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ای( منتشر شده از سوی و ترجمهتالیفی  ،تصنیفیهای )دستورالعمل ارزیابی و امتیازدهی به کتاب

 دانشگاهیناشران معتبر غیر

 

از صورتجلسه اولین جلسه از دور دوم هیئت ممیزه دانشگاه دامغان مورخ  4 با توجه به تصویب و ابالغ بند

ضمن تغییر ، یدانشگاهریناشران معتبر غ یشده از سو منتشرهای مبنی بر امتیازدهی به کتاب 01/11/89

دستورالعمل زیر هیئت ممیزه دانشگاه دامغان،  دور اول بند مرتبط با امتیازدهی کتاب در شیوه نامه مصوب

 تنظیم و تصویب گردید. 00/7/1088 در جلسه شورای انتشارات به تاریخ

به منظور اعطای  یدانشگاهریناشران معتبر غ یاز سوشده منتشر یهاکتاببر اساس این دستورالعمل، کلیه 

نیازمند تایید شورای  برتر و ...انتخاب پژوهشگر  ،، ترفیع، تمدید و نیز محاسبه پژوهانهءامتیاز در مراحل ارتقا

 خواهد بود.انتشارات 

 مراحل ارائه درخواست ارزیابی بدین شرح است:

 4)موجود در صفحه موسسه انتشارات( از سوی عضو هیئت علمی و ارائه آن به همراه  تکمیل فرم مربوطه( 1

ضروری به زبان اصلی ای ارائه کتاب های ترجمهنسخه از کتاب مورد نظر به دانشکده مربوطه ) در مورد کتاب

 است(.

رای انتشارات ( بررسی درخواست در شورای کتاب دانشکده و معرفی پنج داور خارج از دانشگاه به شو1

 .دانشگاه

در شورای ، تالیف، ترجمه و ... تصنیف( بررسی اولیه کتاب از حیث اعتبار ناشر و نوع کتاب از حیث 0

 داور جهت ارسال اثر.و تعیین سه انتشارات 

  .و بررسی آن در شورای انتشاراتشده در بازه زمانی تعیین حداقل دو داور ( دریافت نتیجه ارزیابی4

 و بررسی شورا. اییدیه و یا رد اثر براساس نتایج ارزیابی داوران( صدور ت5

------------------------------------------------------------------------------------- 
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 توجه به نکات زیر ضروری است:

این دسته از ناشران در زمره ناشران دانشگاهی محسوب شده و بقیه ناشرهای معتبر، به عنوان ناشران  (1

 شوند:دانشگاهی بر شمرده میغیر

 ؛) وزارت علوم و وزارت بهداشت( های دولتی( ناشران کلیه دانشگاهالف

های رضا)ع(( و دانشگاه المللی امامانتفاعی خاص )امام صادق)ع(، بینهای غیر( ناشران دانشگاهب

 ؛مالک اشتر(امام علی)ع(، وابسته به نهادهای نظامی ) امام حسین)ع(، 

 ؛های پژوهشی تابع وزارت علومها و موسسهها، سازمانپژوهشکده ها،( ناشران پژوهشگاهج

 ؛( انتشارات فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و فرهنگستان هنرد

 ؛های معتبر علمی تابع وزارت علوم و مرکز نشر دانشگاهی( ناشران وابسته به انجمنه

دستگاهها و های پژوهشی وابسته به ها و موسسهها، سازمانها، پژوهشکدهناشران پژوهشگاه( و

فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، اقتصاد و... که دارای اعضای هیئت چون ی یهاوزارتخانه

 تند.علمی تابع قوانین وزارت علوم هس

*** 

 توان به این موارد اشاره کرد:دانشگاهی میهای ناشران معتبر غیراز جمله ویژگی  -1

 کاری در انتشار آثار؛فعالیت ناشر در حوزه تخصصی و پرهیز از پراکنده -

 وجود آثاری از پژوهشگران و اساتید مطرح در آثار منتشره؛ -

 شگران حوزه مورد نظر؛شده بودن ناشر در بین اساتید و پژوهشناخته -

 اعتبار و بازاری؛پرهیز از انتشار آثار کم -

*** 

 5و ترجمه  7، تالیف 10حداکثر امتیاز آثار منتشره از سوی ناشران معتبر غیر دانشگاهی، برای تصنیف  -0

 کتابهای سال جمهوری اسالمی از این محدودیت مستثنا هستند. است.

*** 
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 ذکر نام دانشگاه دامغان در کتابهای منتشره الزامی است.  -4

*** 

الزحمه داوران، ارسال پستی و ...( به عهده عضو هیئت علمی است که از محل پژوهانه هزینه ارزیابی )حق -5

 قابل پرداخت است. 

*** 

 


