
 ۱۱۳۶۵۶/۹۹ شماره:                                                                                                                                                          
 ۲۷/۲/۱۳۹۹:   تاریخ                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 بسمه تعالی

 معاونت آموزشی و پژوهشی

 حیدریهنامه انتشارات دانشگاه تربتآیین

 

 مقدمه

و نشر  رش، چاپمشی، نحوه پذیریزی و هماهنگی امور چاپ و نشر دانشگاه، تعیین خطنامه به منظور تسهیل، برنامهاین آیین

انتشارات  سازی اثر و نظارت بر آن تنظیم گردیده است.داد و تعیین حقوق صاحب اثر و سایر خدمات مربوط به آمادهکتاب، انعقاد قرار

دانشگاه در زمینه چاپ و نشر هر نوع اثر علمی و تحقیقی اعم از تألیف، ترجمه، نشر کتب مختلف )درسی، کمک درسی، مرجع( و 

 نامه فعالیت دارد.های مختلف علمی با رعایت مفاد این آیینجدید در زمینههای نشر کتاب

 

 تعاریف -1ماده

های مرتبط با رشتهتصحیح انتقادی  )گردآوری( وترجمه، تدوین تألیف، منظور از اثر عبارت است از هرگونه تصنیف،  اثر: -1-1

 که قابل چاپ و نشر باشد. حیدریهموجود در دانشگاه تربت

های علمی نویسنده است و همراه با تحلیل یا ها و نوآوریای است که پیام اصلی آن بر اساس دیدگاهمجموعه تصنیف: -الف

 باشد.های دیگران در یک موضوع مشخص مینقد دیدگاه

دهی مانترکیب مبتکرانه سا تحلیل نو یا های علمی و نظریات پذیرفته شده است که بر اساسای از دادهمجموعه تألیف: -ب

 شود و توأم با ارائه دیدگاه جدید است.می

 شود.میهای خارجی به زبان فارسی یا بالعکس با حفظ اصالت متن اصلی برگردانده اثری است که مستقیماً از زبان ترجمه: -ج

 .شودمیآوری و تنظیم مطالب آثار اشخاص یا منابع دیگر حاصل پدید آوردن اثری که محتوای آن از جمع :)گردآوری( تدوین -د

ها با یکدیگر و های خطی معتبر موجود از یک اثر و مقایسه و مقابله آنعبارت است از گردآوری نسخه تصحیح انتقادی: -ه

 با ذکر مقدمه و توضیحات و حواشی الزم. ،ارائه یک متن صحیح از آن میان

اعضای  تواند با همکاریباشد که میعضو هیأت علمی دانشگاه تربت حیدریه می ،اثر از صاحبمنظور  صاحب اثر: -۲-1

ارائه  ۱-۱ بنددر  شده رموارد ذکاثر را به یکی از ، ینها و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی مورد تأیید وزارتدانشگاه سایر علمیهیأت

  نماید.

به چاپ اثر خود بدون دریافت کمک هزینه  مندعالقهحیدریه دانشگاه تربتعلمی هیأت عضوغیر متقاضی چنانچه  -1تبصره 

 باشد، پس از انجام روند داوری و تأیید شورای پژوهشی این روند میسر خواهد بود.

 حیدریه است.منظور دانشگاه تربتدانشگاه:  -3-1
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شود و در آن مواردی و دانشگاه تنظیم می منظور ایجاد تعهد بین صاحب یا صاحبان اثرسندی است که به  قرارداد: -4-1

ضوابط چاپ و انتشار مشخص سایر شیوه و مقطع زمانی تحویل اثر، تعداد صفحات، شمارگان و ها، تنحوه پرداخو چون میزان 

 گردد.می

 شود.ویراستاران و داوران پرداخت می بابت انجام خدمات به ،طبق ضوابط وجهی است که الزحمه:حق -5-1

 گونه اصالح در یک متن تصنیف، تألیف، ترجمه یا تدوین است.انجام هر ویرایش: -6-1

 

 تشکیالت انتشارات -۲ماده 

 :باشدوظایف تشکیالت انتشارات به شرح زیر می انتشارات به شورای پژوهشی محول شده است. تشکیالتوظایف  در دانشگاه

 ریزی برای چاپ کتابگذاری و برنامهسیاست. 

  دستورالعمل فرایند چاپ اثرتعیین. 

 گیری از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطهبررسی و ارزیابی آثار علمی ارائه شده با بهره. 

  گذاری و الزحمه اثر، ویرایش، شمارگان، قیمتچاپ، حق تجدیدجزئیات اثر، چاپ اثر، ، نوع اثراتخاذ تصمیم در مورد

  .تخفیف بهای آثار منتشره

  نظرات داوران و ویراستاران جهت تصویب نهایی برای چاپ اثرنظارت بر اعمال. 

  علمی و محققان، توسط سایر ناشرین.اعضای هیأت منتشر شده آثارو داوری بررسی علمی 

 مطابق ضوابط  جلد و سایر مواردطرح چینی، قطع کتاب، گیری در مورد تنظیم شناسنامه کتاب، مشخصات حروفتصمیم

 انتشارات.

 مراحل بررسی و تصویب آثار -3ماده 

  ،های مربوطهتکمیل فرمپس از  گردد. ییدأت ابتدا بایستی در گروه آموزشی بررسی وپیشنهاد اثر ارائه شده توسط صاحب اثر 

 داور از دو داور داخلی و ۱حداکثر شود )در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح و جهت دریافت نظر تخصصی به داورها ارجاع میاثر 

  .باشنددر زمینه اثر پیشنهادی  نظرو صاحباستادیار حداقل از مرتبه بایست می(. داوران دانشگاه خارج

و تعداد جلد، ویراستاری ادبی طرح قطع کتاب، کاغذ،  نوع چاپ،نوع اثر،  گیری در موردهرگونه اصالح و تصمیمحق  :۲تبصره 

 است. حیدریه محفوظدانشگاه تربت پژوهشیشمارگان برای شورای 

در زمان  صاحب اثره یا دنویسنکه باشد. در صورتیماه میدو حداکثر  صاحب اثرپروسه انجام اصالحات توسط  :3تبصره

این فرآیند  .ماید، پس از انجام کلیه اصالحات پروسه داوری کتاب مجدد انجام خواهد شدننانجام اصالحات مشخص شده اقدام به 

 .باشدمیصاحب اثر های داوری مجدد به عهده باشد و کلیه هزینهپذیر میبار امکان ۲حداکثر 

داور  ،را به اتمام نرساندداوری در این مدت پروسه  ،که داورباشد و در صورتیپروسه داوری کتاب حداکثر دو ماه می: 4 تبصره

 پذیرامکانوی  ادامه همکاری با ،افتد سه بار اتفاقمذکور که این مسئله برای داور جایگزین انتخاب خواهد شد. ضمناَ در صورتی

 بود.خواهد ن
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 حیدریهروش چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه تربت -4ماده 

 پردازد.علمی خود میتأاعضای هی صورت به چاپ کتب تخصصی سه حیدریه بهانتشارات دانشگاه تربت -1-4

جلد در اختیار واحد  ۳0که از کتب چاپ شده ریال،  80،000،000کاغذی کتب تخصصی صاحب اثر تا سقف صرفاَ چاپ  -۱

 تحویل خواهد گردید. صاحب اثرحیدریه قرار خواهد گرفت و مابقی به پژوهش دانشگاه تربت

جلد در اختیار  ۳0ریال که از کتب چاپ شده  40.000.000کتب تخصصی صاحب اثر تا سقف  الکترونیکی -چاپ کاغذی -۲

حیدریه قرار خواهد گیرد. همچنین نسخه الکترونیکی آن در سایت دانشگاه تربتمیحیدریه قرار واحد پژوهش دانشگاه تربت

 التشویق به صاحب اثر پرداخت خواهد شد.ریال به عنوان حق ۲0.000.000گرفت. در این حالت مبلغ 

یار جلد در اخت ۲0ریال که از کتب چاپ شده  ۲0.000.000کتب تخصصی صاحب اثر تا سقف  الکترونیکی-چاپ کاغذی -۳

حیدریه قرار خواهد گیرد. همچنین نسخه الکترونیکی آن در سایت دانشگاه تربتحیدریه قرار میواحد پژوهش دانشگاه تربت

 التشویق به صاحب اثر پرداخت خواهد شد.ریال به عنوان حق 40.000.000گرفت. در این حالت مبلغ 

ت أهی غیرعضو ،کلیه نویسندگان یا و عنوان نویسنده اول اثر نباشدحیدریه بهعلمی دانشگاه تربتچنانچه عضو هیأت :5 رهتبص

در نظر گرفته برای نفر اول درصد مبلغ ذکر شده جهت چاپ  80 ،(۱ماده  ۱)با رعایت تبصره  باشند دانشگاه تربت حیدریه علمی

 خواهد شد.

 گردد.کتاب اعمال میاول  نوبت فقط برای چاپ ۱-4ماده : 6 تبصره

 جمله ذیل در ابتدای آثار مورد حمایت برای چاپ، الزامی است: درج: 7 تبصره

گونه مسئولیتی در قبال صحت حیدریه هیچباشد. انتشارات دانشگاه تربتمسئولیت کلیه مطالب این کتاب بر عهده نگارنده می»

 .«و سقم مطالب ندارد

 حیدریه است.شورای پژوهشی دانشگاه تربت فسیر مواد این دستورالعمل و توضیح موارد مسکوت آن بر عهدهت: 8تبصره 

حیدریه خواهد بود و اختیار چاپ و انتشار هر اثر در چارچوب قرارداد منعقد شده با نگارنده متعلق به دانشگاه تربت :9 تبصره

 نویسنده بدون اخذ موافقت کتبی دانشگاه به هیچ وجه حق چاپ مجدد یا به روز رسانی کتاب را ندارد.

الزحمه ویراستاری علمی ویراستاری علمی اثر در صورت نیاز بر عهده صاحب اثر خواهد بود، همچنین پرداخت حق :10تبصره 

 باشد.بر عهده صاحب اثر می

 

 الزحمه ویرایش ادبی و داوری اثر حق -5ماده 

 حیدریه پرداخت خواهد شد.توسط انتشارات دانشگاه تربتریال  ۱۵.000ای الزحمه ویرایش ادبی اثر به مبلغ صفحهحق -1-5

  حیدریه پرداخت خواهد شد.توسط انتشارات دانشگاه تربت شرح ذیلبه الزحمه داوری اثر حق -۲-5

 ریال 4.000.000ریال تا سقف  ۱۲.000ای استادیار صفحه 

 ریال 4.۵00.000ریال تا سقف  ۱4.000ای دانشیار صفحه 
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 ریال ۵.000.000ریال تا سقف  ۱۶.000ای صفحه استاد 

 

 منتشر شده:  آثارگذاری قیمت -6ماده 

            پذیرد.انجام میها از رابطه مقابل گذاری کتابقیمت -1-6

= قیمت کتاب      
تمامی هزینههای چاپ کتاب×۲

تیراژ چاپی  
              

 پیشنهادبر اساس قیمت هر نسخه از کتاب با توجه به ارزش علمی اثر، کیفیت جنس کتاب و تعداد صفحات  :11تبصره 

  باشد.می افزایشقابل ، رابطهدرصد مبلغ محاسبه شده از طریق  ۵0، تا و پس از تصویب در شورای پژوهش صاحب اثر

شورای پژوهش دانشگاه  دیدبه صالح الکترونیکی -چاپیهای گذاری کتابگیری در مورد نحوه فروش و قیمتتصمیم -۲-6

ضمن آنکه کلیه درآمدهای آن متعلق به دانشگاه تربت حیدریه  محفوظ است.حیدریه برای انتشارات دانشگاه تربتبوده و امتیاز آن 

 الکترونیکی-چاپیهای الزم به ذکر است قیمت کتاب خواهد شد.منظور بوده و مستقیماَ به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه 

 تعیین گردد.علمی و با تصویب در شورای پژوهش به پیشنهاد عضو هیأت تواندمی

 

 حیدریهدر انتشارات دانشگاه تربتهای جدید آن و ویراستکتاب مجدد چاپ  شرایط -7ماده 

بدون حمایت مالی انتشارات دانشگاه و  پژوهشیحیدریه با مجوز شورای چاپ مجدد یک اثر در انتشارات دانشگاه تربت -1-7

ارائه  دانشگاه واحد پژوهشجلد از کتاب چاپ مجدد را به  ۱0موظف است تعداد صاحب اثر  ،است. در این حالتپذیر امکاندانشگاه 

 الکترونیکی، درآمدهای حاصل شدده از فروش نسخ الکترونیکی همیشه به دانشگاه تعلق خواهد داشت.-در مورد کتب چاپی نماید.

عنوان نسخه کامالً جدید قابل درصد تغییرات طبق نظر داوران، به شکلی که به ۷0چاپ و ویراست جدید اثر با بیش از  -۲-7

 شود.ارزیابی باشد، پس از بررسی در شورای پژوهشی دانشگاه معادل یک کتاب جدید تلقی می

طبق نظر داوران، پس از بررسی مجدد در شورای درصد تغییرات  ۷0تا  ۳۵های چاپ مجدد اثر با بیش از هزینه :1۲تبصره 

 قرار گیرد. مالی دانشگاه درصد مورد حمایت ۵0تواند تا پژوهشی دانشگاه می

ف قابل بازنگری تعمحترم در صورت نیاز به اصالحات یا در صورت تغییر قوانین باال سری وزارت نامه این آیین: 13تبصره 

 است

مورد  ۱8/۳/۱۳۹۹مورخ هیأت رئیسه و  ۲۷/۲/۱۳۹۹مورخ ره در جلسه شورای پژوهشی تبص ۱۳ ماده و ۷نامه در این آیین

 تصویب اعضا قرار گرفت.

 


