
 

 آيين نامه شوراي انتشارات دانشكده علوم پزشكي سراب

 

 فصل اول : شوراي انتشارات

 دارها کدهدانش انتشارات شوراي نامه ب شورايي وسيلهه ب سراب پزشکي علوم کدهدانش انتشارات امور – 1ماده 

 .شد، كه در اين آيين نامه ،به رعايت اختصار ،)شورا ( ناميده مي شود خواهـد

يف و ه تـالبـ كـه اسـت دانشوراني كليه و علمي هيئت اعضاي ترغيب و ،تشويق شورا تشکيل از هدف – 2ماده 

 ويژه علوم پزشکي ،مي پردازنده ترجمه كتب و آثار ارزنده در رشته هاي گوناگون ،ب

 :باشد زير گروه دو از يکي در كه ، شود مي چاپ شورا سوي از آثاري – 3ماده  

 در رشته هاي علوم پزشکي اعم از تاليف يا ترجمهكتب درسي و مرجع -1

 .نشرياتي كه براي افزايش اطالعات و سطح دانش عمومي تاليف ، ترجمه و يا طراحي مي گردند -2 

معاون پژوهشي بعنوان  - : شورا از اعضاي زير تشکيل مي شود كه به ترتيب زير انتخاب مي گردند - 4ماده 

 کدهكه به انتخاب معاونت پژوهشي دانش کدهز ميان گروه هاي آموزشي دانشدو نفر صاحب نظر ا -رئيس شورا

مدير پژوهشي دانشگاه يا يکي از كارشناسان  - کدهمسوول اداره چاپ و انتشارات دانش - . برگزيـده مي گردند

 .ارشد معاونت پژوهشي كه در امر ويرايش و انتشارات داراي تجربه و اطالعات كافي باشد

اب دوباره اعضاء شورا ، براي دوره هـاي انتص و انتخاب بودو خواهد سال سه شورا در عضويت مدت – 1 تبصره

 .بعد بالمانع خواهد بود

تا زمان تشکيل شوراي انتشارات دانشگاه ، مسئوليت هاي شوراي انتشارات را شـوراي پژوهشـي - 2 تبصره 

 دانشگاه انجام خواهد داد

به عهده مدير پژوهشي  ايشان غياب در و کدهدانش پژوهشي معاونت عهده بر راشو اداره مسووليت – 5ماده  . 

 .عنوان دبير شورا انجام وظيفه مي نمايده ب کدهمي باشد . مدير پژوهشي دانش کدهدانش

   :است زير شرح به شورا وظايف – 6ماده  .



  آنهابررسي آثاري كه به شورا ارجاع داده مي شودو تصميم گيري درباره چاپ -1

  .کدهتعيين امتياز پژوهشي آثار چاپي اعضاي هيات علمي در داخل يا خارج از دانش--2

  کدهاتخاذ تمهيدات الزم جهت ارتقاء سطح علمي انتشارات دانش-3

تدوين آيين نامه و دستورالعملهاي الزم ،كه براي پيشبرد اهداف شـورا ضـروري تشـخيص داده شـود و -4

  . کدهپژوهشي دانش پيشنهاد آن به معاونت

تعيين ميزان حق الزحمه هاي موضوع مواد بيست وسه و بيست و چهـار ايـن آيـين نامـه در چـارچوب -5

  مقررات

 شركت براي ، نظر اظهار منظور ،به اثر صاحب و نظر صاحب افراد ،از لزوم صورت در تواند مي شورا – 7ماده 

 د.در نشست هاي شورا دعوت نمايد و تصميم گيري نهايي با شورا خواهد بو

 رابسعلوم پزشکي  کدهشرياتي كه با تصويب شورا چاپ مي شود با نام و آرم دانشن و كتب كليه – 8ماده 

 خواهد شد.منتشر 

 

  :شورا اجرايي مقررات –فصل دوم 

 اعضـاي از تن دو پيشنهاد به يا و آنها دعوت به شورا مسوول و دبير هماهنگي از پس شورا جلسات – 9ماده 

 .ت )دو سوم ( اعضاء رسميت مي يابدشورا و تصويب مسوول شورا تشکيل مي شود و با حضور اكثري

 تشکيل از پيش ساعت 24 يا و يابند حضور شورا درجلسات پيوسته كه هستند موظف شورا اعضاي –10ماده 

جلسه ،عدم حضور خود را با بيان دليل به دبير شورا اعالم نمايند؛ در غير اينصورت ،هر يك از اعضاء كه سـه 

جلسه پياپي يا پنج جلسه متناوب در يك سال تحصيلي حضور نداشته باشـد ،از عضـويت شـورا مسـتعفي 

 .ا منصوب خواهد گرديدشناخته خواهد شد و جانشين او به شيوه مقرر در ماده چهار ، برگزيده ي

 .آيد مي شمار به غيبت بعنوان اي دقيقه سي تاخير – تبصره

 اكثريت آرا )نصف به اضافه يك ( اعضاي حاضردرجلسه اخذ مـي و مخفي راي با شورا تصميمات – 11ماده 

 گردد.

 :است زير شرح به( نامه آيين پنجم ماده موضوع) شورا دبير وظايف – 12ماده



  .اعضاء شورا بمنظور تشکيل نشستهادعوت از -1

تنظيم صورت جلسات مربوط به مصوبات و تصميمات شورا و تسليم نسخه اصلي به معاون پژوهشي - -2

  .کدهدانش

 .رددگحراست از آثاري كه براي ارائه در شورا عرضه مي  -3 

 ارائه آثار در شورا در اولين فرصت ممکن- 4

شورا به واحدها، اشخاص ذينفع، نگارندگان، مترجمـان، و اداره انتشارات ، بر انعکاس تصميمات و مصوبات - -5

  کده.حسب مورد و ضرورت، پس از توشيح معاون پژوهشي دانش

  .اجراي ماده ده اين آيين نامه ) حضور و غياب اعضاء (--6

برنامه فعاليت هاي سـال فراهم كردن گزارش ساالنه مربوط به فعاليت شورا در پايان هر سال و نيز تنظيم --7

 کده.بعد با همکاري شورا و تسليم آن به معاونت پژوهشي دانش

   :آثار نشر و پذيرش شرايط –فصل سوم 

 : اصطالحات تعريف – 13ماده 

  . اثر: منظور از اثر ،هر گونه تاليف ، ترجمه و يا گردآوري مي باشد--1

ارائـه ( 1صاحب اثر: منظور شخص يا اشخاص حقيقي است ،كه اثر را به يکي از گونه هاي ياد شده در بند)--2

  .دانشگاهي باشد و يا غير دانشگاه كند،خواه

: در صورتي كه امکانات شورا براي چاپ و انتشارات كتب و نشريات ،محدود باشد،حق تقدم بـا آثـاري  تبصره

  .به شورا عرضه و مورد تصويب قرار گيرد بارسعلوم پزشکي  کدهاست كه از سوي اعضاء هيئت علمي دانش

شورا تعيـين كند،منعقـد مي قرارداد: سندي است كه ميان معاونت پژوهشي و صاحب اثر،بر پايه ضوابطي كه --3

  .گردد

 منتشر و چاپ بارس پزشکي علوم کدهدانش انتشارات رديف در را خود اثر باشند مايل كه كساني – 14ماده 

كنند ، بايد دو نسخه ي تايپي از آن را با ذكر منابع و مراجع و فهرست هاي الزم ، فراهم و طي نامـه اي بـراي 

شورا ارسال دارندو در صورتيکه اثر ،ترجمه باشد، فرستادن دو نسخه اصل كتاب و اجازه مولف يـا ناشـربراي 

 شورا ضروري است



 بوسيله محرمانه بصورت ، گردد تاييد چاپ براي چنانچه و شده بررسي ، شورا در شده ارائه آثار – 15ماده  .

 دبير شورا براي ارزيابي به دو نفر از اشخاص صالحيت دار و صاحب نظر كه شورا تعيين مي نمايد ، ارسال مـي

 گردد.

 ، ـيبررس از پس انتشارات علمي كيفيت حفظ و كلي سياستهاي و اهداف اساس بر دارد اختيار شورا – تبصره

 .آثار ارائه شده را غير قابل انتشار اعالم نمايد

اثر ،پذيرش يا عدم پـذيرش خـود را دربـاره  دريافت از هفته يك مدت در حداكثر بايد داوران – 16ماده  

  .ارزيابي اثر به شورا اعالم كنند و در صورت پذيرش ، پس از يکماه ،نظر نهايي خود را به شورا اعالم نمايند

  :داوران نظر اظهار دريافت از پس اثر پذيرش شرايط – 17ماده 

  .هر گاه دو داور نظر مثبت داده باشند،اثر با تصويب شورا قابل چاپ و انتشار خواهد بود-1

هر گاه يکي ازداوران نظر مثبت و ديگري نظر منفي داده باشند، شورا مي تواند بـه مصـلحت و تشـخيص خود -2

  .وري به شخص صاحب نظرديگري بفرستد و يا راسا درباره آن تصميم بگيرد،اثر را براي دا

هر گاه هر دو داور نظر مثبت داده باشند، اما هر دو و يا يکـي از آنهـا اصـالحات و تغييراتـي را در مـتن -3

،اصالحات الزم را پيشنهاد كرده باشند، دبيرخانه شورا مراتب را به صاحب اثر اعالم خواهد نمودو صاحب اثر 

  .بعمل خواهد آوردو نتيجه پاياني دوباره براي بررسي به شورا ارسال خواهد شد

در  و شـود مي اعالم اثر صاحب به بعدي اقدامات ،براي اثر يك پذيرش صورت در شورا پاياني نظر – 18ماده 

 ابالغ مي نمايد صورت رد يك اثر،شورا همراه با اظهار نظر ارزيابان ،موضوع را به صاحب اثر

 فتگر خواهد قرار بررسي مورد دوباره ،موضوع اثر صاحب اعتراض صورت در – تبصره .

 بود خواهد اثر صاحب عهده بر علمي نظر از اثر هر درستي مسووليت – 19ماده  

 و پژوهشـي معاونت ميان قراردادي باشد، رسيده نهايي تصويب به كه آثاري انتشار و چاپ براي – 20ماده .

  :صاحب اثر منعقد مي گردد كه بر پايه مفاد زير عمل خواهد شد

هزينه چاپ و نشر مورد حمايـت قـرار % 100تا سقف  کدهآثار و تاليفات مورد تاييد شوراي انتشارات دانش-1

  .خواهد گرفت



راه انـدازي نگرديـده است  رابعلوم پزشکي سکده تا زماني كه اداره انتشارات دانشکده معاونت پژوهشي دانش-2

 دهک، مي بايست با يکي از ناشرين معتبر داخلي قرارداد چاپ و نشر آثار و تاليفـات شـوراي انتشـارات دانش

 .انعقاد نمايد

  .مي باشد کده:تعيين ناشر داخلي به عهده شوراي انتشارات دانش 1تبصره .

راه انـدازي نگرديـده  بارعلوم پزشکي سـ کدهت دانشتا زماني كه اداره انتشارا کدهمعاونت پژوهشي دانش-3

از تعـداد كتب  22است، مي بايست در قرارداد منعقده با ناشر متذكر گردد، پس از كسر كتابهاي موضوع مـاده 

مورد قرارداد، كتابهاي باقي مانده جهت فروش بصورت اماني به كتـاب فروشـيهاي معتبـر سراسـر كشور ارائه 

 .گردد

مي تواند كتابها را از ناشر تحويل گرفته و خود اقدام به فروش نمايد كه فروش يا بصـورت  کدهدانش- 2ه تبصر 

  . مستقيم انجام مي پذيرد و يا بصورت اماني در مراكز فروش و كتابفروشي هاي معتبر ارائه مي گردد

  واهد گرديدواريز خ کدهدر آمدهاي حاصل از فروش كتاب به حساب درآمدهاي دانش- 3تبصره

 د:تعيين شماره نسخه هاي اثر براي چاپ ،با نظر شورا خواهد بو 4تبصره  .

: پس از بستن قرارداد ،هر گونه تغييري در متن از سوي پديد آورنده ،تنها با نظر شورا خواهـد بـودو  5تبصره

  .هزينه آن از سوي صاحب اثر پرداخت خواهد شد

 کدهدانش و اسـت اثـر جلـد پشـت تـاريخ از تمـام سال ،پنج دانشگاه به اثر صاحب واگذاري مدت –21ماده 

مجاز است در اين مدت با رعايت حقوق صاحب اثر ،نسبت به تجديد چاپ اثر به دفعات و به هر شمار كه الزم 

ا يکده باشد ،اقدام كند.صاحب اثر در مدت پنج سال ، مجاز نخواهد بود كه حـق چـاپ و انتشـار اثـر را بـه دانش

  . موسسه يا شخص ديگر واگذار نمايد

 .شورا و صاحب اثر خواهد بود توافق به موكول ، سال پنج از بعد كتب چاپ تجديد – تبصره

،  دانشمندان ، اثر صاحب به اهداء براي نسخه% 25 كتاب چاپ نوبت هر از تواند مي دانشگاه – 22ماده 

 .پژوهشگران و موسسات فرهنگي و دانشگاهي و كتابخانه هاي عمومي اختصاص دهد

  :ها الزحمه حق –فصل چهارم 



امر تاليف ،ترجمه ،داوري و ويرايش آثار فعاليت دارند ، حق الزحمه اي بر پايه  در كسانيکه براي – 23ماده 

  . مقررات معاونت پژوهشي وزارت متبوع و با ضوابط زير ، منظور و پرداخت خواهد شد

 ريال  10000تا  6000حق تاليف هر صفحه از -1

 ريال  10000تا  6000حق ترجمه هر صفحه از -2

 ريال با امتياز اجرايي  1000تا  600ز حق داوري هر صفحه ا-3

 ريال  2500تا  1500حق ويرايش ادبي هر صفحه از -4

 ريال  500000حق نظارت براي ناظر چاپ به ازاي چاپ هر عنوان كتاب مبلغ -5

 .در هر حال ،تعيين حق الزحمه هاي گوناگون هر اثر با تصويب شورا خواهد بود - 1تبصره 

  .ر پايه ميزان تورم ساالنه قابل تعديل استب شده ياد حقوق– 2 تبصره

 بداند،حق ضروري را اثري چاپ ،تجديد نامه آيين اين يکم و بيست ماده مفاد به توجه با شورا اهگهر –24ماده 

  :الزحمه اي به شرح زير به صاحب اثر پرداخت خواهد شد

تاليف و ترجمه پرداختي به صاحب اثـر حق % 50هر گاه اثر بدون هيچگونه تجديد نظر ، دوباره چاپ شود،-1

  .به آن افزوده مي شود% 5پرداخت مي شود. در صورت ادامه تجديد ، هر بار 

حق تاليف يا حق ترجمه چـاپ % 80تا 60هر گاه تجديد نظر و تغييرات و اصالحات، كلي و جامع باشد، از -2

 .نخست به تشخيص شورا به صاحب اثر پرداخت مي گردد

  :آثار آموزشي امتياز تعيين – فصل پنجم

 داوران امتيـاز و نظرهـا گـرفتن نظـر در با باشند رسيده چاپ به هکددانش انتشارات در كه آثاري – 25ماده 

  : آن آثار با نظر شورا و راي مخفي ،به آنها امتيازات زير تعلق خواهد گرفت

 امتياز  20تا  5آثار تاليف شده از -1

 امتياز  10تا 5آثار ترجمه شده از- 2



ور نفر دا دو بوسـيله كم بايددست باشند، رسيده چاپ به دانشگاه انتشارات از درخارج كه آثاري – - 26ماده 

مورد بررسي قرار گرفته و پس از دريافت نظر داوران ،امتياز آن آثار با نظر شورا و راي مخفي به قـرار زير خواهد 

  :بود

 امتياز  20تا1امتياز كتب تاليف شده از-1

 امتياز  10تا1امتيازكتب ترجمه شده از-2

 ، االجراست الزم کدهدانش رئيسه هيات در شدن تصويب از پس نامه آيين اين – 27ماده 

از سـوي شـورا  36/10/86تبصـره اسـت در تـاريخ  14مـاده و  27اين آيين نامه كه در بردارنده پنج فصل ،  

 . مورد تصويب قرار گرفت کدهپژوهشي دانش

 

 

 

 

 

 

 


