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خاص،  طوربهعام و جامعه دانشگاهی  طوربهنیازهای علمی، تخصصی و فرهنگی جامعه  نیتأمموسسه و  آموزشیارتقای سطح علمی و  منظوربه

چاپ و انتشار کتاب  نامهآیینبا تصویب  شودیمشناخته  موسسهبا عنوان  پسازاینکه  خوزستان جهاد دانشگاهیموسسه آموزش عالی 

 نامهآیینحاضر اولین نسخه از  نامهآییندر شورای پژوهشی موسسه ، شرایط را برای همکاری اساتید در جهت چاپ و نشر کتاب فراهم نموده است.

وظیفه اجرا، اصالح است و  شدهتهیهیند چاپ و نشر کتب علمی آایجاد هماهنگی و همخوانی در فر منظوربهکه  استچاپ و انتشار کتاب موسسه 

 .استو بازبینی هریک از بندهای آن بر عهده شورای پژوهشی موسسه 

 

 تعاریف -1ماده
 نامه ارائه شده است. موارد به شرح زیر است :در این بخش از تعاریف مورداستفاده در تدوین ای آیین

 اثر -1-1

، تصنیف، ترجمه، گردآوری و هرگونه تصحیح متونی که با تصویب شورای انتشارات دانشگاه فیتأل هرگونهبه 

 "، شماره مسلسل، شابک و عبارت موسسهمختلف چاپ و منتشر گردد و بر روی جلد آن نشانه و آرم  یهاصورتبه

 .گرددیمچاپ شده است اطالق  "خوزستان جهاد دانشگاهیموسسه آموزش عالی  شورای پژوهشی

 فیتأل -2-1

علمی و نظریات پذیرفته شده است که بر اساس تحلیل جدید و یا ترکیب مبتکرانه  یهادادهمجموعه ائی از 

 با نقد است. توأم معموالًو  شودیمساماندهی 

 تصنیف  -3-1

علمی نویسنده و یا نویسندگان است و همراه با  یهاینوآورو  هادگاهید بر اساسمجموعه ائی است که پیام اصلی آن 

 هایدیدگاهکتاب را  سومیک، به گونه ائی که حداقل استدیگران در یک موضوع مشخص  هایدیدگاهتحلیل یا نقد 

 در مقاالت خود منتشر کرده باشند. قبالًرا  هاآنکه ممکن است  هرچند دهدیمجدید نویسنده یا نویسندگان تشکیل 

 ترجمه -4-1

ترجمه کتاب از متن معتبر و ارزنده عربی یا خارجی به زبان فارسی و یا برعکس، با در نظر گرفتن اعتبار علمی و 

، هاوستیپعلمی ) از قبیل مقدمه، پاورقی توضیحی،  یهاافزودهکمیت متن، اعتبار ناشر متن اصلی، کیفیت ترجمه و 

 .استو .... ( از مترجم  نامهواژهنمایه، 

 تصحیح  -5-1

نسخه به زمان حیات  تریننزدیکو  نیترحیصحموجود در جهان، تشخیص  یهابدل –از معرفی نسخه  ارت استعب

با استناد شواهد و  مورداستفاده، ارائه روش تحقیق، شرح و توضیح مستندات متن، ذکر مآخذ و منابع مؤلف

آن، تکمیل نقایص در عبارت و چه در محتوا و داوری در بهترین برداشت و نظایر آن ) رشته تخصصی  شناسیکتاب

 مصحح باید با موضوع کتاب منطبق باشد. (

 تدوین کتاب به شیوه گردآوری -6-1

 .شودیممطالب یا داده هائی هدفمند و منسجم است که از منابع مختلف تهیه و در یک مجموعه تدوین 

 .است شورای پژوهشی موسسهدیگر از انواع اثر، به عهده  یهاجنبهخیص موارد باال یا تش : 1تبصره 

 جدید چاپت -7-1
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شورای پژوهشی موسسه  دییتأشرط به علمی یهاافزودههمراه با  کهدرصورتییا تصنیفی  یفیتألتجدید چاپ کتاب 

 باشد. آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

 ویرایش -8-1

بازبینی یک اثر از جهات گوناگون ) محتوا، بیان، صحت، اعتبار، دقت و ........ ( که منجر به تغییرات متنی در اثر گردد، 

 .شودیمویرایش نامیده 

عبارت است از بررسی موضوعی و تخصصی محتوی اثر، مقابله متن با اصل و همچنین رفع  : الف ( ویرایش علمی

 .استآن، بررسی استخراج منابع و مآخذ متن و سایر موارد مربوطه  وسقمصحتاشکاالت و ابهامات و تحقیق در 

ن و مصطلح کردن جمالت، و روا گذارینشانهعبارت است از رفع اشکاالت نگارشی و دستوری اثر،  ب ( ویرایش ادبی :

و موارد مشابه آن بدون  بندیپاراگرافو  هافهرست، هاجدول، نمودارها، نامهکتاب، ارجاعات، هاپانوشتنمودن  یکدست

 .استتغییر در محتوی علمی اثر 

در  درستی و رعایت اصول تایپ ) شامل نوع قلم و شماره آن ازلحاظدر این نوع ویرایش، متن  ج ( ویرایش فنی :

 هافهرست، هاارجاع گذارینقطهکلمات ) کنترل اغالط تایپی امالیی (،  نویسیدرست(، زیبایی بر اساستمامی متون 

 . دهدیمواژه یا جمله ائی را تغییر  ندرتبه. ویراستار فنی شودیمبررسی و اصالح   آرائیصفحهو مقدمات، 

 قرارداد  -9-1

 گردد.یمموسسه و صاحب یا صاحبان اثر منعقد  یپژوهشن معاونت یچاپ اثر ب یه براکاست  یسند

 

 و مصنف و مترجم مؤلفط یشرا -2ماده
 ر الزم است:یط زیاز شرا یکی، وجود علمیهیئت یا ترجمه اعضایف ی، تصنفیتألجهت ارائه درخواست 

وابسته به وزارت علوم،  یو پژوهش یز آموزشکها و مرادر دانشگاه قیا تحقیس یچهار سال سابقة تدرالف( داشتن حداقل 

 .یقات و فناوریتحق

 در مجالت معتبر. یو پژوهش یچهار مقاله علمب( چاپ حداقل 

 .باشندیم مجاز به ترجمهترم  2 حداقل قیا تحقیس و یتدر باسابقه علمیهیئتاران کنامه همنین آئیاعتبار ا زمانمدتدر  :2تبصره 

 

 (استموسسه ) که ازنظر ساختار همان شورای پژوهشی موسسه  چاپ و نشر شورایب کیتر -3ماده
 مقام موسسه.ریاست موسسه یا قائم -

 (.شورا دبیر) موسسه یمعاون پژوهش -

  ی موسسه.معاون آموزش -

 .معاون پژوهشی متناسب با موضوع کتاببه انتخاب  ینده از هر گروه آموزشینفر نما یک -

 با معرفی معاون فرهنگی سازماننماینده انتشارات جهاد دانشگاهی خوزستان  -

 .استبالمانع  اعضاده و انتخاب مجدد یانتخاب گرد یک سالبه مدت  اعضای گروه شورا موسسه :3تبصره
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 د.یل خواهد گردکیاز تشیدر مواقع موردن شورار یا دبی با دعوت معاون پژوهشی شوراجلسات  :4تبصره 

 

 ارات شورای چاپ و نشر موسسه یف و اختیوظا  -4ماده
 ت و نظر داوران.یبا توجه به اولو شورای چاپ و نشر موسسهتب مطروحه در کدر مورد انتشار  یریگمیتصم -

 گذاری در چاپ کتاب.گیری درباره نحوه سرمایهتصمیم -

سال  3ار کتاب بیش از شرط آنکه از تاریخ آخرین انتشبه اثر یتاب با توجه به سوابق قبلکدر مورد چاپ  یریگمیتصم -

 .نگذشته باشد

 شور.ک یاطالعات هایبانکها و انتشارات دانشگاه یدر شورا یز نشر دانشگاهکجاد ارتباط با مرایا -

 ر.کالذفوق مؤسساتتب در دست ترجمه به کاعالم  -

 از.ید در مواقع موردنیجد یهاا دستورالعملینامه انتشارات و نیر در مفاد آئییتغ -

 تاب.کزان شمارگان هر ین مییتع -

 تب با مشورت صاحب اثر.کو پشت جلد  یاغذ و طرح روکن جنس ییدر مورد تع یریگمیتصم -

 تاب.کو ...( مربوط به امور نشر  یراستاری، وی، ترجمه، داورفیتأل) یهاالزحمهة حقیلکن ییتع -

 

 چاپ و نشر کتاب یهاروش -5ماده
خصوص روند چاپ و نشر اثر )از مرحله تصویب مقدماتی در شورای تخصصی گروه  منظور اعطای حق انتخاب به صاحب اثر دربه

 تا اعطای مجوز چاپ( شورای چاپ و نشر کتاب دو روش زیر را در نظر گرفته است:

در این روش اثر مطبوع توسط صاحب اثر و به کمک یک نامه با مضمون تقاضای رسیدگی و تصویب کتاب به انضمام  -1روش

. آنگاه با انجام مراحل قانونی که در این شودیمی آموزشی، به پروسه بررسی کتاب وارد هاگروهب به مدیر محترم فرم الف خطا

گیری نهایی ی نهایی شورای چاپ و نشر کتاب در خصوص چاپ کتاب تصمیمرأنامه قید شده است، حسب تشخیص و آیین

ی مربوط به چاپ کتاب را از مرحله تایپ، هانهیهزی از موسسه کلیه . در این روش شورای چاپ و نشر به نمایندگردیگیمانجام 

نویسی فیپا، سایر مجوزهای الزم تا چاپ آرایی، تهیه و طراحی جلد، داوری داخلی، داوری خارجی، تهیه شابک و فهرستصفحه

شرط الزم  دو داور خارجیهر به همراه  نظر مساعد داور داخلی. در این روش ردیگیمو صحافی و نشر کتاب را بر عهده 

. در استگیری نهایی بر عهده شورای چاپ و نشر کتاب موسسه برای صدور مجوز چاپ کتاب است. بدیهی است که تصمیم

 مراجعه شود. 10خصوص نحوه پرداخت به صاحب اثر به ماده 

 

دگی و تصویب کتاب به انضمام در این روش اثر مطبوع توسط صاحب اثر و به کمک یک نامه با مضمون تقاضای رسی -2روش

. آنگاه با انجام مراحل قانونی که در این شودیمی آموزشی، به پروسه بررسی کتاب وارد هاگروهفرم الف خطاب به مدیر محترم 

. ردیگیمگیری نهایی انجام در خصوص چاپ کتاب تصمیم ی نهایی شورای پژوهشیرأنامه قید شده است، حسب تشخیص و آیین
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آرایی، تهیه و طراحی ی مربوط به چاپ کتاب را از مرحله تایپ، صفحههانهیهزروش شورای به نمایندگی از موسسه کلیه در این 

نویسی فیپا، سایر مجوزهای الزم تا چاپ و صحافی و نشر کتاب را در جلد، داوری داخلی، داوری خارجی، تهیه شابک و فهرست

به  نظر مساعد داور داخلی. در این روش ردیگیمده چاپ از صاحب اثر بر عهده شی تمامهانهیهز %50قبال دریافت حداقل 

گیری نهایی بر عهده شرط الزم برای صدور مجوز چاپ کتاب است. بدیهی است که تصمیمیکی از داوران خارجی همراه 

 شود.مراجعه  10. در خصوص نحوه پرداخت به صاحب اثر به ماده استشورای چاپ و نشر کتاب موسسه 

 

چنانچه فرآیند چاپ در تمامی مراحل آن به تشخیص شورای پژوهشی ) درروش اول( و یا درخواست صاحب اثر )درروش  :5تبصره 

دوم( به سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی کشور واگذار گردید، پیروی از ضوابط و قوانین آن سازمان در مراحل مختلف چاپ الزامی 

 است. 

 

 ی پذیرششرایط عموم -6ماده
 شده برای دانشجویان باشد.باید منبع درسی یا مرجعی شناخته حاًیترجآثار  -

 .استداشتن تخصص مرتبط برای پدیدآورنده اثر الزامی  -

 صفحه به همراه فهرست آن الزامی است. 100سوم یا حداقل ی ارائه کل کتاب و اصل ترجمه یکاترجمهدر خصوص آثار  -

 و تصنیف  ارائه کل اثر الزامی است. فیتألدر خصوص آثار تدوین،  -

توسط شخص دیگری  قبالًشده ی باید از آخرین چاپ کتاب استفاده شود. همچنین کتاب ترجمهاترجمهدر مورد آثار  -

ش از یتاب بکخ انتشار اصل یاز تار درهرصورتسال گذشته باشد.  5ترجمه نشده باشد یا از آخرین ترجمه اثر حداقل 

 .دسه سال نگذشته باش

چنانچه اثری از نویسنده متقاضی چاپ کتاب پذیرفته شود تا زمانی که این اثر در نوبت چاپ قرار نگیرد، اثر دیگری از وی  -

 بررسی نیست.قابل

 نماید. نیتأمکه نیازهای تخصصی علمی و فنی موسسه را  ردیگیمیی موردبررسی قرار هاکتابدر اولویت ترجمه  -

 

 ب آثاریو تصو یمراحل بررس -7ماده
ر گروه ی، ابتدا به مداستنامه نین آئیوست ایه پکفرم )الف(  یط یحیا تصحی یفی، تصنی، ترجمه، گردآوریفیتألهرگونه اثر 

 موسسه یمعاون پژوهش کتباً بهب، یو در صورت تصو قرارگرفته یمقدمات موردبررسیم تا در جلسة گروه یمربوطه تسل یآموزش

و دو نفر داور  ینفر داور داخل یکگروه، نسبت به انتخاب  جلسهصورتافت یپس از در موسسه یمعاون پژوهش اعالم گردد.

بدیهی است که برای روش دوم انتخاب یک داور داخلی و یک داور  .(1)روش  دینمایاثر اقدام م یجهت ارسال داور یخارج

  .ردیگیمخارجی در دستور کار شورای چاپ و نشر کتاب موسسه قرار 
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 یبرا صفحه به همراه فهرست آن 100سوم یا حداقل ارائه کل کتاب و اصل ترجمه یک داوری، جهت درخواست :6تبصره 

ه داوران کارسال و چنان یست به داوران قبلیبایز میمتن ن ی. پس از اتمام ترجمه مجدداً تمامالزامی است ین مرحله داورینخست

 شود.یانتشارات ارجاع داده م یادامه مراحل به شورا یند، موضوع جهت طید نمایخود را تائ ینظر قبل

 

 دانشگاه تعهدات -8ماده

 بررسی نتیجه ،ودهـنم دریافت کامل صورتبه را یاترجمه یا یفیتأل اثر که از تاریخی ماه 2 مدت طی حداکثر باید پژوهش حوزه

 .برساند اثر صاحب اطالع به را پژوهشی شورای و نظر

 

 اثر صاحب تعهدات -9ماده
 یاترجمه ،یفیتأل رـاث ،در شورای  پژوهشی موسسه پاخذ مجوز چا برای اثر رد یا قبول نتیجه اعالم تازمان باید اثر صاحب -9-1

 .نماید اعالم تعهدنامه امضای با را همراه تعهد و این ندهد ارائه ناشر دیگری به خود را گردآوری اـی

 ازآنو پس تـاس الـس 5 داکثرـح پاـچ در هر شورای پژوهشی  موسسه به اثر صاحب مادی حقوق واگذاری زمان -9-2

 .نماید واگذار دیگری ناشر به خود را کتاب تواندیم دلخواه صورتبه اثر صاحب

شورای  دییتأشرط به اثر صاحب سال 5از  سـگذاری چاپ کتاب توسط موسسه انجام شده باشد، پتبصره : چنانچه سرمایه

 .نماید واگذار دیگری ناشر به خود را کتاب تواندیمپژوهشی موسسه 

 

 اثر صاحب الزحمهحق-10ماده

 دـمنعق و شورای  پژوهشی موسسه رـاث صاحب بین نامهآئین این مفاد اساس بر که قراردادی طبق اثر صاحب الزحمهحق

 در هر و گردآوری هـترجم ،یفیتأل آثار خرید برای  5منظور درروش اول مندرج در ماده  بدین. شد خواهد پرداخت ،گرددیم

برای روش دوم  .گرددیم عمل جلد پشت قیمت %10و  %15 ، %20 حداکثر ترتیب به نسخه 200 داقلـح مارگانـش و با تـنوب

ی جاری در هانهیهزموسسه مطابق با صورت کلیه  که پس از چاپ و نشر کتاب، شورای پژوهشی شودیمنیز بدین ترتیب عمل 

مراحل مختلف چاپ کتاب، وجوهی را که هزینه نموده است از محل فروش کتاب برداشت نموده و باقیمانده وجه حاصل از 

 .دینمایمفروش کتاب را با صاحب اثر تسویه 

 شورای طـتوس ابـکت روشـف بینیپیش و همچنین آن و کاربرد کتاب نوع ،داوری نتیجه به بسته الزحمهحق درصد :7تبصره

 .بود نخواهد کمتر کتاب جلد پشت مبلغ %15از که شودیم تعیین و  پیشنهاد

کتاب را از محل فروش هر کتاب دریافت  جلد پشت مبلغ %5الزحمه چاپ و نشر کتاب بروش دوم، شورای بابت حق :8تبصره

 .داردیم
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شورای چاپ و نشر موسسه محق است از محل فروش کتاب به روش دوم، ابتدا وجوهی را که هزینه نموده است،  :9تبصره

تسویه نماید، سپس مبالغ حاصل از فروش کتاب که سهم صاحب اثر است را تسویه نماید. بدین منظور پرداخت مبالغ سهم 

 .ردیپذیمر انجام صاحب اثر حداکثر در چهار مرحله و با توجه به پیشرفت فروش اث

 

 یجلد و داور و طراحی ریثکت پ،یش، تایرایو الزحمهحق -11 ماده

بر اساس مبلغ اعالمی از طرف سازمان انتشارات جهاد  یینها شدهتایپ هر صفحه یبرا و ادبی یعلم شیرایو الزحمهحق

 دانشگاهی کشور تعیین و مالک پرداخته قرار خواهد گرفت.

 

  گذاریقیمت  -12ماده 
کتاب بر اساس روش اول باید بر اساس قیمت روز و با استعالم اخذشده از طرف سازمان انتشارات جهاد تعیین قیمت پشت جلد 

نامه باشد، قیمت پیشنهادی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی صورت پذیرد. اگر روش چاپ کتاب مبتنی بر روش دوم این آیین

گذاری باشد اگرچه امکان درج قیمت پشت جلد به صالحدید و تشخیص مبنای قیمت دتوانیمدانشگاهی به تشخیص صاحب اثر 

 صاحب اثر مشروط بر آنکه از عرف رایج در بازار بیشتر نباشد، بالمانع است. 

چاپ شده  هایکتاببا دستور موافقت معاونت پژوهشی موسسه در فروش  تواندیمشورای پژوهشی موسسه  :10تبصره

 شرح زیر در نظر بگیرد:یی به هافیتخف

 تخفیف. %50علمی دانشگاه یک نسخه با اعضای هیئت 

 تخفیف. %30نامه از صاحب اثر یا استاد درس مرتبط با موضوع کتاب یک نسخه با دانشجویان با معرفی 

  تخفیف. %20برای بقیه موارد )سایر متقاضیان( حداکثر تا 

 

 اهداء کتاب   -13ماده 
 :دینما زیر اهداء در موارد را شده چاپ هایکتاب موسسه یپژوهش معاونت موافقت دستور با تواندیم شورای پژوهشی موسسه

 .نسخه یک هر کتاب از یدولت یپژوهش -یعلم و مراکز دانشگاه یهاکتابخانه -الف

 .نسخه 2تابک هر از یمل تابخانهک -ب

 .نسخه 3 ازهر کتاب موسسه یزکمر تابخانهک -ج

 به هادستگاه گرید یا یپژوهش هاینامهموافقت رینظ موارد و سایر تابک موضوع با مرتبط هایسازمان ای هاوزارتخانه -د

 موردنیاز. تعداد به یپژوهش معاون و توافق صیتشخ

 

  نامهآیینشرح و تفسیر بندهای  -14 ماده
 .استموسسه  یپژوهش یشورا عهده به آن وتکمس موارد و توضیح دستورالعمل نیا مواد ریتفس
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 نامهآیینتصویب  -15 ماده
وهشی موسسه شورای پژ 19/8/1397و  9/4/1397، 15/1/1397تبصره در جلسات مورخ  10ماده و  15نامه در این آیین 

 به تصویب نهایی رسید. 19/8/1397آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان بررسی و در تاریخ 


