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 مقدمه

، بررسيامه ن، آيينو ساير انتشارات دانشگاه اروميههاي درسي دانشگاهي به منظور بهبود چگونگي روند چاپ و نشر كتاب

 نامه،هدف از تدوين اين آيين دانشگاه به تصويب رسيد. پژوهشيو نشر كتاب به شرح زير تدوين و در شوراي چاپ 

آوري ت پژوهش و فننزير نظر معاواروميه دانشگاه در چاپ و نشر كتب علمي بررسي، هماهنگي و قانونمندي در امر 

 باشد.ميدانشگاه اروميه در ، چاپ و نشر كتب بررسينامه آيين ست سومنامه ويراآييناين دانشگاه است. 

 تعاریف -1ماده 

 باشد:تعاريف برخي از اصطالحات كه در اين آيين نامه ذكر گرديده است به شرح زير مي

 است كه قرار است دوين كتاب )به شيوه گردآوري(، تتجديد چاپترجمه، تصنيف، ، از اثر هر گونه تأليف منظور اثر: -

 . درج گردد« انتشارات دانشگاه اروميه»، لوگوي دانشگاه اروميه، شماره مسلسل، شابک و عبارت آنبر روي جلد 

هاي علمي و نظريات پذيرفته شده است كه بر اساس اي از دادهمجموعهنوعي از تدوين كتاب مشتمل بر  تالیف: -

 . گيري استنتيجهشود و معموال توام با نقد و يا تحليل جديد و يا تركيب مبتکرانه ساماندهي مي

 استانداردهاي تاليف عبارتند از:

 كتاب هدف بودن مشخص -1

 معتبر منابع از استفاده -2

 نديگرا و خود اتنظر و هايافته پردازش و طرح -3

 كتاب هدف با و يکديگر با مطالب تناسب و يهماهنگ -4

 مأخذ و منابع بودن روز به -5

 بحث مورد موضوع در مباحث كفايت و جامعيت -6

 كتاب فصول يتوال در يمنطق نظم -7

 كتاب مطالب بودن مستدل و مستند -8

 .مربوط زبان يادب و يعلم موازين و ينوشتار اصول با يسازگار -9

جديد و هاي آن بر اساس ديدگاهدرصد  20اي است كه حداقل از تاليف كتاب مشتمل بر مجموعه نوعي :تصنیف -

هاي ديگران در يک موضوع مشخص هاي علمي نويسنده يا نويسندگان، تدوين و همراه با تحليل يا نقد ديدگاهنوآوري

 باشد، هرچند كه ممکن است آنها را قبال در مقاالت خود منتشر كرده باشند. مي
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اي كه با متـن اصلي اسـت كه مستقيمـاً از يک زبان به زبـان زنـده ديگـر برگردانده شـود به گونـه ياثر ترجمه: -

 :از عبارتند ترجمه ياستانداردها خواني كامل داشته باشد.مطابقت و هم

 ي،بندپاراگراف ،يبندبخش ،يبندفصل حفظ كتاب؛ ساختار فظح -1

 ،زوائد و حشو گونههيچ بدون كتاب مفهوم حفظ ؛ياصل كتاب يدارامانت حفظ -2

 ضمايم و يحواش ترجمه .نيست مجاز هاپاراگراف و هاجمله عبارات، ،ياصل كلمات از يک هيچ حذف ترجمه؛ در دقت -3

 ،است يضرور نيز (اعالم فهرست كتابنامه، پانويس،) كتاب

 ،پانوشت در آنها يخارج معادل نقل و بيگانه يهاواژه يبرا رايج و مناسب هايمعادل از استفاده -4

 ،متن تمام در يکسان طور به كلمات يبرا شده انتخاب واژگان بردن كار به -5

 در هايادداشت و يپاورق و توضيحات كردن اضافه با خواننده يبرا ياصل كتاب هدف به توجه با اثر يسودمند حفظ -6

 (،نياز صورت در) كتاب پايان

 مقصود، تصحيح انتقادي متون است كه شامل موارد زير گردد: :انتقادی کتاب تصحیح -

 هاي موجود در سطح جهاني،نسخه بدلذكر  -

 مؤلف،ترين نسخه به روزگار ترين و نزديکتشخيص صحيح -

 شناسي آن،استناد به شواهد و كتابارائه مآخذ و منابع مورد استفاده با  -

 در بهترين برداشت.ها در عبارت و محتوا، داوري تکميل نقيصه -

اي هاي ديگر به گونهها يا نوشتهاثري كه از طريق گردآوري مواد و اطالعاتي از كتاب :تدوین به شیوه گردآوری -

 منسجم پديد آيد.

درصد در محتواي آن اصالح يا اضافه  30كه حداقل به ميزان  تکـرار چـاپ يک اثـر به طوري :تجدید چاپ -

 .صورت پذيرفته باشد

 :(محتوا، بيان، صحت و اعتبار، دقتبازبيني يک اثر از جهات گوناگون ) ویرایش: -

عبـارت از بررسي موضـوعي و تخصصي محتـوي اثر، مقابلـه متن با اصل و همچنين ویرایش علمي:  -الف      

 باشد.ارد مربوطه ميرفع اشکاالت و ابهامات و تحقيق در صحت و سقم آن، بررسي استخراج منابع و مآخد متن و ساير مو

گذاري و روان و مصطلح كردن عبـارت از رفع اشـکاالت نگارشـي و دستوري اثر، نشانه ویرایش ادبي: -ب      

بندي و موارد مشابه ها و پاراگرافها، فهرستها، ارجاعات، كتابنامه، نمودارها، جدولجمالت، يک دست نمودن پانوشت

 باشد.ثر ميآن بدون تغيير در محتوي علمي ا
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در اين نوع ويرايـش، متـن از لحـاظ رعايـت اصـول تايپ )شـامل نوع قلم و شماره آن در  :آرایيصفحه -ج      

ها، گذاري، ارجاعنويسي كلمـات )كنتـرل اغالط تايپـي و اماليـي(، نقطهتمامي متون بر اسـاس زيبـايي(، درسـت

 .شودو اصالح ميآرايي و بررسي حهها و مقدمات، صففهرست

  گردد.يا صاحبان اثر منعقد مي اثر بين معاون پژوهشي و صاحبسندي است كه براي چاپ  قرارداد: -

به معاونت  تعريف شده فوقهاي شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه اثر را به يکي از شکل صاحب اثر: -

  كنند.آوري دانشگاه ارائه ميپژوهش و فن

 شود.مبلغي است كه طبق قرارداد از طرف دانشگاه به صاحب اثر پرداخت مي :اثرحقوق صاحب  -

هاي كمک درسي، شود و كتابهاي مختلف دانشگاه تدريس ميهايي هستند كه در رشتهكتاب :های درسيکتاب -

 دهند.هاي مختلف تحصيلي ياري ميهايي هستند كه دانشجويان را در رشتهكتاب

 باشد. ر مولف نفر اول است كه مسووليت پيگيري جهت چاپ كتاب با او ميمنظو مولف اصلي: -

 باشد.منظور مترجم نفر اول است كه مسووليت پيگيري جهت چاپ كتاب با او مي اصلي: مترجم -

ها و تحقيقي را خواه از طرف اعضاي هيأت علمي دانشگاه اروميه يا دانشگاه و هر نوع اثر علمي دانشگاه -2ماده 

هاي علميه و مراكز و مؤسسات علمي و پژوهشي ديگر، خواه از طرف ساير دانشمندان و محققان با رعايت مفاد حوزه

  پذيرد.نامه براي چاپ و نشر مياين آيين

را به ناشر يا اثر مشابهي ، اثر خود دانشگاهصاحب اثر بايد تا زمان اعالم نتيجه قبول يا رد اثر براي چاپ در  -3ماده 

 نمايد.ديگري ارائه ندهد و اين تعهد را همراه امضاي تعهدنامه اعالم مي

تواند از طريق مشاركت با صاحبان اثر يا مؤسسات و ناشران داخلي و يا خارجي و بر اساس مي دانشگاه -4ماده 

 «انتشارات دانشگاه اروميه»كتاب، مشخصات  ددر روي جل .منتشر نمايد اها منعقد خواهد كرد، اثري رقراردادي كه با آن

 قيد شود. تواندمي كلمه با همکاري . . . صفحه اول كتاب،و نيز در 

 شود:به شکل زير محاسبه مي دانشگاهبه تيراژ هاي چاپ شده با حفظ حق تعيين بهاي فروش كتاب -5ماده 

سپس  شود،ضرب مي 2/2عدد  الزحمه صاحب اثر( محاسبه و درهاي كل توليد كتاب )قبل از منظور كردن حقهزينه

  آيد.شود و قيمت هر نسخه كتاب به دست مي( تقسيم ميتيراژهاي چاپ شده )حاصل آن بر تعداد كتاب

درصد بهاي پشت جلد ضربدر تيراژ كتاب محاسبه شده و در قرارداد ذكر  15به ميزان حقوق صاحب اثر  -6ماده 

 .گرددمي
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 تيراژبه نسبت  شوراي پژوهشي دانشگاهمعيني در هر چاپ بر مبناي مصوبات  تيراژخريد اثر براي چاپ با  -1تبصره 

، در قالب قرارداد دانشگاهتوسط  ،درصد قيمت پُشت جلد در مواردي كه به مصلحت باشد 15و كيفيت اثر، حداكثر تا 

 گيرد.انجام مي

 باشد.ذير ميپدرصد امکان 50خريد كتاب توسط دانشجويان دانشگاه با تخفيف  -2تبصره 

 گردد.نسخه در هر چاپ به صاحب يا صاحبان اثر اهداء مي 20عالوه بر دستمزد فوق از چاپ هر كتاب تعداد  -3تبصره 

هايي را كه قبالً چاپ شده و مورد استقبال اهل مطالعه قرار گرفته است با رعايت مفاد تواند كتابمي دانشگاه -7ماده 

 انتشارات دانشگاه منتشر نمايد.نامه در سلسله اين آيين

يا بخشي از آن را به صورت عين  تواند دستمزد متعلقهميدر موارد مقتضي و موافقت صاحب اثر دانشگاه  -8ماده 

 فيف از قيمت پشت جلد در اختيار صاحب اثر قرار دهد.درصد تخ 20اپ شده و با چكتاب 

 خود را اهداء نمايد.تواند در موارد زير انتشارات مي دانشگاه -9ماده 

 نسخه. 2رهبري معظم مقام دفتر كتابخانه  -الف

 هاي نهاد رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمي هر كدام يک نسخه.كتابخانه -ب

 نسخه. 3كتابخانه ملّي از هر كتاب  -ج

وزارت بهداشت و درمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش،  -د

 نسخه. 3و آموزش پزشکي از هر كتاب 

 نسخه. 3كتابخانه مركزي دانشگاه اروميه ار هر كتاب  -ه

هاي هر دانشکده يا رشته ههاي درسي مربوط بها و مؤسسات تابع دانشگاه اروميه از كتابهاي دانشکدهكتابخانه -و

 نسخه. 5مؤسسه از هر كتاب 

 ؤسسات فرهنگي سراسر كشور از چاپ اوّل هر كتاب يک نسخه در هر مورد.ها و مبه دانشگاه -ز

 از هر عنوان كتاب بسته به ضرورت. ها و مؤسسات فرهنگي خارج از كشور يک نسخهبه دانشگاه -ح

 هاي مرتبط با موضوع كتاب چاپ شده در صورت لزوم يک نسخه.به ساير وزارتخانه -ط

-شناسي و ايرانهاي فرهنگ و تمدن اسالمي، اسالممحققان خارجي كه در رشتهمراكز فرهنگي و دانشمندان و  -ي

 ته به مورد از هر كتاب يک تا پنج نسخه.سميت است بهها داراي اكنند و تحقيقات آنان در اين زمينهشناسي كار مي

 نظر بگيرد: در را هاي به شرح زيرانتشارات خود تخفيفمجاز است در فروش  دانشگاه -10ماده 
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تخفيف به صورت  درصد 50تا  30به دانشجويان دانشگاه اروميه در مورد كُتب درسي تخصصي مربوط به رشته خود  -ب

 گروهي و با معرفي دانشکده ذيربط طبق ليست كالس.

-فروشي هاي عمومي و كتابانهفروشان و كتابخمجاز است در قالب انعقاد قرارداد فروش كتاب براي كتاب دانشگاه -د

 ر گيرد.در نظ هايي راز بسته به ميزان خريد تخفيفها نيهاي نهادها و دانشگاه

ها گذشته باشد سال از تاريخ چاپ آن 10كه بيش از  اروميههاي انتشارات دانشگاه كتابدر مورد مجاز است  دانشگاه -ه

 گيري نمايد. را به نحو مقتضي تصميم)موجودي انبار( 

نامه و خارجي مبادله نمايد و در قالب تفاهم مجاز است انتشارات خود را با انتشارات ناشران داخلي دانشگاه -11ماده 

 طرفين كتاب و نشريات علمي را بين همديگر رد و بدل نمايند.

 به شرح زير است:  اصلي مؤلف شرايط -12ماده 

مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به در  سال سابقه تدريس يا تحقيق در رشته تخصصي كتاب 4داشـتن حداقل  -1

 هاي علميهو حوزه يپزشک آموزش و درمان و بهداشت وزارت، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

)به استثناي متقاضيان با مرتبه  له علمي و پژوهشي در مجالت معتبر مرتبط با موضوع كتابمقا 5حداقل  چاپ -2

 استادي(

 .مؤلف يتخصص رشته با كتاب موضوع بودن مرتبط -3

 باشد.هاي علوم انساني شرايط مصحح همانند شرايط ياد شده باال ميدر رشته :1تبصره 

 

 :از عبارتند تأليف يشانگرهان -13ماده 

 . متن در آن رعايت و گفتارپيش در كتاب هدف بيان -1

  كتاب موضوع با ارتباط در ديگران و مؤلف هاينظريه و هايافته به (يمتن درون ارجاع) اشاره -2

 انتشار تاريخ به منابع بودن نزديک مآخذ، و منابع ذكر: كتاب موضوع با مرتبط منابع و هايافته ترينمهم به ارجاع -3

 . باشد ارائه به الزم نظر مورد موضوع يبرا ،يتاريخ نظر از كه يمنابع ارائه توجيه و( اخير سال 5 ترجيحا) كتاب

 . كتاب عنوان و هدف به توجه با شده ارائه مطالب و فصول ترتيب در يمنطق نظم از يبرخوردار -4

 پايان در صفحات شماره ذكر با (...و مفاهيم و هامکان ها،نام ،ياصل واژگان ،يموضوع نمايه) يموضوع فهرست تهيه -5

 . كتاب

 . كتاب پايان در متن در شده استفاده منابع فهرست ارائه -6

 يشناسكتاب -7
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 عبارتند از:اصلي هاي مترجم ويژگي -14ماده 

هشي وابسته به سال سابقه تدريس يا تحقيق در رشته تخصصي كتاب در مراكز آموزشي و پژو 4داشـتن حداقل  -1

 هاي علميهو حوزه يپزشک آموزش و درمان و بهداشت وزارت ،وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 . باشد كرده تدريس را كتاب موضوع مترجم يا باشد مترجم يتخصص رشته با رابطه در كتاب موضوع -2

 . (به استثناي متقاضيان با مرتبه استادي) باشد داشتهكتاب  ياصل زبان به مقاله 5 حداقل -3

 عبارتند از: ترجمه يبرا مطلوب كتاب يهاييژگو -15ماده 

 . باشد معتبر كتاب ياصل ناشر -1

 .باشد كتاب موضوع در برجسته پژوهشگر و شده شناخته ياصل كتاب مؤلف -2

 . باشد جهان معتبر هايدانشگاه يدرس كتابهاي منطبق بر سرفصل كتابهاي سرفصل ،يدرس هايكتاب مورد در -3

 عهده بر آن تشخيص كه مرجع هايكتاب درباره مگر) باشد نگذشته سال پنج از بيش كتاب چاپ آخرين انتشار از -4

 پژوهشي دانشگاه است(.  يشورا

 .دهد پوشش را ياگسترده بخش مربوطه رشته در ممکن حد تا و باشد مشخص كتاب مخاطبان گروه -5

 قرار گيرد.مورد استفاده  آخرين چاپ خارجي كتاببايد -6

 باشد.در آثار منتشره قابل قبول مي دانشجويان دكتري تخصصيفقط مشاركت  -16ماده 

 .باشدتوسط انتشارات دانشگاه اروميه مجاز نمي «حل مسائل»هايي با موضوع چاپ كتاب -17ماده 
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 :باشدزير مي روندنمايمطابق با  ايترجمه آثار تصويب و بررسي مراحل -18ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .است ضروري ترجمه متن با همراه اصلي، زبان به كتاب اصل ارسال *

 . نامهگفتار، فهرست مطالب، منابع و مآخذ و واژهپيشمتن اصلي، * شامل *

  

ترجمه( پركردن فرم درخواست )

 در سامانه پژوهشي

بررسي درخواست در شوراي گروه 

 گروه مديرو تاييد آن توسط 

 بررسي در شوراي دانشکده 

  شود(پيوست مي3 مندرج در ماده )تعهد

استعالم از مركز نشر دانشگاهي 

براي جلوگيري از دوباره كاري 

 ترجمه

كتاب جهت ارسال  2و1ارايه فايل ترجمه شده فصول 

توسط معاون  دو داور داخلي و دو داور خارجيبه 

 پژوهشي دانشکده

 داور دو حداقل تاييد توسط

 (خارجي داور يک حداقل)

ارسال اثر و نتايج داوري به معاونت 

و تصویب در  پژوهشي دانشگاه

 شورای پژوهشي دانشگاه

و ادبي  *ارسال به ويراستار علمي

 توسط معاونت پژوهشي دانشگاه

تهيه فيپا و شابک )از كتابخانه 

 ملي ايران(

 PDFارسال اثر براي اخذ مجوز نشر )

،كپي شناسنامه مترجم و مدرک **كتاب

 شود(تحصيلي او پيوست مي

نت استعالم قيمت چاپ كتاب توسط معاو

 پژوهشي دانشگاه

و  Hardcopyچاپ كتاب به صورت 

  Ebookيا 

 يپژوهش معاونت توسط عيتوز و پخش

 دانشگاه

پرداخت حق الزحمه داوري و ويراستاري 

 توسط معاونت پژوهشي دانشگاه
 انعقاد قرارداد مشاركت چاپ كتاب
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 باشد:مطابق با روندنماي زير مي تاليفي آثار تصويب و بررسي مراحل -19ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . نامهگفتار، فهرست مطالب، منابع و مآخذ و واژهپيشمتن اصلي، * شامل 

 

پژوهشي دانشگاه شورای  12/03/1394تبصره در جلسه مورخ  4ماده و  19نامه در این آیین

پذیرش ها و مقررات قبلي نشر و نامهبه تصویب رسید و از تاریخ تصویب جایگزین آیینارومیه 

  شود.کتاب مي

 

 PDFارسال اثر براي اخذ مجوز نشر )

و مدرک  مولف،كپي شناسنامه *كتاب

 شود(تحصيلي او پيوست مي

و  Hardcopyچاپ كتاب به صورت 

  Ebookيا 

( در تاليفپركردن فرم درخواست )

 سامانه پژوهشي

بررسي درخواست در شوراي گروه 

 گروهمدير و تاييد آن توسط 

 بررسي در شوراي دانشکده 

 شود( ميپيوست  3)تعهد مندرج در ماده 

دو داور داخلي و جهت ارسال به  تاليف شدهارايه فايل 

 توسط معاون پژوهشي دانشکده دو داور خارجي

 داور دو حداقل تصويب

 (خارجي داور يک حداقل)

ارسال اثر و نتايج داوري به معاونت 

و تصویب در پژوهشي دانشگاه 

 شورای پژوهشي دانشگاه

ادبي ارسال به ويراستار علمي و 

  توسط معاونت پژوهشي دانشگاه

تهيه فيپا و شابک )از كتابخانه 

 ملي ايران(

نت استعالم قيمت چاپ كتاب توسط معاو

 پژوهشي دانشگاه

الزحمه داوري و پرداخت حق

ويراستاري توسط معاونت 

 پژوهشي دانشگاه

انعقاد قرارداد 

 مشاركت چاپ كتاب

پخش و توزيع توسط 

 معاونت پژوهشي

 دانشگاه


