد شد صادر  اثر، مجوز چاپ )در صورت نياز(علمي و ادبي 

  :17 ماده
نتيجه بررسي و اظهار نظر خود را به صاحب اثر  ،راز تاريخ دريافت اثپس انتشارات حداكثر تا چهار ماه  شوراي

نمايد و در صورتي كه چاپ و نشر آن تصويب شده باشد نسبت به عقد قرارداد چاپ اقدام خواهد  اعالم مي
  .كرد

  تعهدات صاحب اثر  :18ماده
 تصنيفي و ليفي،تا پايان اعالم نتيجه قبول يا رد اثر براي چاپ در دانشگاه، اثر تأنمي بايست صاحب اثر -18- 1

 .و اين تعهد را همراه امضاء تعهدنامه اعالم نمايد  ترجمه اي يا گردآوري خود را به ناشر ديگري ارائه دهد

سال است و پس از  7زمان واگذاري حقوق مادي صاحب اثر به انتشارات دانشگاه در هر چاپ حداكثر  -18- 2
  .نمايد ناشر ديگري واگذار آن صاحب اثر بصورت دلخواه مي تواند كتاب خود را به

  حق الزحمه صاحب اثر :19ماده 
مفاد اين آيين نامه بين صاحب اثر و دانشگاه منعقد مي  حق الزحمه صاحب اثر طبق قراردادي كه براساس

 و گردآوري در هر نوبت تصنيفي ،بدين منظور براي خريد آثار تأليفي، ترجمه اي. گردد، پرداخت خواهد شد
  :ان معين بصورت جدول زير عمل مي شود و با شمارگچاپ 
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  آثار ترجمه اي و گردآوري  و تصنيفي آثار تأليفي  رتبه صاحب اثر
  درصد قيمت پشت جلد 20الي  12  درصد قيمت پشت جلد25الي15 استاد
  درصد قيمت پشت جلد 18الي  12  درصد قيمت پشت جلد23الي15 دانشيار
  درصد قيمت پشت جلد 16الي  12  جلد درصد قيمت پشت20الي15 استاديار
  درصد قيمت پشت جلد 14الي  12  درصد قيمت پشت جلد17الي15 مربي

اثر ملزم به دوبار نمونه خواني و تصحيح متن تايپ شده اثر خواهد بود و در صورت عدم انجام  صاحب -19- 1
ح متن توسط فرد ديگر انجام خواهد خواني و تصحي كسر و كار نمونه ايشانالزحمه  امر هزينة مربوطه از حق

  .گرفت
و مابقي پس از چاپ اثر و يا  اثر پس از انجام اصالحات تايپي اثر الزحمه صاحب حقپنجاه درصد  -19- 2

  .شود به وي پرداخت مي حداكثر يكسال پس از پرداخت اول
و  شمارگاناحتساب  درصد قيمت پشت جلد، با 18تا  10هاي بعدي،  الزحمه صاحب اثر براي چاپ حق -19- 3

  .با عنايت به امتيازات مكتسبه از داوري اثر، در نظر گرفته خواهد شد
  

پيش بيني فروش كتاب  ، نوع كتاب و كاربرد آن و همچنيندرصدهاي فوق الذكر بسته به نتيجه داوري :1تبصره
  .تعيين مي شود شوراي انتشاراتتوسط 
   .دانشگاه تعيين مي شود توسط شوراي انتشارات شمارگان ميزان :2تبصره 

   حق الزحمه ويرايش :20ماده 
حق الزحمه ويرايش علمي و ادبي براي هر صفحه تايپ شده نهايي با توجه به ميزان ويرايش انجام شده به شرح 

  :جدول زير است 
  )ريال(حق الزحمه ويرايش  نوع ويرايش  رديف

  3000حداكثر تا  ويرايش ادبي  1
  3000ا حداكثر ت ويرايش علمي  2
  5000حداكثر تا   ويرايش توأم ادبي و علمي  3

  
 براي صاحب اثرالزحمه  درصد حق 30تا  حداكثر ،مجموع حق الزحمه ويراستاران علمي و ادبي كتاب :1تبصره

  .خواهد بود
قطع سانتيمتر و در  5/12و عرض  19، صفحه اي با طول قطع وزيري نهايي در منظور از صفحه تايپ شده : 2تبصره
  .تايپ شده باشد 1/1و فاصله  13ن كه با قلم نازنيسانتيمتر  21و عرض 7/29با طول صفحه اي  رحلي

  حق الزحمه داوري  :21ماده 
   :حق الزحمه داوري كتابهاي تأليفي، ترجمه اي و گردآوري برمبناي جدول زير مي باشد
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  )ريال(حداكثر  )ريال(حداقل  رتبه داور
  )تعداد صفحه×500+(000/400  )حهتعداد صف×500+(000/300 استاد
  )تعداد صفحه×500+(000/350  )تعداد صفحه×500+(000/250 دانشيار
  )تعداد صفحه×500+(000/250  )تعداد صفحه×500+(000/200 استاديار
  )تعداد صفحه×500+(250,000  )تعداد صفحه×500+(150,000 مربي

  
 شورايدل ستپس از ارائه گزارش كارشناسي محق الزحمه هاي پيش بيني شده در اين آئين نامه  -21- 1

  .قابل افزايش خواهد بود% 25انتشارات و تأييد رئيس دانشگاه و با رعايت ساير مقررات، تا ميزان 

  هزينه هاي تايپ ، تكثير و طراحي جلد :22ماده 
يل نمايد لذا تحوشوراي انتشارات دانشگاه نظر به اينكه صاحب اثر بايد اثر خود را بصورت آماده چاپ به 

  :هزينه هاي آماده سازي بشرح زير به نامبرده پرداخت مي گردد
ريال در  4000تا  2000بين ) رجوع شود 20ماده  2به تبصره (هزينه تايپ به ازاي هرصفحه تايپ شده  -22-1

  .داردنظر گرفته مي شود و رقم قطعي به مقدار فرمول و يا موارد ديگر تأثير گذار در هزينه تايپ بستگي 
  . ريال مي باشد 500برابر ) رجوع شود 20ماده  2به تبصره ( هزينه تكثير به ازاي هر صفحه -22-2
  .ريال مي باشد  000/400هزينه طراحي جلد برابر با  -22-3

   گذاري كتاب قيمت :23ماده 
  : باشد گذاري كتاب به صورت زير مي قيمت

  
  قيمت پشت جلد كتاب =                                                                                

  
  .باشد ها مي ترجمه، ويرايش، چاپ و تكثير و ساير هزينه/الزحمه تأليف هاي توليد كتاب شامل حق هزينه :1تبصره

   فروش و اهداء كتاب -24ماده 
ي چاپ شده را در موارد زير اهداء كتابهانسخه از 100حداكثر تا تواند  انتشارات دانشگاه ميشوراي  -24- 1

  : نمايد
  هاي دانشگاهها و مراكز علمي ـ پژوهشي دولتي از هر كتاب يك نسخه  الف ـ كتابخانه

  نسخه  2ب ـ كتابخانه ملي از هر كتاب 
  نسخه 3ج ـ كتابخانه مركزي دانشگاه از هر كتاب 

هاي پژوهشي با ديگر  نامه وارد نظير موافقتها يا سازمانهاي مرتبط با موضوع كتاب و ساير م د ـ وزارتخانه
  دستگاهها به تشخيص و توافق معاون پژوهشي به تعداد مورد نياز

  2/1 × )هاي توليد كتابهزينه(
    شمارگان
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 تواند با موافقت معاونت پژوهشي دانشگاه در فروش كتابهاي چاپ شده انتشارات دانشگاه مي -24- 2
  : هايي را به شرح زير در نظر بگيرد تخفيف

  هزينه تمام شده هر نسخه كتابيك نسخه با  الف ـ اعضاي هيأت علمي دانشگاه
هزينه تمام يك نسخه با  ، نامه از صاحب اثر يا استاد درس مرتبط با موضوع كتاب ب ـ دانشجويان با معرفي

  شده
  .درصد تخفيف 50آنها گذشته باشد با نشر سال از تاريخ  5ـ كتابهايي كه بيش از  ج

  :25ماده 
نسخه به  300ش از يضرورت چاپ بتشخيص باشد و  ينسخه م 300 شمارگان چاپ در هر نوبت تا سقف

الزحمه صاحب اثر افزوده خواهد  به حق% 10نسخه اضافي،  100هر  يانتشارات بوده كه به ازا شورايعهده 
  .شد

  :26ماده 
رئيسه انتشارات و تأييد هيأت  شورايساير موارد پيش بيني نشده در اين آئين نامه بر حسب ضرورت به پيشنهاد 

  .دانشگاه ابالغ خواهد شد
  
  

و  بازنگري   دانشگاهپژوهشي  شورايدر  16/1/1390 تبصره در تاريخ 9ماده و 26 درن نامه ييآاين 
طـالع ثـانوي   اتـا   وگرفـت   قـرار   دانشگاه  رئيسه  هيأت  نهايي صويبمورد ت  29/3/1390   در تاريخ
  .اعتبار دارد

  


