
ارومیـهدانشگاهکتابنشرچاپ و نامهآیین
معاونت پژوهش و فن آوري

مدیریت خدمات علمی و فن آوري

١

مقدمه
امه ن، آیینو سایر انتشارات دانشگاه ارومیههاي درسی دانشگاهی به منظور بهبود چگونگی روند چاپ و نشر کتاب

هدف از تدوین این دانشگاه به تصویب رسید.پژوهشیو نشر کتاب به شرح زیر تدوین و در شوراي ، چاپ بررسی
ت پژوهش و نزیر نظر معاوارومیه دانشگاه در چاپ و نشر کتب علمی بررسی، هماهنگی و قانونمندي در امر نامه،آیین

باشد.میدانشگاه ارومیه در ، چاپ و نشر کتب بررسینامه آیینست سومنامه ویراآییناین فن آوري دانشگاه است. 
تعاریف-1ماده 

باشد:تعاریف برخی از اصطالحات که در این آیین نامه ذکر گردیده است به شرح زیر می
است که قرار استدوین کتاب (به شیوه گردآوري)، تتجدید چاپترجمه، تصنیف، ، از اثر هر گونه تألیفمنظوراثر:-

. درج گردد» انتشارات دانشگاه ارومیه«، لوگوي دانشگاه ارومیه، شماره مسلسل، شابک و عبارت آنبر روي جلد 
اي از داده هاي علمی و نظریات پذیرفته شده است که بر اساس مجموعهنوعی از تدوین کتاب مشتمل بر تالیف:-

. گیري استنتیجهشود و معموال توام با نقد و یا تحلیل جدید و یا ترکیب مبتکرانه ساماندهی می
استانداردهاي تالیف عبارتند از:

کتابهدفبودنمشخص- 1
معتبرمنابعازاستفاده- 2
ندیگراوخوداتنظروهایافتهپردازشوطرح- 3
کتابهدفباویکدیگربامطالبتناسبویهماهنگ- 4
مأخذومنابعبودنروزبه- 5
بحثموردموضوعدرمباحثکفایتوجامعیت- 6
کتابفصولیتوالدریمنطقنظم- 7
کتابمطالببودنمستدلومستند- 8
.مربوطزبانیادبویعلمموازینوينوشتاراصولبايسازگار- 9
آن بر اساس دیدگاههاي جدید و درصد 20از تالیف کتاب مشتمل بر مجموعه اي است که حداقل نوعی:تصنیف-

نوآوریهاي علمی نویسنده یا نویسندگان، تدوین و همراه با تحلیل یا نقد دیدگاههاي دیگران در یک موضوع مشخص 
میباشد، هرچند که ممکن است آنها را قبال در مقاالت خود منتشر کرده باشند. 



ارومیـهدانشگاهکتابنشرچاپ و نامهآیین
معاونت پژوهش و فن آوري

مدیریت خدمات علمی و فن آوري

٢

اي که با متـن اصلی اسـت که مستقیمـاً از یک زبان به زبـان زنـده دیگـر برگردانده شـود به گونـهياثرترجمه:-
:ازعبارتندترجمهياستانداردهامطابقت و همخوانی کامل داشته باشد.

ي،بندپاراگراف،يبندبخش،يبندفصلحفظکتاب؛ساختارفظح- 1
،زوائدوحشوگونههیچبدونکتابمفهومحفظ؛یاصلکتابيامانتدارحفظ- 2
ویحواشترجمه.نیستمجازپاراگرافهاوهاجملهعبارات،،یاصلکلماتازیکهیچحذفترجمه؛دردقت- 3

،استيضرورنیز)اعالمفهرستکتابنامه،پانویس،(کتابضمایم
،پانوشتدرآنهایخارجمعادلنقلوبیگانهيهاواژهيبرارایجومناسبهايمعادلازاستفاده- 4
،متنتمامدریکسانطوربهکلماتيبراشدهانتخابواژگانبردنکاربه- 5
دریادداشتهاویپاورقوتوضیحاتکردناضافهباخوانندهيبرایاصلکتابهدفبهتوجهبااثريسودمندحفظ- 6

)،نیازصورتدر(کتابپایان
تصحیح انتقادي متون است که شامل موارد زیر گردد:مقصود، :انتقادي کتابتصحیح-
هاي موجود در سطح جهانی،نسخه بدلذکر -
مؤلف،ترین نسخه به روزگار ترین و نزدیکتشخیص صحیح-
شناسی آن،استناد به شواهد و کتابارائه مآخذ و منابع مورد استفاده با -
بهترین برداشت.ها در عبارت و محتوا، داوري در تکمیل نقیصه-

- هاي دیگر به گونهها یا نوشتهاثري که از طریق گردآوري مواد و اطالعاتی از کتاب:تدوین به شیوه گردآوري-

اي منسجم پدید آید.
درصد در محتواي آن اصالح یا اضافه 30تکـرار چـاپ یک اثـر به طوریکه حداقل به میزان :تجدید چاپ-

.صورت پذیرفته باشد
:)محتوا، بیان، صحت و اعتبار، دقتبازبینی یک اثر از جهات گوناگون (ش:ویرای-

عبـارت از بررسی موضـوعی و تخصصی محتـوي اثر، مقابلـه متن با اصل و همچنین ویرایش علمی: -الف
- مربوطه میرفع اشکاالت و ابهامات و تحقیق در صحت و سقم آن، بررسی استخراج منابع و مآخد متن و سایر موارد 

باشد.
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گذاري و روان و مصطلح کردن عبـارت از رفع اشـکاالت نگارشـی و دستوري اثر، نشانهویرایش ادبی:-ب
بندي و موارد مشابه ها و پاراگرافها، فهرستها، ارجاعات، کتابنامه، نمودارها، جدولجمالت، یک دست نمودن پانوشت

باشد.میآن بدون تغییر در محتوي علمی اثر 
در این نوع ویرایـش، متـن از لحـاظ رعایـت اصـول تایپ (شـامل نوع قلم و شماره آن در :صفحه آرایی-ج

ها، گذاري، ارجاعنویسی کلمـات (کنتـرل اغالط تایپـی و امالیـی)، نقطهتمامی متون بر اسـاس زیبـایی)، درسـت
.شودصالح میآرایی و بررسی و احهها و مقدمات، صففهرست

گردد.یا صاحبان اثر منعقد میاثر بین معاون پژوهشی و صاحبسندي است که براي چاپ قرارداد:-
به تعریف شده فوقهاي شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که اثر را به یکی از شکلصاحب اثر:-

کنند.معاونت پژوهش و فن آوري دانشگاه ارائه می
شود.مبلغی است که طبق قرارداد از طرف دانشگاه به صاحب اثر پرداخت می:حقوق صاحب اثر-
هاي کمک شود و کتابهاي مختلف دانشگاه تدریس میهایی هستند که در رشتهکتاب:هاي درسیکتاب-

دهند.هاي مختلف تحصیلی یاري میهایی هستند که دانشجویان را در رشتهدرسی، کتاب
لف نفر اول است که مسوولیت پیگیري جهت چاپ کتاب با او می باشد. منظور مومولف اصلی:-
منظور مترجم نفر اول است که مسوولیت پیگیري جهت چاپ کتاب با او می باشد.اصلی:مترجم-

ها و تحقیقی را خواه از طرف اعضاي هیأت علمی دانشگاه ارومیه یا دانشگاهوهر نوع اثر علمیدانشگاه-2ماده 
هاي علمیه و مراکز و مؤسسات علمی و پژوهشی دیگر، خواه از طرف سایر دانشمندان و محققان با رعایت مفاد حوزه

پذیرد.نامه براي چاپ و نشر میاین آیین
را به ناشر یا اثر مشابهی ، اثر خود دانشگاهصاحب اثر باید تا زمان اعالم نتیجه قبول یا رد اثر براي چاپ در -3ماده 

نماید.ارائه ندهد و این تعهد را همراه امضاي تعهدنامه اعالم میدیگري 
تواند از طریق مشارکت با صاحبان اثر یا مؤسسات و ناشران داخلی و یا خارجی و بر اساس میدانشگاه-4ماده 

دانشگاه انتشارات «کتاب، مشخصات ددر روي جل.منتشر نمایداها منعقد خواهد کرد، اثري رقراردادي که با آن
قید شود.میتواندکلمه با همکاري . . .صفحه اول کتاب،و نیز در »ارومیه
شود:به شکل زیر محاسبه میدانشگاهبه تیراژ هاي چاپ شده با حفظ حق تعیین بهاي فروش کتاب-5ماده 
سپس شود،رب میض2/2الزحمه صاحب اثر) محاسبه و در عدد هاي کل تولید کتاب (قبل از منظور کردن حقهزینه

آید.شود و قیمت هر نسخه کتاب به دست می) تقسیم میتیراژهاي چاپ شده (حاصل آن بر تعداد کتاب
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درصد بهاي پشت جلد ضربدر تیراژ کتاب محاسبه شده و در قرارداد ذکر 15به میزان حقوق صاحب اثر -6ماده 
.میگردد

تیراژبه نسبت شوراي پژوهشی دانشگاهمعینی در هر چاپ بر مبناي مصوبات تیراژخرید اثر براي چاپ با -1تبصره 
، در قالب قرارداد دانشگاهتوسط ،درصد قیمت پشت جلد در مواردي که به مصلحت باشد15و کیفیت اثر، حداکثر تا 

گیرد.انجام می
میباشد.درصد امکان پذیر 50خرید کتاب توسط دانشجویان دانشگاه با تخفیف -2تبصره 
-نسخه در هر چاپ به صاحب یا صاحبان اثر اهداء می20عالوه بر دستمزد فوق از چاپ هر کتاب تعداد -3تبصره 

گردد.
هایی را که قبالً چاپ شده و مورد استقبال اهل مطالعه قرار گرفته است با رعایت تواند کتابمیدانشگاه-7ماده 

دانشگاه منتشر نماید.نامه در سلسله انتشارات مفاد این آیین
یا بخشی از آن را به صورت عین تواند دستمزد متعلقهمیدر موارد مقتضی و موافقت صاحب اثر دانشگاه -8ماده 
فیف از قیمت پشت جلد در اختیار صاحب اثر قرار دهد.درصد تخ20اپ شده و با چکتاب 
اهداء نماید.تواند در موارد زیر انتشارات خود را میدانشگاه-9ماده 

نسخه.2رهبري معظم مقام دفتر کتابخانه - الف
هاي نهاد ریاست جمهوري و مجلس شوراي اسالمی هر کدام یک نسخه.کتابخانه- ب
نسخه.3کتابخانه ملّی از هر کتاب - ج
ت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداش-د

نسخه.3درمان و آموزش پزشکی از هر کتاب 
نسخه.3کتابخانه مرکزي دانشگاه ارومیه ار هر کتاب -ه
هاي هر دانشکده یا رشتهههاي درسی مربوط بها و مؤسسات تابع دانشگاه ارومیه از کتابهاي دانشکدهکتابخانه-و

نسخه.5مؤسسه از هر کتاب 
فرهنگی سراسر کشور از چاپ اول هر کتاب یک نسخه در هر مورد.ها و مؤسسات به دانشگاه- ز
از هر عنوان کتاب بسته به ضرورت.ها و مؤسسات فرهنگی خارج از کشور یک نسخهبه دانشگاه- ح
هاي مرتبط با موضوع کتاب چاپ شده در صورت لزوم یک نسخه.به سایر وزارتخانه-ط
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- شناسی و ایرانهاي فرهنگ و تمدن اسالمی، اسالمخارجی که در رشتهمراکز فرهنگی و دانشمندان و محققان - ي
ته به مورد از هر کتاب یک تا پنج نسخه.سمیت است بهها داراي اکنند و تحقیقات آنان در این زمینهشناسی کار می

نظر بگیرد:درراهاي به شرح زیرانتشارات خود تخفیفمجاز است در فروش دانشگاه-10ماده 
تخفیف ددرصدرصد50تا 30به دانشجویان دانشگاه ارومیه در مورد کُتب درسی تخصصی مربوط به رشته خود - ب

به صورت گروهی و با معرفی دانشکده ذیربط طبق لیست کالس.
- هاي عمومی و کتاب فروشیمجاز است در قالب انعقاد قرارداد فروش کتاب براي کتابفروشان و کتابخانهدانشگاه-د
ر گیرد.در نظهایی راز بسته به میزان خرید تخفیفها نیاي نهادها و دانشگاهه
ها گذشته سال از تاریخ چاپ آن10که بیش از ارومیههاي انتشارات دانشگاه کتابدر مورد مجاز است دانشگاه-ه

را به نحو مقتضی تصمیم گیري نماید. باشد (موجودي انبار) 
نامه و خارجی مبادله نماید و در قالب تفاهممجاز است انتشارات خود را با انتشارات ناشران داخلیدانشگاه-11ماده 

طرفین کتاب و نشریات علمی را بین همدیگر رد و بدل نمایند.
به شرح زیر است: اصلیمؤلفشرایط-12ماده 

مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به در سال سابقه تدریس یا تحقیق در رشته تخصصی کتاب4داشـتن حداقل - 1
و حوزه هاي علمیهیپزشکآموزشودرمانوبهداشتوزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

(به استثناي متقاضیان با مرتبه له علمی و پژوهشی در مجالت معتبر مرتبط با موضوع کتابمقا5حداقل چاپ- 2
استادي)

.مؤلفیتخصصرشتهباکتابموضوعبودنمرتبط- 3
باشد.هاي علوم انسانی شرایط مصحح همانند شرایط یاد شده باال میدر رشته:1تبصره 

:ازعبارتندتألیفيشانگرهان-13ماده 
. متندرآنرعایتوپیشگفتاردرکتابهدفبیان- 1
کتابموضوعباارتباطدردیگرانومؤلفهاينظریهوهایافتهبه)یمتندرونارجاع(اشاره- 2
انتشارتاریخبهمنابعبودننزدیکمآخذ،ومنابعذکر: کتابموضوعبامرتبطمنابعوهایافتهمهمترینبهارجاع- 3

. باشدارائهبهالزمنظرموردموضوعيبرا،یتاریخنظرازکهیمنابعارائهتوجیهو) اخیرسال5ترجیحا(کتاب
. کتابعنوانوهدفبهتوجهباشدهارائهمطالبوفصولترتیبدریمنطقنظمازيبرخوردار- 4
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درصفحاتشمارهذکربا)...ومفاهیمومکانهانامها،،یاصلواژگان،یموضوعنمایه(یموضوعفهرستتهیه- 5
. کتابپایان

. کتابپایاندرمتندرشدهاستفادهمنابعفهرستارائه- 6
یشناسکتاب- 7

عبارتند از:اصلی ویژگیهاي مترجم -14ماده 
سال سابقه تدریس یا تحقیق در رشته تخصصی کتاب در مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به 4داشـتن حداقل - 1

و حوزه هاي علمیهیپزشکآموزشودرمانوبهداشتوزارت،وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
. باشدکردهتدریسراکتابموضوعمترجمیاباشدمترجمیتخصصرشتهبارابطهدرکتابموضوع- 2
. )به استثناي متقاضیان با مرتبه استادي(باشدداشتهکتاب یاصلزبانبهمقاله5حداقل- 3

عبارتند از:ترجمهيبرامطلوبکتابيهاییژگو-15ماده 
. باشدمعتبرکتابیاصلناشر- 1
.باشدکتابموضوعدربرجستهپژوهشگروشدهشناختهیاصلکتابمؤلف- 2
. باشدجهانمعتبردانشگاههايیدرسکتابمنطبق بر سرفصلهاي کتابسرفصلهاي ،یدرسکتابهايمورددر- 3
عهدهبرآنتشخیصکهمرجعکتابهايدربارهمگر(باشدنگذشتهسالپنجازبیشکتابچاپآخرینانتشاراز- 4

پژوهشی دانشگاه است). يشورا
.دهدپوششراياگستردهبخشمربوطهرشتهدرممکنحدتاوباشدمشخصکتابمخاطبانگروه- 5
قرار گیرد.مورد استفاده آخرین چاپ خارجی کتابباید - 6

در آثار منتشره قابل قبول می باشد.دانشجویان دکتري تخصصیفقط مشارکت -16ماده 
.توسط انتشارات دانشگاه ارومیه مجاز نمیباشد» حل مسائل«چاپ کتابهایی با موضوع -17ماده 



ارومیـهدانشگاهکتابنشرچاپ و نامهآیین
معاونت پژوهش و فن آوري

مدیریت خدمات علمی و فن آوري

٧

:باشدزیر میروندنمايمطابق با ترجمه ايآثارتصویبوبررسیمراحل-18ماده 

.استضروريترجمهمتنباهمراهاصلی،زبانبهکتاباصلارسال*
. نامهپیش گفتار، فهرست مطالب، منابع و مآخذ و واژهمتن اصلی، * شامل *

ترجمه) پرکردن فرم درخواست (
در سامانه پژوهشی

بررسی درخواست در شوراي گروه 
گروهمدیرو تایید آن توسط 

بررسی در شوراي دانشکده 

شود)پیوست می3(تعهد مندرج در ماده

استعالم از مرکز نشر دانشگاهی 
براي جلوگیري از دوباره کاري 

ترجمه

کتاب جهت ارسال 2و1ارایه فایل ترجمه شده فصول 
توسط معاون دو داور داخلی و دو داور خارجیبه 

پژوهشی دانشکده

داوردوحداقلتایید توسط
)خارجیداوریکحداقل(

ارسال اثر و نتایج داوري به معاونت 
و تصویب در پژوهشی دانشگاه

شوراي پژوهشی دانشگاه

و ادبی *ارسال به ویراستار علمی
توسط معاونت پژوهشی دانشگاه

تهیه فیپا و شابک (از کتابخانه 
ملی ایران)

PDFارسال اثر براي اخذ مجوز نشر (

مترجم و مدرك ،کپی شناسنامه **کتاب
تحصیلی او پیوست میشود)

نت استعالم قیمت چاپ کتاب توسط معاو
پژوهشی دانشگاه

و Hardcopyچاپ کتاب به صورت 
Ebookیا 

یپژوهشمعاونتتوسطعیتوزوپخش
دانشگاه

پرداخت حق الزحمه داوري و ویراستاري 
توسط معاونت پژوهشی دانشگاه مشارکت چاپ کتابانعقاد قرارداد 



ارومیـهدانشگاهکتابنشرچاپ و نامهآیین
معاونت پژوهش و فن آوري

مدیریت خدمات علمی و فن آوري

٨

مطابق با روندنماي زیر میباشد:تالیفیآثارتصویبوبررسیمراحل-19ماده 

. نامهپیش گفتار، فهرست مطالب، منابع و مآخذ و واژهمتن اصلی، * شامل 

پژوهشی دانشگاه ارومیه شوراي 12/3/94تبصره در جلسه مورخ 4ماده و 19نامه در این آیین
ها و مقررات قبلی نشر و پذیرش کتاب نامهبه تصویب رسید و از تاریخ تصویب جایگزین آیین

شود.می

PDFارسال اثر براي اخذ مجوز نشر (

و مدرك مولف،کپی شناسنامه *کتاب
تحصیلی او پیوست میشود)

و Hardcopyچاپ کتاب به صورت 
Ebookیا 

) در تالیفپرکردن فرم درخواست (
سامانه پژوهشی

بررسی درخواست در شوراي گروه 
گروهمدیر و تایید آن توسط 

بررسی در شوراي دانشکده 

پیوست میشود) 3(تعهد مندرج در ماده 

دو داور داخلی و جهت ارسال به تالیف شدهارایه فایل 
توسط معاون پژوهشی دانشکدهدو داور خارجی

داوردوحداقلتصویب
)خارجیداوریکحداقل(

ارسال اثر و نتایج داوري به معاونت 
در و تصویبپژوهشی دانشگاه 

شوراي پژوهشی دانشگاه

ارسال به ویراستار علمی و ادبی 
توسط معاونت پژوهشی دانشگاه

تهیه فیپا و شابک (از کتابخانه 
ملی ایران)

نت استعالم قیمت چاپ کتاب توسط معاو
پژوهشی دانشگاه

پرداخت حق الزحمه داوري 
و ویراستاري توسط معاونت 

دانشگاهپژوهشی 

انعقاد قرارداد 
مشارکت چاپ کتاب

پخش و توزیع توسط 
معاونت پژوهشی 

دانشگاه


