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 نشر  کتاب چاپ و آئین نامه 

 

 

به منظور سامان دادن به امور چاپ و نشر دانشگاه و قانونمند کردن روال پذیرش آثار تصنیفی، تالیفی،  مقدمه:
به شرح  چاپ و نشر کتاب در انتشارات دانشگاهنامه دانشگاه، آیین شوراي انتشاراتتدوین، گرد آوري و ترجمه اي و ...  در 

 زیر مورد تصویب قرار گرفت.

  تعاریف  :1ماده 

 دانشگاه، به  شوراي انتشاراتنامه، عبارت از آثاري است که با تصویب منظور از انتشارات در این آیین  : انتشارات
گردد و روي جلد آنها نشانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، شماره هاي مختلف چاپ و منتشر میصورت

 .شودچاپ می» انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان«مسلسل، شابک و عبارت 
 

 به شرح زیر قابل چاپ باشد.که و ترجمه  انتقادي، تصحیح هرگونه تصنیف، تألیف، تدوین : اثر 
 

 هاي علمی نویسنده یا نویسندگاناي است که پیام اصلی آن براساس دیدگاهها و نوآوريمجموعه : تصنیف، 
اي که حداقل یک سوم باشد، به گونههاي دیگران در یک موضوع مشخص میههمراه با تحلیل یا نقد دیدگا

هرچند که ممکن است آنها را قبالً در  ،دهدهاي جدید نویسنده یا نویسندگان تشکیل میکتاب را دیدگاه
  مقاالت خود منتشر کرده باشند.

 
 هاي علمی و نظریات پذیرفته شده است که براساس تحلیل جدید و یا ترکیب اي از دادهمجموعه : تألیف

 شود و معموالً توام با نقد است.نه ساماندهی میمبتکرا
 

 (به شیوه گردآوري) هایی هدفمند و منسجم است که از منابع مختلف تهیه و در یک مطالب یا داده : تدوین
 شود.مجموعه تدوین می

 
 ترین و نزدیکترین هاي موجود در جهان، تشخیص صحیحبدل –عبارتست از معرفی نسخه  : تصحیح انتقادي

نسخه به زمان حیات مولف، ارائه روش تحقیق، شرح و توضیح مستندات متن، ذکر مآخذ و منابع مورد استفاده 
شناسی آن، تکمیل نقایص چه در عبارت و چه در محتوا و داوري در بهترین برداشت با استناد به شواهد و کتاب

 و نظایر آن (رشته تخصصی مصحح باید با موضوع کتاب منطبق باشد).

 

 1393مصوب  بهمن   ماه سال  
 

جان با ی آ د ید  ه  ا  د

ناوری  ی و  و  عاو 
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 هاي خارجی به زبان فارسی یا بالعکس با حفظ اصالت متن اصلی.زبانبرگردان اثري است از  : ترجمه 

 
 بررسی موضوعی و تخصصی محتواي اثر، مقابله متن با اصل و رفع اشکاالت و ابهامات و تحقیق :  ویرایش علمی

 در صحت یا سقم آن، بررسی استخراج منابع و مآخذ متن و سایر مواد مربوط.
 

 ویرایش بدون تغییر در محتواي علمی و به منظور اصالح اشکاالت نگارشی و دستوري، نشانه:  ویرایش ادبی-
گذاري و روان و مصطلع کردن جمالت، یک دست کردن پانوشتها، ارجاعات، کتابنامه، نمودارها، جدولها، 

 بندي و موارد مشابه آن .فهرستها و پاراگراف
 

 لم و شماره آن در تمامی متون براساس زیبایی (شامل متن اصلی و فرعی، صفحه تعیین نوع ق : ویرایش فنی
حقوقی، زیرنویسها، فرمولها و...) کنترل اغالط تایپی و امالیی و نیز عدم جاافتادگی در متن و یکدست بودن 

 پانوشتها و ارجاعات و موارد مشابه آن.
 

 ه آن در چاپ و نشر از طریق انتشارات دانشگاه تعیین که نتیجارزیابی موضوعی و تخصصی محتواي اثر  : داوري
کننده خواهد بود. این ارزیابی بر اساس معیار هاي تعیین شده از سوي حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه صورت 

 خواهد گرفت.
 

 شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی است که تمام حقوق مادي و معنوي اثر، متعلق به او یا :   صاحب اثر
که طبق قرارداد، تمام یا بخشی از آن حقوق براي همیشه یا براي مدتی معین به اداره انتشارات دانشگاه آنهاست 

 شود.واگذار می
 

 شود و در آن سندي است که به منظور ایجاد تعهد بین صاحب اثر و دانشگاه تنظیم و مبادله می : قرارداد
طع زمانی تحویل اثر، تعداد صفحات، شمارگان و الزحمه، نحوه پرداخت، شیوه و مقمواردي چون میزان حق

 گردد.ضوابط چاپ و انتشار مشخص می
 

 تصنیف، تألیف، تدوین، تصحیح انتقادي  ترجمه  مبلغی است که در ازاي انجام هر یک از خدمات : الزحمهحق، 
 .شودبه عامل آن پرداخت می، کتاب و داوري، ویرایش

 

 آثار و صاحبان آثار: 2ماده 

صاحبان آثاري که مایل به چاپ آثار خود در انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان می باشند، باید نسخه اصلی  -2-1
جهت طی روند   ،خواناي آثار خود را که حاوي پیش گفتار، فهرست مطالب، منابع و مآخذ و باالخره واژه نامه می باشد

 قراردهند.حوزه معاونت پژوهشی در اختیار اداري تا ارسال به مرکز نشر دانشگاه، 

 در دو نسخه ضروري است. هر کدام کتاب به زبان اصلی، همراه با متن ترجمه در مورد کتابهاي ترجمه اي، ارسال :  تبصره

 دانشگاه موارد زیر بایستی رعایت شود. شوراي انتشاراتدر بررسی پیشنهادهاي رسیده به   -2-2

 تصنیفی که مبتنی بر تحقیقات ارزنده علمی، ادبی و فرهنگی بوده، نتایج آن اصیل و بدیع باشد.  -1 -2-2

هاي تحقیقاتی و آموزشی مولف باشد و براساس اصول کلی هاي تخصصی و فعالیتتالیفی که در زمینه  -2-2-2
 هاي علمی، ادبی  و فرهنگی نگارش شده باشد.تالیف مجموعه
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 .صحیح آثار ارزنده علمی، ادبی و فرهنگیترجمه یا ت  -2-2-3

هاي وابسته به وزارت علوم، مترجمان اثر از اعضاي هئیت علمی دانشگاه یا حداقل یک نفر از مولفان و -2-2-4
 تحقیقات و فناوري و یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشد.

 د بود:نشرایط زیر قابل پذیرش خواه باد، آثار تصنیفی، تالیفی و تصحیحی، نشو احراز 2-2بند چنانکه شروط  -3- 2

سال  6و یا تدریس با درجه استادیاري سال سابقه  4 دعضو هئیت علمی صاحب اثر تصنیفی حداقل بای -2-3-1
ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا در دانشگاهسابقه تدریس با درجه مربی 

به سابقه تدریس با درجه استادیاري ، و تصحیحی براي آثار تالیفیکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته باشد 
عضو بازنشسته نیز  تواندباشد. الزم به ذکر است عضو هئیت علمی میقابل تقلیل میسال  3و براي مربی به سال  2

 باشد.

و مرتبط با خارجی و یا داخلی مقاله علمی و پژوهشی در مجالت معتبر  5حداقل تصنیقی  صاحب اثر -2-3-2
 موضوع در خواست داشته باشد.

 .براي سایر آثار، مرتبط بودن اثر با رشته تحصیلی کافی است -2-3-3

 شوراي انتشاراترا همراه با فهرست مراجع و منابع مورد استفاده جهت بررسی، به اثر  کل صاحب اثر باید  -2-3-4
 تحویل دهد.

درخواست هاي چاپ براي متقاضیانی که با مشارکت محققین خارجی اثري را به زبان هاي خارجی  -2-3-5
 د بود.نخواهبررسی و چاپ ؛ در اولویت پیشنهاد دهند

 اي با شرایط زیر قابل پذیرش خواهند بود.د، آثار ترجمهناحراز شو  4-2-2  و 3-2-2هاي  بند چنانکه شروط  -2-4

متن با پرینت هاي کتاب را همراه % اثر، عناوین و سرفصل سایر بخش30حداقل دو نسخه از صاحب اثر باید -2-4-1
 تحویل دهد. شوراي انتشارات، به هاي اصلی بخش هاي ترجمه شده

ها و % سرفصل درس یا دروس مصوب دانشگاه60بایستی کتاب درسی باشد و حداقل کتاب مورد ترجمه  -2-4-2
مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را پوشش دهد و 

 % مورد قبول است.50در گروه  علوم انسانی  درصد پوشش با 

ه اثر داشته یندر زم مربیو یا سابقه تدریس با درجه استادیاري سال  4و یا  2حداقل ترتیب ه بمترجم   -2-4-3
 باشد.

در صورتی که متقاضی چاپ کتاب بیش از پنج سال نگذشته باشد. ترجمه آخرین چاپ اثر تاریخ  باید از   -2-4-4
از پنج سال از آخرین ترجمه اي تمامی هزینه هاي چاپ کتاب را تقبل نماید، چاپ کتاب ها ي ترجمه اي که بیش 
 تاریخ چاپ آن ها گذشته باشد، از طریق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه بال مانع خواهد بود .

در صورتی که عضو هیئت علمی درخواست چاپ الکترونیک اثر را داشته باشد؛ براي ایشان در قبال چاپ اثر حق  -2-5
نسخه کاغذي از اثر از محل گرنت متقاضی چاپ  15چاپ حداکثراین شیوه ترجمه یا تألیف پرداخت نخواهد شد. براي 

 خواهد شد.
 

 مراحل بررسی و تصویب آثار : 3ماده 

در طرح  توسط متقاضی و هرگونه پیشنهاد چاپ اثر، بعد از تهیه و تکمیل فرم پیشنهاد تصنیف، تالیف و ترجمه -3-1
 شود.می شوراي گروه و دانشکده مربوط تصویب 
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 شود.دانشگاه طرح و در صورت احراز شرایط الزم، تصویب می شوراي انتشاراتها در پیشنهاد مصوب دانشکده -3-2

 دانشگاه قابل بررسی هستند. شوراي انتشاراتدر  ربوط به گروه آموزشی خاصی نیستند،آثاري که م : تبصره

 دارد.صورت کتبی به متقاضی اعالم می دانشگاه پس از بررسی همه جانبه، نظر خود را به شوراي انتشارات -3-3

و در صورت  خارج از دانشگاهتخصصی  داور 2 جهت نظرخواهی اولیه به ارائه شده ، آثارشوراي انتشاراتبا تشخیص  -3-4
 گردد.به ویراستار یا ویراستاران منتخب ارسال میو یا فنی، ادبی  لزوم ویرایش نهایی علمی،

 ارسال به داوران بدون اطالع افراد ذینفع در اثر خواهد بود. کلیه فرایندهاي انتخاب و -4-4

قابل را غیر هر دو داور اثر اثر را قابل چاپ تشخیص دهند؛ اثر مورد قبول و در صورتی که در صورتی که هر دو داور  -3-4
داور سوم  نماید اثر برايیکی از داوران اثر را غیرقابل چاپ ارزیابی در صورتی که . چاپ تشخیص دهند اثر رد می شود

 قبول درخواست چاپ اثر خواهد بود.ره نهایی داور سوم مالك رد یا ارسال می شود. نظر و نم

 است. شوراي انتشاراتزمان الزم براي ترجمه آثار حداکثر یک سال است. تشخیص موارد استثنایی به عهده  -3-5

سپس آثار مورد تایید داوران و ویراستاران، بعد از اعمال اصالحات در نسخه پاکنویس شده توسط صاحب اثر و  -3-6
 گیرد.قرار می شوراي انتشاراتمورد تصویب نهایی  ،از سوي صاحب اثر CD چینی و  تحویل حروف

 

 تعهدات : 4ماده 

براي چاپ در مرکز نشر دانشگاه، اثر خود را به ناشر دیگري ارائه صاحب اثر باید تا زمان اعالم نتیجه قبول یا رد اثر  -4-1
 ندهد و این تعهد را همراه امضاي تعهدنامه اعالم نماید.

پس از قبول اثر براي چاپ و نشر در مرکز، قرارداد جداگانه اي باید بین صاحب اثر و معاونت پژوهش و فناوري  -4-2
 دانشگاه تنظیم شود.

ترجمه، ویرایش، داوري کتاب و  ،الزحمه تصنیف، تألیف، تدوین، تصحیح انتقاديدانشگاه، حق معاونت پژوهشی -4-3
در پس از تصویب نهایی  ،الزحمهحقمبلغ  کند.تجدید چاپ را با توجه به کیفیت و کمیت کار انجام یافته پرداخت می

 و از دستورالعمل زیر تبعیت می کند: قابل پرداخت بوده ،شوراي انتشارات

 مبلغ حق الزحمه  	=تعداد صفحات ×(عدد مبنا)

 تعیین می شود. عدد مبنا در شوراي پژوهشی و برطبق آخرین مصوبات هیات امناي دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
و تعداد سطرها در هر  12قطع وزیري (حروف فارسی یا التین با قلم نمره معیار  بر اساس بطور معادل و تعداد صفحات

 تعیین می شود.در شوراي پژوهشی ر) سط 26صفحه 

در خصوص اثاري که داراي فرمولها و اشکال متعدد، یا در سایر قطعها هستند، تعداد صفحات اثر براي محاسبه  :تبصره
 شود.تعیین می شوراي انتشاراتالزحمه با تشخیص حق

، مجاز به تجدید چاپ آن شوراي انتشاراتمجوز موافقت صاحب اثر و بعد از اخذ  دانشگاه ، انتشاراتنیاز در صورت -4-4
 خواهد بود.

 اگر انتشارات دانشگاه به علت محدود بودن امکانات، به تجدید چاپ اقدام نکند، صاحب اثر  -4-5
 ، با ناشر دیگري اقدام به چاپ کند. شوراي انتشارات تواند با اخذ مجوز کتبی از می

صاحب اثر باید پاسخ مستدل و الزم را در مورد انتقادات و ایراداتی که احیاناً بر چاپ قبلی اثر وارد آمده است به  -4-6
 دانشگاه ارایه کند. شوراي انتشارات
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صاحب اثر موظف است حداکثر تالش خود را براي درج آخرین اطالعات تکمیلی در متن اثر به صورت ضمیمه و   -4-7
 زم در تجدید چاپ به عمل آورد.انجام اصالحات ال

 

 : چاپ و نشر 5ماده 

دانشگاه براساس ضوابط مصوب ابالغ شده  شوراي انتشاراتمرکز نشر دانشگاه،  بعد از تصویب چاپ یک اثر توسط  -5-1
 کند. اثر را از صاحب اثر دریافت می (CD)  لوح فشردهتوسط شورا، 

برگردانده جهت تطبیق مجدد به صاحب اثر  ،دانشگاهانتشارات حاوي اثر در صورت عدم تطبیق با فرمت  لوح فشرده -5-2
 شود.می

 پیش چاپ به صاحب اثر جهت کنترل و تایید نهایی ارائه خواهد کرد. 2انتشارات دانشگاه حداکثر  -5-3

را بیش هاي چاپی، به انتشارات مراجعه نکند، یا آنها گیري نمونهدر مواردي که صاحب اثر به طور مرتب براي غلط: تبصره
گیري را به شخص دیگري واگذار کند و دستمزد مصحح را دارد، انتشارت مجاز خواهد بود کار غلط از ده روز نزد خود نگاه

 الزحمه صاحب اثر کسر نماید.از حق

ورت صاحب اثر، جزو اختیارات انتشارات گیري در مورد تعیین جنس کاغذ و طرح روي و پشت جلد با مشتصمیم -5-4
 دانشگاه است.

انتشارات دانشگاه «جلد تمام کتابهاي مصوب، درج نشانه دانشگاه، شماره مسلسل، شابک و عبارت  و پشتبر روي  -5-5
 هاي معین، الزامی است.در محل» شهید مدنی آذربایجان

 دانشگاه است. شوراي انتشاراتشمارگان هر کتاب به عهده تعیین میزان به پیشنهاد صاحب اثر،  -5-6

 در شناسنامه کتاب، درج نام ویراستاران علمی، ادبی و فنی الزامی است. -5-7

 گیرد.گذاري کتاب توسط کارشناسان انتشارات، با در نظر گرفتن صرفه و صالح دانشگاه انجام میقیمت -5-8

به افراد  –(موجودي انبار)  سال از چاپ آنها گذشته باشد 10خود را که بیش از  انتشارات مجاز است کتابهاي چاپی -5-9
 با تخفیف مناسب به فروش برساند. –حقیقی و حقوقی 

هاي انتشاراتی دانشگاه انتشارات دانشگاه با مجوز رئیس دانشگاه یا معاون پژوهشی، مجاز است جهت معرفی فعالیت -5-10
نسخه از اثر منتشر شده را به  20نسخه، حداکثر  500علمی و فرهنگی، براي تیراژهاي باالي و توسعه روابط و مبادالت 

ی و فرهنگی در هاي معتبر و مراکز مهم تحقیقاتی و علمهاي سیاسی، علمی و کتابخانهها و مقامات و شخصیتسازمان
نیز به هر یک از داوران و ویراستاران اهدا را یک نسخه حداکثر  و نسخه را به صاحب اثر 20حداکثر  داخل یا خارج کشور،

 .دکن
 

 دانشگاه متقاضیان خارج از: نشر براي  6ماده 

طرح هاي و تبصرهها کلیه موارد مذکور در ماده  آذربایجان چاپ اثر خارج از دانشگاه شهید مدنی انمتقاضیبراي  -6-1
 ملحوظ است.به ویژه در موارد بازدارنده در زمینه متقاضی و اثر شده در قسمت هاي پیشین این آئین نامه 

، و درخواست فیپا براي پیگیري امور چاپ ریال 000/000/3شامل  1395و 1394اثر در سال هاي چاپ هزینه -6-2
قطع، بر اساس  و طراحی روجلد صفحه آرایی ،چینیحروف هاي زینهههمچنین دیگر است.  ریال براي داوري 000/000/3

در فرایند چاپ از متقاضی اخذ  طبق قرارداد جاري با چاپخانه تیراژ، نوع کاغذ و سایر متغیرها مطابق با هزینه هاي مرسوم
  خواهد شد.
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جاده  35کیلومتر  -آدرس دانشگاه (تبریزرا به اثر دو نسخه پرینت شده از  ستیبای خارج از دانشگاه یا مترجم مولف -6-3
) از طریق پست سفارشی ارسال نماید. 5375171379 کد پستی  ،کتابخانه مرکزي، شهید مدنی آذربایجاندانشگاه ، مراغه

 در مورد آثار ترجمه ارسال پرینت متن اصلی اثر نیز الزم است.

اطالعات ، اثر الزم است به همراه نسخه هاي پرینت شده اثر یک نامه درخواست چاپخارج از دانشگاه متقاضیان  -6-4
 .خود را نیز ارسال نمایندحکم کارگزینی آخرین و  کاريرزومه ، تماس

 

 تصویب آیین نامه: 7ماده 

 دانشگاه به تصویب رسید. شوراي انتشارات 25/01/94 ماده، در جلسه مورخ  7نامه در این آیین

 

 شهید مدنی آذربایجان دانشگاه انتشارات

         


