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 بيرجندانتشارات دانشگاه  ةنام آيين
  

        

 

 ساير و دانشگاهىي و كمك درسي درس هاىكتاب نشر و چاپ روند بهبود منظور به بيرجند دانشگاه

 ،پژوهشي و به منظور گسترش مرزهاي دانش-راستاي دستيابي به اهداف عالي علمي دردانشگاهي و  انتشارات

  :گذاردبه اجرا مي زير شرح بهرا  كتاب نشر و پذيرش ةنام آيين
  

  تعاريف  : فصل اول
 هايشكلانتشارات دانشگاه، به  شورايتصويب  باآثاري كه  ةعبارت است از كلي الف) انتشارات دانشگاه

انتشارات ") و عبارت شماره ترتيبو فروست ( ،بيرجنددانشگاه  ةد و روي جلد آنها نشانشومختلف منتشر 

  شده باشد. قيد "بيرجنددانشگاه 

  .مي باشد 3ب) منظور از شورا در اين آيين نامه، شوراي انتشارات دانشگاه طبق مادة 

 پژوهشى گونه هر همچنين و متون تصحيح تنظيم، ترجمه، تصنيف، تأليف، گونه هر، "اثر" از منظور پ)

  .باشد نشر و چاپ قابل كه است

ساماندهي مجموعه اي از داده هاي علمي و نظريات پذيرفته شده بر اساس تحليل يا تركيب مبتكرانه ت) تأليف: 

   كه معموالً با نقد يا نتيجه گيري همراه است؛

و نوآوري هاي علمي % آن را ديدگاه هاي جديد 20تدوين مجموعه اي كه حداقل ث) تصنيف: 

نويسنده/نويسندگان تشكيل دهد و با تحليل يا نقد ديدگاه هاي ديگران در يك موضوع مشخص همراه باشد؛ 

  اگر چه قبالً آن ها را در مقاله هاي خود منتشر كرده باشد؛

چهار اي هر توان بر د و مينشو : معموالً به جاي يكديگر به كار برده مي، به كوششگردآوري، تدوين، تنظيم ج)

آثار اشخاص  ،آوري و تنظيم مطالب كار برد: پديد آوردن اثري كه محتواي آن از جمع ، تعريف زير را بهمورد

  يا منابع ديگر حاصل شده باشد.

ترجمه: پديد آوردن اثري كه محتواي آن از اثري كه قبالً به زبان ديگري منتشر شده است برگرفته شده  چ)

  باشد.

اما زبان اثر و شيوه  ،: پديد آوردن اثري كه محتواي آن از آثار ديگر برگرفته شده باشدسي)(بازنوي نگارش ح)

  باشد. نگارندهارائه محتوا از شخص 
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هاي خطي معتبر موجود از يك اثر و مقايسه و مقابلة آنها با يكديگر و  تصحيح انتقادي: گردآوري نسخه خ)

  ارائه يك متن صحيح از آن ميان با ذكر مقدمه و فهارس و توضيحات و حواشي الزم.

 اي از د و بخش عمدهنشو هاي مختلف دانشگاهي تدريس مي كه در رشته هاييدرسي: كتاب هايكتاب د)

  د.نپوشان سرفصل مصوب آن درس را مي

 يدانشگاه  مختلف هاي را در رشته يانيا دانشجو مدرسانكه  هستندي هايكتاب درسي:   كمكهاي كتاب ذ)

  د.نده مي  ياري

پ فصل ذكر شده در بند  هايشكلحقيقي و حقوقي كه اثر را به يكي از  )يا اشخاص(صاحب اثر: شخص  ر)

  .باشد حقوق معنوي و مادي اثر متعلق به او و ارائه نمايد به شوراي انتشارات، اول

به عنوان حقوق طبق قرارداد، نسخه جهت مصارف تبليغي و اهدا)  50كليه نسخ اثر (بجز صاحب اثر:  ز) حقوق

  گردد. واگذار مي وياز طرف دانشگاه به صاحب اثر 

شود و در آن مواردي  دانشگاه و صاحب اثر تنظيم و مبادله مي بين اثر چاپ براىكه است قرارداد: سندي ژ) 

  گردد. وضوابط چاپ و انتشار، مشخص مي شمارگان چون شيوه و مقطع زماني تحويل اثر، تعداد صفحه،

شارات دانشگاه ها به انت خريد دائمي اثر: واگذاري تمام حقوق مادي صاحب اثر براي هميشه و در تمام چاپ س)

  فيمابين. منعقدطبق قرارداد 

 معين و نوبت چاپ محدود شمارگاناري تمام حقوق مادي صاحب اثر براي مدت و ذخريد موقت اثر: واگ ش)

  .بين صاحب اثر و دانشگاه به دانشگاه برابر قرارداد منعقد

نوع  ارزيابي: ارزشيابي آثار ارائه شده به انتشارات دانشگاه براي يافتن نقص و كمبودها و تعيين ارزش و ص)

  ساير ويژگيهاي چاپ و نشر. ويرايش مورد نياز اثر، همچنين مشاوره در انتخاب ويراستار و

متن با  ةمقابل اثر،  موضوعي و تخصصي محتواي  بررسي :علمي شامل  علمي: انجام هرگونه اصالح ويرايشض) 

  تن.اصل، رفع اشكاالت و ابهامات، تحقيق در صحت يا سقم آن و بررسي منابع و مĤخذ م

الخط،  گذاري، رسم ويرايش ادبي: انجام هرگونه اصالح شامل اصالحات دستوري و سبكي متن، نشانه  ط)

نامه در  ، بازبيني واژهمانند آنها، تصاوير و  ها، فهرست ها، ارجاعات، نمودارها، جدول يكدست كردن پانوشت

  صفحه آرايي.صورت ضرورت و 
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كلمه را شامل شود. در آثاري كه داراي فرمول و  300كه حدود  صفحه: قسمتي از اثر با قطع وزيريظ) 

  شود. انتشارات دانشگاه تعيين مي شورايصفحه حسب مورد به تشخيص  نوع هاي متعددي باشد شكل
   

    هاها وفعاليتهدف: فصل دوم
  عبارت است از: بيرجندانتشارات دانشگاه  شورايكلي  هايهدف -1ماده 

  اصيل وارزندة اعضاي هيات علمي دانشگاه، اعم از متون درسي و كمك درسي؛آثار علمي نشر )الف

  ) نشر ترجمة آثار معتبر وارزندة علمي و ترجمة منبع درسي مصوب، مشروط به تازگي اثر؛  ب

  ها؛ زبانهمه به و ها  علمي در همة رشته هاي بديعآثار و پژوهشنشر پ) 

  ؛نشر متون قديمي معتبر و ممتاز كه تصحيح انتقادي شده باشند ت)

 ةهاي خطي منحصر به فرد و ارزشمند مربوط به معارف اسالمي و تمدن و فرهنگ ايراني، با مقدم نشر نسخه ث)

  ؛انتقادي و تحقيقي الزم

ها، اسناد و  ها، اطلس شناسي ها، كتاب ها، مجموعه اطالعات علمي، فهرست نامه چاپ و نشر آثار مرجع (لغت ج)

  ؛... )

  چ) نشر مجالت مصوب دانشگاه.
  

    انتشارات : تشكيالتفصل سوم
  باشد: تشكيالت انتشارات دانشگاه به صورت زير مي -2ماده 

  الف) شوراي انتشارات دانشگاه

  هاي تخصصي انتشاراتب) كميته

  توزيع آثار علمي نشر و ة) ادارپ

  شود: انتشارات دانشگاه از اعضاي زير تشكيل مي شوراي -3ماده 

   شورادانشگاه به عنوان رئيس و فناوري  معاون پژوهش )الف

   شورادانشگاه به عنوان دبير  مسئول انتشاراتمدير  )ب

  پ) رئيس كتابخانة مركزي دانشگاه 
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نشر، تاليف، ترجمه و پژوهش كه مند وآشنا به مسائل پنج نفر از اعضاي هيات علمي عالقهاعضاي حقيقي :  ت)

به پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري و با تاييد و حكم رياست دانشگاه به مدت دو سال به عضويت شورا در 

  ها نيز بالمانع است.خواهند آمد. عضويت مجدد آن

  گيري در مورد آثار است.ترين مرجع تصميم: شوراي انتشارات دانشگاه عالي1تبصرة 

 حضور با جلسه رسميتد. شومى تشكيل بار يك ماهانهحداقل  دانشگاه، انتشارات شوراى ساتجل: 2 ةتبصر

  مصوبات شورا با همين تعداد راي موافق قابل اجرا ست. لزوم صورت در و گيردمى انجامنفر  5حداقل 

 وه شد تلقى استعفا معناى به سال، در مرتبه سه از بيش شورا اعضاى از يك هر موجه غير غيبت: 3 ةتبصر

  .گيرد صورت مناسب جايگزينى تا شودمى داده اطالع دانشگاه رياست به شورا دبير توسط مراتب

 ،دانشگاه انتشاراتشوراي  رئيسبنا به گزارش  ،: حق جلسة اعضاي حقيقي شورا و كميته هاي تخصصي4تبصرة 

  پرداخت خواهد شد.

مركب از اعضاي هيأت علمي  هاي تخصصيكميته نظرهاي خود، حسب مورد، گيريدر تصميم شورا - 4ماده 

  .كندرا اخذ و لحاظ مي بيرجنددانشگاه 

دانشگاه بيرجند و يا ساير مراكز علمي براي ارزيابي آثار ارسالي ارزشيابان واجد صالحيت : شورا از 1تبصرة 

  عرضه خواهد شد. شورانتيجة ارزشيابي براي تصويب نهايي به استفاده خواهد نمود. 

افراد ديگري را نيز براي  ،گردد خاص براي چاپ ارائه مي ابيتواند در مواردي كه كت مي شورا: رئيس 2ة تبصر

  اين افراد در شورا تنها نظر مشورتي ارائه نموده و حق راي نخواهند داشت.بررسي و اظهار نظر دعوت كند. 

هاي علمي، ز نظر مشورتي شخصيتتواند در صورت صالحديد وتصويب اكثريت اعضا، ا: شورا مي3تبصرة 

  مند شود.فرهنگي، ادبي، فني و هنري خارج از دانشگاه نيز به صورت حضوري يا غيرحضوري بهره

  حدود وظايف واختيارات شورا به شرح زير است: -5 ماده

) 1(هاي تصريح شده درمادة هاي نشر دانشگاه در چهارچوب هدفها، واولويتمشيها، خطالف) تعيين سياست

  نامه؛اين آيين

  آيين نامة انتشارات؛ و اصالح ب) تنظيم وتصويب

  هاي تخصصي واظهار نظر نهايي درمورد نشرآثار پيشنهادي؛پ) بررسي وارزيابي نظر داوران وكميته
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  ؛انتشاراتالزحمة ارزيابان مشخص شده از سوي شورا در چهارچوب آيين نامة ت) تعيين ميزان حق

گذاري و تخفيف بهاي آثار منتشر شده، قالب نشر (كتاب، گزارش علمي، جزوة دربارة قيمتگيري ث) تصميم

  درسي، چاپي يا الكترونيكي)، قطع و شمارگان آنها؛

  گيري در خصوص تجديد چاپ آثار منتشر شده توسط دانشگاه در طول مدت قرارداد يا پس از آن؛ج) تصميم

  هداي آثار منتشر شده با ديگر مراكز علمي و فرهنگي؛گيري دربارة چگونگي مبادله واچ) تصميم

  هاي تخصصي، ادارة نشر و ارائة پيشنهادهاي الزم به مراجع ذيربط دانشگاه؛ح) نظارت وارزيابي عملكرد كميته

  هاي اجرايي انتشارات در صورت نياز.خ) پيشنهاد تجديد نظر در اين آيين نامه و نيز اصالح آيين نامه

هاي پژوهشي از سوي مؤلفان و پژوهشگران (اعم از دانشگاهي و غير  شرازها و گ ه كتاب: هرگا1 ةتبصر

به اين آثار رسيدگي خواهد  4با رعايت ماده  شوراانتشارات دانشگاه عرضه شود  شورايدانشگاهي) براي نشر به 

  كرد.

  مورد بررسي قرار خواهد داد. 4 ةبا رعايت مادرا ها و نشريات مرجع و راهنما  كتاب شورا: 2 ةتبصر

را به متخصصان مربوط  1 ةمادبا  خاص منطبقكتب برخي  ةتهي ،ضروري موارد در تواند مي شورا: 3تبصره 

  سفارش دهد.
   

  پذيرش و نشر كتاب : فصل چهارم
هاي زمينه دررا تعريف شده در فصل اول  انتشارات دانشگاه هر نوع اثر تحقيقي و علمي شوراي -6 ةماد

دانشگاه بيرجند (رسمي، پيماني و طرح به قلم اعضاي هيات علمي  معارف، و يفرهنگ مختلف علمي،

 ، هادانشگاهساير  كارشناسان آموزشي و كارشناسان ارشد آموزشي و همچنين اعضاي هيئت علمي  سربازي)،

 رعايت با ،محققان و دانشمندان ساير طرف از و يا پژوهشى و علمى مؤسسات و مراكز و علميه هاىحوزه

  .پذيردمى نشر و چاپ براى نامه آيين اين مفاد

هيأت علمي اعضاي : در صورت محدود بودن امكانات و تساوي ارزش و اهميت اثر، حق تقدم با آثار 1 ةتبصر

  خواهد بود. بيرجنددانشگاه 
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شده و به دليل استقبال ناشر ديگري چاپ  تواند آثاري را كه پيش از اين توسط شارات ميانت شوراي: 2 ةتبصر

 اين مفاد رعايت با قبلي هاي آن ناياب شده است، با پيشنهاد صاحب اثر و موافقت كتبي ناشر نسخه اهل مطالعه،

  در سلسله انتشارات دانشگاه تجديد چاپ و منتشر كند.نامه  آيين

  

به چاپ برسانند، بايد  بيرجندصاحبان آثاري كه مايل باشند اثر خود را در سلسله انتشارات دانشگاه  -7 ةماد

گروه آموزشي و نسخه را از طريق  سهت دانشگاه تهيه و ااز آن را طبق ضوابط انتشارتايپي كامل  ةنسخ چهار

ديگر را براي موارد  ةو نسخ دانشگاه تسليم كنندمسئول انتشارات  مدير دانشكده به مسئول امور پژوهشي

  نزد خود نگه دارند. ضروري

  تكميل و به انضمام اثر به گروه آموزشي ارائه گردد. توسط صاحب اثربايد كتاب  ةفرم شناسنام: 1تبصرة 

ضمن روز  30حداكثر طي مدت انتشارات دانشگاه  ةنام ينيگروه آموزشي طبق مقررات مندرج در آ: 2تبصرة 

پژوهشي دانشكده به مسئول امور هاي مربوط از طريق  نظرات خود را در قالب فرم ،اثر ارائه شدهتأييد و يا رد 

  نمايد. انتشارات دانشگاه منعكس ميمدير مسئول 

اي از كتاب به زبان اصلي همراه با متن ترجمه شده اي، ارسال نسخههاي ترجمهدر خصوص كتاب: 3 ةتبصر

  ضروري است.

از طريق مسئولين پژوهشي اثر  ةشناسنامهمراه  به چاپ تجديد يا و چاپ براى كه آثارى تمام  –8ماده 

 داورهاى به ارزيابي براى ،شده و شرايط عمومي ارزيابي را دارا ميباشند تحويل ها به انتشارات دانشگاهدانشكده

 انتشارات تخصصي هايكميته در نهايى گيرى تصميم براى داوران نظر نهايت در. دنگردمى ارجاع منتخب

  .شودمى بررسي

شود. حداقل دو داور بايد از خارج دانشگاه ل ميدانشگاه ارسا خارج و: هر اثر براي سه داور در داخل 1 ةتبصر

 باشند.

ي ارزيابي داوران توسط مدير مسئول انتشارات بررسي و چنانچه كيفيت علمي اثر توسط داوران نتيجه –9ماده 

براي درصد سقف، مطابق آيين نامه امتياز دهي، نباشد) ،  50( ميانگين امتياز داوران كم تر از رد نشده باشد 

  گردد.  ارزيابي تخصصي تر به كميته تخصصي ارجاع مي
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مربوط به عنوان رئيس، يك  ةپژوهشي دانشكد مسئول امور انتشارات متشكل از هاي تخصصي: كميته1تبصرة 

   .باشد اثر مورد نظر مي ةو دو نفر متخصص در زمينرات دانشگاه، مديرگروه مربوط  نفر نماينده از شوراي انتشا

مربوط،  ةپژوهشي دانشكد مسئول امورمتخصصان مورد نظر با هماهنگي مدير گروه آموزشي و : 2تبصرة 

با ابالغ كتبي مدير مسئول انتشارات و  شوندمي مزبور، پيشنهاد كميتةدر  بررسيهمزمان با ارسال اثر جهت 

  از آنان دعوت به عمل خواهد آمد.، جهت شركت در جلساتدانشگاه 

  توسط رئيس كميته به مدير مسئول انتشارات جهت اقدامات بعدي ارائه مي شود.نتايج ارزيابي : 3تبصرة 

نمايد و  به صاحب اثر اعالم مي حداكثر طي دو ماهبررسي و اظهار نظر خود را  ةانتشارات نتيج شوراي: 4تبصرة 

(فلوچارت  در صورتي كه چاپ و نشر آن تصويب شده باشد نسبت به عقد قرارداد چاپ اقدام خواهد كرد

 .باشد)مراحل فوق الذكر پيوست آيين نامه مي

و با اطالع صاحب اثر  داشته باشدويرايش علمي و ادبي چنانچه اثر نياز به انتشارات مجاز است  شوراي: 5 ةتبصر

  نامة مصوب شورا ويراستاراني را پيشنهاد نمايد.مطابق با شيوه

با  قطع كتاب، جلد و شمارگان چاپنوع تصاوير، چاپ، نوع حروف،  ةشيو ، اخذ تصميم دربارة :6تبصرة 

  انتشارات دانشگاه است. شوراي

و در كتب مصوب  در چاپ: شوراي انتشارات دانشگاه در خصوص نحوه حمايت يا مشاركت مالي 7تبصره 

   ، تصميم خواهد گرفت.(به ضميمه اين آيين نامه)  با سرمايه انتشارات قالب قرارداد چاپ

 به شورا توسط چاپ، تجديد درخواست از قبل الس 10 تا 7 كهشده  ترجمه هاىكتاب مورد در: 8تبصرة 

 اصلى زبان به كتابويرايش  آخرينة ترجم و نظر تجديد با بايد چاپ، تجديد براى است، رسيده چاپ

  .باشد همراه

پس از ويراستاري علمي و ادبي (در  ، مجوز چاپ كتاب صادر وشورادر صورت تصويب كتاب در : 9تبصرة 

  جهت چاپ به مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه ارسال خواهد شد. صورت نياز)

رسند، يك شماره سلسه انتشارات (فروست) و : به تمامي آثاري كه در انتشارات دانشگاه به چاپ مي10تبصرة 

  در صورت تجديد چاپ، يك شماره نوبت چاپ اختصاص خواهد يافت.

از  چاپ براى اثر رد يا قبول ةنتيج اعالم زمان تا نمايد كه همزمان با ارائة اثر تعهد مي اثر صاحب - 10ة ماد

 .دهدن ارائه ديگرى ناشر به را خود اثر ،سوي انتشارات دانشگاه بيرجند
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مدير مسئول انتشارات يا نمايندة  و اثر صاحب بينقرارداد چاپ  نشر، و چاپ براى اثر قبول از پس: 1ة تبصر

  خواهد شد. تنظيموي 

يا و اثر يا مؤسسات و ناشران داخلي  انتواند از طريق مشاركت با صاحب انتشارات دانشگاه مي شوراي -11 ةماد

 در در چنين مواردي بايد اثري را منتشر نمايد.  كرد، خواهد منعقد آنها با كه قراردادىخارجي و بر اساس 

 همكارى اب" ه، جملصفحه شناسنامه كتاب در نيز و بيرجند دانشگاه انتشارات مشخصات كتاب، جلد روى

  .شود قيد ..."

- حق الزحمه داوري كتاب به شرح جدول ذيل مي باشد كه از اعتبارات حوزه پژوهشي پرداخت مي -12ماده 

  گردد:

  حق الزحمه (ريال)  رتبه داور

  ميليون 5/2  استاد

  ميليون 2  دانشيار

  ميليون 5/1  استاديار

  

مدرك دكتري يا معادل حوزوي آن با تخصص در زمينه موضوع داور كتاب مي بايست حداقل داراي  :1تبصره 

  كتاب باشد.

حداكثر به ميزان درصد افزايش حقوق اعضاي هيات علمي  ،: مبالغ مندرج در جدول فوق هر ساله2تبصره 

  .دانشگاه بيرجند، افزايش خواهد يافت

،  قرارداد انتشارات دانشگاهبر اساس مقررات جاري چاپخانه معتبر طرف قيمت پشت جلد كتاب  -13 ةماد

  .شود محاسبه مي
  

  نشر و توزيع  ةفصل پنجم: ادار
ادارة نشر و توزيع، مديريت امور چاپ، پخش و فروش آثار ارجاعي توسط شورا را به صورت  -14 ةماد

  چاپي يا الكترونيكي بر عهده دارد.

  انتشارات وظايف آن اداره را بر عهده دارد.: تا قبل از تشكيل ادارة نشر و توزيع، مدير مسئول 1تبصرة 
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از هر كتاب را به شرح  هاييانتشارات دانشگاه نسخه با تصويب شورايتواند  ميادارة نشر و توزيع   -15 ماده

  زير اهدا كند:

از هر كتاب تازه انتشار يافته در اختيار رييس دانشگاه قرار خواهد گرفت تا به نسخه   20حداكثر  )الف

  هاي علمي اهدا شود.شخصيت

هايي از هر كتاب تازه انتشار يافتة خود را دراختيار روابط عمومي دانشگاه همواره نسخهادارة نشر و توزيع ب) 

هاي  كتابخانههاي معتبر از قبيل: قرار خواهد داد تا با نظر رئيس دانشگاه و همكاري كتابخانة مركزي، به كتابخانه

  ا شود. اهد مجلس شوراي اسالمي و ملي

هاي مرتبط با موضوع كتاب، مؤسسات علمي ـ پژوهشي ـ  دانشكده و ها به دانشگاهنسخه  20پ) حداكثر تعداد 

  .اهدا خواهد شد مرتبط با نظر صاحب اثر نفرهنگي، مراكز نشر، اعضاي هيأت علمي و متخصصا

  خواهد شد. درج» اهدايي دانشگاه بيرجند«هاي اهدايي عبارت ت) در كتاب

به و مورد بازنگري قرار گرفت و تبصره تدوين  30 ماده و 16در  بيرجندانتشارات دانشگاه  آيين نامه -16 ةماد

شوراي  20/11/95و  26/10/95ات مورخ در جلس چاپ با سرمايه انتشارات (ضميمه آيين نامه) همراه  قرارداد

و از تاريخ  به تصويب نهايي رسيدهيات رئيسه دانشگاه  2/2/1396و سپس در جلسه مورخ دانشگاه انتشارات 

 االجرا خواهد بود.  الزم فوق

 

   

  معاونت پژوھش و فناوری دانشگاه بيرجند

٢/٢/١٣٩٦ 

 

 

 

 

 


