
 

 دانشگاه علوم پزشکی اراک

 معاونت تحقیقات و فناوری

 

 اراک پزشکی علوم دانشگاهآيين نامه شوراي انتشارات 

  انتشارات شوراي: اول فصل

 که باشد می دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت زيرمجموعه واحدهای از دانشگاه انتشارات شورای - يك ماده

 .است گرديده تاسیس 8731 تاريخ از

 های زمینه کلیه در محترم اساتید ارزشمند آثار چاپ تسهیل و تشويق گسترش،  شورا تشكیل از هدف – دو ماده

 .باشد می  پزشكی علوم

ی در شورا مطرح می گردد که موضوع آن در خصوص رشته های علوم يترجمه و تالیف کتابها  – سه ماده

 پزشكی باشد.

 اعضای شورا عبارتند از:  – چهار ماده

  شورا رئیس بعنوانتحقیقات و فناوری  معاون  -   

 انتشارات   و ويرايش امر در که پژوهشی معاونت ارشد کارشناسان از يكی مدير تحقیقات و فناوری يا   -   

 .باشد کافی اطالعات و تجربه دارای

با مرتبه دانشیاری به باال دارای تخصص موضوعی متفاوت در  چهار نفر از اعضای هئیت علمی دانشگاه  -   

 علوم پزشكی 

  شورا دبیر بعنوان  مرکزی کتابخانه رئیس  -  



 های دوره برای شورا، یاعضا دوباره انتصاب و انتخابمی باشد   سال 2  شورا در عضويت مدت  – 8 تبصره

 است. بالمانع بعد

 خواهد انجامدبیر شورا  را انتشارات شورای های مسئولیت  دانشگاه، انتشارات شورای تشكیل زمان تا -2 تبصره

 .  داد

 مدير عهده به ايشان غیاب در و دانشگاهتحقیقات و فناوری  معاونت عهده بر شورا اداره مسوولیت  – پنج ماده

 .  باشد می دانشگاه پژوهشی

 : است زير شرح به شورا وظايف – شش ماده

 در طرح منظور به دانشگاه تابعه های دانشكدهپس تصويب در شوراهای گروه  پیشنهادی آثار پذيرش -8

 آنها نشر و چاپ جهت انتشارات شورای

 شورا مصوبات اجراینظارت بر  جلسه صورت تهیه انتشارات، شورای جلسات دستور و ها برنامه تنظیم -2

 صدور مجوز استفاده از نام و آرم دانشگاه جهت کتب مورد تائید -7

 برای نظر، اظهار منظور به اثر، صاحب و نظر صاحب افراد از لزوم، صورت در تواند می شورا  – هفت ماده

 . بود خواهد شورا با نهايی گیری تصمیم . در اين مواردنمايد دعوت شورا های نشست در شرکت

 : شورا اجرايی مقررات – دوم فصل

 اعضای از تن دو پیشنهاد به يا و آنها دعوت به شورا مسوول و دبیر هماهنگی از پس شورا جلسات  –هشت  ماده

 . يابد می رسمیت اعضاء(  سوم دو) اکثريت حضور با و شود می تشكیل شورا مسوول تصويب و شورا

 تشكیل از پیش ساعت 22 يا و يابند حضور شورا درجلسات پیوسته که هستند موظف شورا اعضای  –نه ماده

 سه که اعضاء از يك هر اينصورت، غیر در نمايند؛ اعالم شورا دبیر به دلیل بیان با را خود حضور ،عدم جلسه

 جانشین و شد خواهد شناخته مستعفی شورا عضويت از باشد، نداشته حضور تحصیلی سال يك درمتوالی  جلسه

 .گرديد خواهد منصوب يا برگزيده چهار، ماده در مقرر شیوه به او

 .گردد می اخذ جلسه در حاضر اعضای(  يك اضافه به نصف) آرا اکثريت با شورا تصمیمات  –ده  ماده

 جلسات شورا هر دو ماه يكبار تشكیل می گردد. -تبصره يك 



 :است زير شرح به( نامه آيین پنجم ماده موضوع) شورا دبیر وظايف  –يازده  ماده

 جلسات دعوت شود. تشكیل بمنظور شورا اعضاء از -8

و ارائه آن از طريق سیستم اتوماسیون به ، شورا تصمیمات و مصوبات به مربوط جلسات صورت تنظیم -2

 معاونت تحقیقات و فناوری

 .رددگ می عرضه شورا در ارائه برای که آثاری از حراست و نگهداری -7

  ممكن فرصت اولین در شورا در آثارارائه  -2

 بر ، مترجمان نگارندگان، ذينفع، اشخاص ،واحدها، ها دانشكده به شورا مصوبات و تصمیماتانعكاس  -5

  ضرورت و مورد حسب

 ( اعضاء غیاب و حضور) نامه آيین ايننه  مادهاجرای  -6

 بعد سال های فعالیت برنامهتنظیم  وفراهم  سال هر پايان در  شورا فعالیت به مربوط ساالنه گزارشتهیه  -3

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاون بهارائه  و شورا  همكاری با

 :آثار نشر و پذيرش شرايط  – سوم فصل

 : اصطالحات تعريف  –دوازده  ماده

 . باشد می گردآوری يا و ترجمه ، تالیف گونه هر اثر، از منظور: اثر -8

 ( 8) بند در شده ياد های گونه از يكی به را اثر است،که حقیقی اشخاص يا شخص منظور: اثر صاحب -2

 . دانشگاهی غیر يا و باشد دانشگاهی خواه کند، ارائه

 دو بايد کنند، منتشر و چاپاراك  پزشكی علوم دانشگاهبا آرم  را خود اثر باشند مايل که کسانی –سيزده  ماده

  .دارند ارسال شورا برای ای نامه طی و فراهم الزم، های فهرست و مراجع و منابع ذکر با را آن از تايپی ی نسخه

 محرمانه بصورت گردد، تايیدداوری  برای چنانچه و شده بررسی ، شورا در شده ارائه آثار –چهارده  ماده

 ارسال نمايد، می تعیین شورا که نظر صاحب و دار صالحیت اشخاص از نفر دو به ارزيابی برای شورا دبیر بوسیله

 .  گردد می

 بررسی، از پس انتشارات علمی کیفیت حفظ و کلی سیاستهای و اهداف اساس بر دارد اختیار شورا  – تبصره

 . نمايد اعالمبا آرم دانشگاه  انتشار قابل غیر را شده ارائه آثار



 درباره را خود پذيرش عدم يا پذيرش اثر، دريافت ازيك هفته  مدت در حداکثر بايد داوران  –پانزده  ماده

 اعالم شورا به را خود نهايی نظر يكماه، از پسحداکثر  پذيرش، صورت در و کنند اعالم  شورا به اثر ارزيابی

 .نمايند

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

 .بود خواهد انتشار و چاپ قابلبا آرم دانشگاه  شورا تصويب با اثر باشند، داده مثبت نظر داور دو گاه هر -8

 تشخیص و مصلحت به تواند می شورا باشند، داده منفی نظر ديگری و مثبت نظر ازداوران يكی گاه هر -2

 .بگیرد تصمیم آن درباره "راسا يا و بفرستد نظرديگری صاحب شخص به داوری برای را اثر خود،

 متن در را تغییراتی و اصالحات آنها از يكی يا و دو هر اما باشند، داده مثبت نظر داور دو هر گاه هر -7

 اصالحات اثر، صاحب نمودو خواهد اعالم اثر صاحب به را مراتب شورا دبیرخانه باشند، کرده پیشنهاد

 .شد خواهد ارسال شورا به بررسی برای دوباره پايانی نتیجه آوردو خواهد بعمل را الزم

 و شود می اعالم اثر صاحب به بعدی اقدامات برای اثر، يك پذيرش صورت در شورا پايانی نظر  –هفده  ماده

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

 " در شورا بررسی می گردد.مجددا موضوع اثر، صاحب اعتراض صورت در  – تبصره

 .بود خواهد اثر صاحب عهده بر علمی نظر از اثر هر درستی مسوولیت  –هجده ماده

 :ها الزحمه حق – چهارم فصل

 مقررات پايه بر ای الزحمه حق دارند، فعالیت آثار و تدوين تاليف امر در کسانیكه برای  –نوزده  ماده

 :شد خواهد پرداخت و منظور زير،به شرح  متبوع وزارت پژوهشی معاونت

 هر ازای به آن بودن بديع و اثر کیفیت و تجربه تخصص، علمی، مرتبه با متناسب کتاب تألیف الزحمه حق

 گواهی ساعت 53 سقف تا و شود می تعیین ريال  333/253 الی  833/ 333 بین ای کلمه 733 صفحه

 .شد خواهد صادر

 .بود خواهد شورا تصويب با اثر هرتدوين و گردآوری  ،الزحمه حقمیزان  تعیین حال، هر در  - 8 تبصره



 متبوع وزارت پژوهشی معاونت مقررات پايه بر دارند، فعالیت آثار ترجمه امر در کسانیكه برای  – بیست ماده

 ساعت  53سقف تا و  تعلق نمی گیرد ولی اجازه چاپ کتاب با آرم دانشگاه داده می شودحق الزحمه ای 

  .شد خواهد صادر گواهی

 جلسه در حضور الزحمه حق -ويك  بیست ماده

 تخصص، علمی، مرتبه با متناسب ساعت 2 مبنای بر  انتشارات شورای جلسات در افراد حضور الزحمه حق

 :شود می پرداخت زير جدول براساس جلسه، در کیفی حضور میزان و تجربه

 دانشگاهانتشارات شورای  مرتبه علمی

 ريال  000/050تا  000/000ساعتی  استاد

 ريال 000/000 تا 000/550 ساعتی دانشیار

 

 :آثار آموزشی امتياز تعيين – پنجم فصل

 گرفتن نظر درآرم دانشگاه داده شود با  باشورای انتشارات مطرح و اجازه چاپ  در که آثاری –دو و بیست ماده

 :گرفت خواهد تعلق زير امتیازات آنها به شورا، نظر با آثار آن داوران امتیاز و نظرها

  امتیاز  5/8 شده تالیف آثار -8

 امتیاز / . 7شده  ترجمه آثار -2

 :گردند می منتشر دانشگاه آرم با كه كتابهايی ظاهري مشخصات -فصل ششم 

 :شد خواهد گرفته درنظر تالیفی کتب عنوان با کتابی -ماده بیست و سه 

 و عنوان با مرتبط و نويسندگان يا نويسنده خود تحقیقاتی نتايج حاصل کتاب منابع از مورد% 8 حداقل  -8

 .   باشد شده چاپ پژوهشی و علمی معتبر مجالت در مقاله بصورت و بوده کتاب محتوای

) در موارد خاص  .گردد ذکر منبع 73 حداقل تدوينی  کتب برای و منبع 23 حداقل تألیفی  کتب برای -2

 حداقل منبع مورد نیاز متناسب با حجم، نظر داور و شورا قابل انتشار خواهد بود.(

 .باشد نويسندگان تخصص حیطه در بايد کتاب موضوع تدوينی و تالیفی کتب مورد در -7



 به کتاب مندرجات ساير و مطالب صحت مورد در مسولیت هرگونه تدوينی و تالیفی کتب خصوص در -2

 .بود خواهد اثر صاحب عهده

 :شد خواهد گرفته درنظر ترجمه کتب عنوان با  که کتابی -ماده بیست و چهار 

 مترجم عهده به آن از ناشی مسولیتهای کلیه و اثر صاحب موافقت کسب ای ترجمه کتب مورد در -8

 .بود خواهد

 گذشته اصلی کتاب متن ويرايش آخرين تاريخ از سال 7 از بیش نبايد شده، ترجمه کتب خصوص در -2

 .باشد می ترجمه و تألیف کمیته عهده به خاص موارد تشخیص. باشد

 و انصراف مراتب بايد شود متوقف مذکور مراحل از يك هر در ترجمه متقاضی فعالیت صورتیكه در -7

 .گردد اعالم آن علت

 صورت دانشگاه علمی هیئت اعضای از يكی نظارت تحت بايد کتاب  ترجمه دانشجويان مورد در -2

 .گیرد

 :آثار نويس پیش ارائه جهت لزوم مورد های ويژگی  -ماده بیست و پنج 

 معادل بايد( سطری 81) وزيری قطع و 82 فونت با( تدوين يا ترجمه, تالیف از اعم)  کتاب حجم حداقل.     8

 تصمیم خاص موارد در. نباشد جداول و تصاوير به مربوط کتاب% 23 از بیش آنكه شرط به باشد صفحه 833

 وجود جداول و تصاوير تعداد نظر از محدوديتی اطلس، کتب موارد در. است انتشارات شورای برعهده گیری

 صفحه است. 833برای دريافت حق التشويق نیازبه  .ندارد

 . شود آورده کتاب ابتدای در مطالب فهرست.         2

 . شود آورده کتاب انتهای در ايندکس.         7

 .شود گذاری شماره کتاب اصلی متن در منابع.         2

 .باشد گذشته سال 5 به مربوط حداکثر منابع.          5

 .  شود ارائه فصل هر پايان در استفاده مورد منابع.         6



 . گردد ارائه نويس زير در و شده يابی معادل التین اصطالحات کلیه.         3

 . شود آورده مطالب خالصه آن انتهای در و مربوطه اهداف فصل هر ابتدای در.          1

 . شود ذکر آنها نويس زير در نمودارها يا جداول ، ها شكل به مربوط منابع.      9

 و آوری گرد مثل مواردی ذکر از و شود مشخص ترجمه يا و تدوين تالیف، نظر از کتاب وضعیت.      83

 . شود داری خود...  و ترجمه و تالیف يا و ترجمه

 . االجراست الزم دانشگاه رئیسه هیات در شدن تصويب از پس نامه آيین اين  –شش  و بیست ماده

 

 سوی از 39/8792 /86  تاريخ در است تبصره 82 و ماده 26 ، فصلشش  بردارنده در که نامه آيین اين

به   29/39/92و در تاريخ   گرفت قرار تصويب مورد دانشگاهانتشارات معاونت تحقیقات و فناوری  یشورا

 تائید هیات رئیسه دانشگاه رسیده و از اين تاريخ به بعد الزم االجرا است.

 


