/10/148ص99/
1399/03/14

سازمان مرکزی

باسمه تعالی

شیوهنامۀ جامع نشر کتب علمی دانشگاه آزاد اسالمی

مقدمه :با توجه به ماموريت تعريف شده در سند اسالمي شدن دانشگاهها مبني بر انتشار علم و فناوري در خدمت نيازهاي جامعهه و
در راستاي راهبردهاي  4و  7نظام پژوهش و فناوري سند يادشده ،بازنگري شيوهنامه انتشار كتاب در دستور كار قرار گرفت .هدف از
فعاليت نشر ،پاسخگويي به نيازهاي علمي و پژوهشي در سطح دانشگاه و كشور است .به منظور دستيابي به اين هدف "برنامه توسهعه
كيفي و كمي فعاليتهاي نشر دانشگاه"" ،رويكرد تعالي محور"" ،گسترش مرزهاي دانش و علوم كهاربردي و كارآمهد مبتنهي برنشهر
مساله محور"" ،اجتناب از نشر بدون تقاضا و يا بدون كاربست" مورد توجه قرار گرفته است .براين اساس با توصيف ضوابط و مقهررات
حاكم بر انتشار كتب علمي دانشگاه آزاد اسالمي تالش گرديده است چارچوبهاي حاكم بر انتشار كتابهاي علمي منطبق با اههداف
يادشده و توسعۀ فعاليتهاي تحقيقاتي و روزآمدسازي محتواهاي آموزشي و تخصصي انجام پذيرد .بنابراين واحدها و مراكزدانشگاهي
ملزم هستند بر اساس مفاد اين شيوهنامه درخصوص انتشار كتابهاي علمي اقدام نمايند.
ماده  )1تعاریف
 1-1دانشگاه :منظور دانشگاه آزاد اسالمي است.
 1-2شورای مرکزی انتشارات و اسناد علمی :اين شورا باالترين مرجع دانشگاه در زمينه تصميمگيري نشهر علمهي ،نشهريات علمهي،
امور كتابخانهها و اسناد علمي و علم سنجي است و رئيس دانشگاه رياست آن را برعهده دارد.
 1-3شورای انتشارات معاونتهای موضوعی :منظور شورايي است كه در معاونتهاي علوم پزشكي ،علهوم انسهاني و هنهر ،علهوم پايهه
مهندسي و كشاورزي دانشگاه در چارچوب شرح وظايف و اختيارات در هريه از معاونتههاي يادشهده بها رياسهت معاونهان مربهو
تشكيل ميشود.
 1-4نشر علمی و دانشگاهی :منظور مجموعۀ تابعۀ صاحب پروانۀ نشر علمي و دانشگاهي دانشهگاه آزاد اسهالمي از وزارت فرهنهو و
ارشاد اسالمي است.
 1-5شورای انتشارات استان :شورايي است كه در هر استان در زمينه انتشارات ،امور كتابخانهههاي واحهدها و مراكهز دانشهگاهي در
چارچوب شرح وظايف و اختيارات مندرج در اين شيوهنامه تشكيل ميشود.
 1-6شورای انتشارات واحدها :شورايي است كه در واحدهاي ويژه و سطح ي در زمينه انتشهارات و امهور كتابخانههها در چهارچوب
شرح وظايف و اختيارات مندرج در اين شيوهنامه تشكيل ميشود.
تبصره  :1شوراهاي استان و واحدهاي تابعه حسب تشخيص رياست استان قابل تجميع است.
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 1-7چاپخانههای دانشگاه :منظور بخشهايي است كه در واحدهاي تابعۀ دانشگاه ،زيرساخت بالقوه و بالفعل چاپ كتاب را دارند.
 1-8کتابخانه :منظور كتابخانههاي دانشگاه آزاد اسالمي است.
 1-9مراجع تصمیمگیری :شوراي مركزي انتشارات و شوراهاي مربوطه حسب مورد است.
 1-10داور(ان) :از اعضاي هيأت علمي (دانشگاه ازاد اسالمي و يا ديگر دانشگاههاي معتبر) صاحبنظر و با تجربه در هر رشهته تخصصهي بها
مرتبه علمي حداقل استادياري است.
 1-11سامانۀ داوری :كتاب در اين سامانه بارگذاري شده و در خصوص داوري و چاپ آنها تصميمگيري خواهد شد.
 1-12اثر :هرگونه نوشتار علمي اعم از تصنيف ،تاليف ،تهدوين و گهردآوري ،ترجمهه ،تصهحيح و نقهد و ويهرايش علمهي و هم نهين
محتواي الكترونيكي علمي و درسي است كه مفهومي به غير از مقاله و جزوه درسي دارد.
 1-12-1تصنیف :اثري كه از ذوق ،تجربيات ،تحقيقات ،و ديدگاهها و نوآوريهاي علمي صاحب اثر پيرامون ي

موضوع خاص بهوده

و همراه با تقرير ،تشريح ،حاشيه نويسي (تحشيه) و تنظيم گفتارهاي علمي صاحب اثر و افزودن حواشي و تعليقات ضهروري توسهط
وي نگارش شده است .اثري كه ديدگاههاي جديد و نوآوريهاي علمي نويسنده(گان) را تشكيل دهد و با تحليل يا نقد ديهدگاههاي
ديگران در ي

موضوع مشخص همراه باشد .اگرچه قبالً آنها را در مقالههاي خود منتشر كرده باشند.

 1-12-2تالیف :اثري است كه شامل چند فصل با ارتبا منطقي بين آنها كه حاصل انديشه و تجربيات صاحب و يا صاحبان اثر بها
استفاده از منابع ديگر باشد .بر اساس تحليل يا تركيب مبتكرانه است و معموالً با نقد يا نتيجهگيري همراه است.
 1-12-3تدوین و گردآوری :اثري است كه داراي مطالب هدفمند و منسجم است و متناسب با موضوعي خاص گهردآوري و تهدوين
شده و توضيحات اضافي و افزودن مطالب مرتبط ،از ضروريات آن است.
 1-12-4ترجمه :اثري است كه مترجم آن را با رعايت قوانين ترجمه از زبان مبدأ به زبان مقصد برگرداند و مفهوم و محتواي كامهل
ساختار كتاب اصلي را حفظ نمايد.
 1-12-5تصحیح :اثري است كه شامل معرفي نسخه ،بدلهاي موجود در جهان ،تشخيص صحيحترين و نزدي ترين نسخه به زمان
حيات مؤلف ،ارائه روش تحقيق ،شرح و توضيح مستندات متن ،ذكر مآخذ و منابع مورد استفاده با اسهتناد شهواهد و كتابشناسهي
آن ،تكميل نقايص در عبارت و محتوا است.
 1-12-6نقد و ویرایش علمی :اثري است كه در برگيرنده ويرايش علمي (بررسي تخصصي و موضوعي محتواي اثر ،مقابلهه مهتن بها
اصل ،رفع اشكاالت و ابهامات ،تحقيق در صحت و سقم مطالب و بررسي منابع و مآخذ) ،ويرايش ادبي (انجام اصهالحات دسهتوري و
نگارشي اثر ،نشانهگذاري ،پاراگرافبندي ،فهرستها ،بررسي پانوشتها ،ارجاعات ،كتابنامه ،نمودارهها ،جهدولهها وشهكلهها بهدون
تغيير محتواي علمي) و ويرايش فني (رعايت اصول تايپ مثل نوع و شماره قلم و  ،...نقطهگذاري ارجاعها ،فهرسهتهها و مقهدمات و
درست نويسي كلمات) باشد.
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 1-12-7کتابهای ترکیبی (ترجمه و افزوده ها)......

آثاري كه تركيبي از تأليف ،ترجمه ،گردآوري و تدوين و ساير هستند بايد به شكلي ارائه شوند كهه مهرز روشهني ميهان نوشهتههاي
اصلي و بخشهاي افزوده شده توسط مترجم وجود داشته باشد ،لذا در اين خصوص مطابق بند  7-4عمل خواهد شد.
 1-13صاحب اثر :اعضاي شاغل و بازنشسته هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي (تمام وقت و نيمه وقت) ،اعضاي هيأت علمي ساير
دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي معتبر؛
تبصرۀ :2در اين شيوه نامه مفهوم صاحب اثر به كليه نويسندگان اثر قابل تعميم است؛
 1-14ناشر :واحدهاي دانشگاهي داراي مجوز نشر و مركز رسانه و نشر علمي دانشگاه؛
 1-15نشر :منظور تكثير اثر به صورت چاپ كاغذي و يا الكترونيكي است؛
 1-16کتاب درسی :كتابهايي كه محتواي آنها بر اساس سهر فصهلهاي مصهوبات شهوراي برنامههريزي آموزشهي و درسهي دانشهگاه آزاد
اسالمي در هر رشته تنظيم شده و به منظور آموزش در دورههاي مختلف تحصيلي تهيه ميشود؛ اين كتابها شامل كتابهايي اسهت كهه
حسب نياز مراجع تصميمگيري سفارش داده ميشود و يا توسط مولف راسأ به رشته تحرير در ميآيد.
 1-17کتاب تخصصی:كتابهايي كه به ي

موضوع خاص در ي

رشته اشاره كنند .عينهاً منطبهق بهر سهر فصهل درسهي نبهوده و نتيجهه

تحقيقات صاحب اثر است و به عنوان منبع مكمل درسي مورد استفاده قرار ميگيرد؛
 1-18کتاب مرجع :اثري است كه شامل تعداد زيادي مبحث كوتاه كه بخش هاي وسيعي از دانش را خالصهه وار در يه

يها چنهد

مجلد پوشش ميدهد و استفاده از كتب مرجع اساسآ به منظور مطالعه از ابتدا تا انتها نمي باشد و به فراخور سئوال و نياز اطالعاتي
به آن رجوع ميشود.
 19-1حقالزحمه :مبلغي است كه بر اساس قراردادهاي مربوطه و يا شيوهنامههاي مصوب به نماينده صاحباثر و داوران پرداخت ميشود.
 20-1قرارداد :

الف -سندي كه بين دانشگاه آزاد اسالمي و نماينده صاحب اثر منعقد ميشود؛ سندي كهه بهراي تعيهين حقالزحمهه چهاپ اثهر و
تعيين قدر السهم حقوق معنوي و مادي آن بين دانشگاه آزاد اسالمي و صاحب اثر ،تنظهيم و مبادلهه ميشهود .تعيهين اصهول كلهي
قرارداد مطابق مصوبات شوراي مركزي انتشارات و اسناد علمي است.
اثر در راستاي كاهش هزينهها و يا افزايش كيفيت چاپ تنظهيم

ب -سندي كه بين واحد دانشگاهي و چاپخانه به منظور چاپ ي

ميشود (همكاري با مركز نشر و رسانه از طريق مكاتبه رئيس واحد نيازمند قرارداد نمي باشد)؛
ج -سندي كه براي مشاركت در چاپ و انتشار ي

اثر بين واحد دانشگاهي و ساير مراكز علمهي و پژوهشهي و آموزشهي (ملهي يها

بينالمللي) تنظيم ميشود اين نوع قرارداد با پيشنهاد شوراي مربوطهه و تاييهد شهوراي مركهزي انتشهارات و اسهناد علمهي تنظهيم
ميشود.
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قرارداد نوع یک :

در اين قرارداد دانشگاه با پرداخت حق تاليف ،ترجمه (و يا ساير) به صاحب اثر بر اساس مهاده 6شهيوهنامه ،امتيهاز انتشهار و فهروش
كتاب و مالكيت مادي و معنوي مربو به اثر را در چارچوب قرارداد دارا خواهد بود.
قرارداد نوع دو (کتابهای الکترونیکی):

با توجه به اينكه حركت دانشگاه به سمت چاپ سبز است اين نوع قرارداد با تعيين درصدي از فروش براي صاحب اثهر تنظهيم ميگهردد .قهرار
داد نوع دو ناظر بر نشر الكترونيكي و تابع دستورالعمل هايي است كه متعاقبا اعالم خواهد شد.
قرارداد نوع سوم:

با نظر مراجع تصميمگيري مربو و تاييد محتوايي كتاب توسط داوران چاپ كتاب با آرم دانشگاه با پرداخت تمام هزينههاي چهاپ
و آمادهسازي كتاب توسط صاحب اثر امكان پذير است.
بنابراين فروش كتاب با صاحب اثر و يا با تفاهم ناشر و صاحب اثر صورت ميگيرد .در اين نوع قرارداد حقالتاليف ،ترجمه و يا سهاير
به صاحب اثر پرداخت نخواهد شد.
تبصرۀ  : 3انتخاب نوع قرارداد بر اساس پيشنهاد صاحب اثر بر مبناي نوع كتاب و نظر مرجع تصميمگيري تنظيم خواهد شد.
ماده  )2شورای مرکزی انتشارات و اسناد علمی دانشگاه
 : 2-1اهداف شورا

الف -سياستگذاري علمي فعاليتهاي نشر علمي دانشگاه؛
ب -كم

به توليد و نشر علم به منظور ارتقاي سطح فرهنو و دانش علمي؛

ج-ارتقاء و توسعه فعاليتهاي نشر علمي مساله محور؛
د -سياستگذاري و ارتقاء فعاليتهاي كتابخانههاي دانشگاه.
 : 2-2ساختار تشکیالتی شورای مرکزی انتشارات و اسناد علمی دانشگاه

 : 2-2-1تركيب اعضاي شوراي مركزي انتشارات و اسناد علمي:
الف -رئيس دانشگاه  -رئيس شورا
ب -مديرمسئول نشر علمي و دانشگاهي  -دبير شورا؛
ج -معاونين فرهنگي و دانشجويي ،علوم پزشكي ،علوم انساني و هنر ،علوم پايه و فني مهندسي  -عضو؛
د -سه تن از اعضاي هيات علمي (با مرتبه حداقل دانشهياري در رشهتههاي مختلهف و داراي سهوابق علمهي ،پژوهشهي و آشهنا بهه
مقررات نشر و حوزه كتابخانه و داراي اثر منتشر شده) ،اعضاي حقيقي به پيشنهاد دبير شورا و با حكم رئيس دانشهگاه بهراي مهدت
دو سال منصوب ميگردند و احكام قابل تمديد است.
تبصرۀ  :4غيبت بيش از  3جلسه متوالي يا  5جلسه متناوب هر ي از اعضاي شورا در حكم انصراف از عضويت در شوراي يادشهده
تلقي ميشود (اين تبصره در خصوص تمام شوراهاي انتشارات علمي در اين شيونامه صادق است).
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 :2-2-2چگونگی تشکیل و مصوبات شورای مرکزی انتشارات و اسناد علمی دانشگاه

الف -جلسات شورا با حضور حداقل شش تن از اعضاي آن شامل رئيس شورا يا دبيهر شهورا (اعضهاي حقيقهي و حقهوقي)رسهميت
مييابد و مصوبههاي آن با تاييد اكثريت نسبي حاضران الزم االجرا است.
 :2-3وظایف و اختیارات شورای مرکزی انتشارات و اسناد علمی دانشگاه

الف -سياستگذاري و تعيين خط مشيهاي الزم براي توسعه كميت و باالبردن كيفيت انتشارات علمي؛
ب -پايش مستمر تحوالت بنيادين علم دنيا در حوزههاي مختلف دانش؛
ج -تعيين اولويتهاي نشر با در نظر گرفتن سند دانشگاه اسالمي؛
د -صيانت و پاسداري از حريم ارزش هاي فرهنگي اسالمي؛
ه -هدايت و ترغيب اعضاي هيات علمي در امر تدوين و تاليف؛
و -تعيين اولويتهاي نشر در رشتههاي مختلف علمي؛
ز -تدوين مقررات و آييننامههاي مربو به انتشار كتابها و ساير آثار پيشنهاد شده در دانشگاه؛ 
ح -همكاري با ناشران معتبر بينالمللي و نشر كتابهاي بينالمللي؛
ط -بررسي و تحليل همكاريهاي نشر علمي ملي و بينالمللي دانشگاه؛
ی -انتخاب و تقدير از مؤلفان كتابهاي برتر درسي و تخصصي دانشگاه؛
ک -كم

به پيشبرد اهداف نشر علمي و دانشگاهي ارتقا سطح انتشارات با روز آمدسازي و بوميسازي در دانشگاه؛

ل -سوق دادن انتشارات علمي دانشگاهي در واحدهاي دانشگاهي به منظور چاپ و نشر الكترونيكي و برخط كتاب؛
م -بررسي محتواي علمي و اعطا ء مجوز چاپ كتابهاي هيات رئيسه سازمان مركزي و واحدها ،روساي دبير خانه هيات امناي استانها؛
ن -بررسي محتواي علمي و اعطاء مجوز چاپ كتابهاي هر ي

از اعضاي شوراي انتشارات معاونت هاي موضوعي؛

س -نظارت بر فعاليت شوراي انتشارات حوزه معاونتهاي موضوعي و استانها؛

ع -نظارت و ارزيابي پيوسته عملكرد شوراي انتشارات استانهابه منظور اعمال سياستهاي تشويقي ،تأييد صالحيت و صهدوراحكهام
اعضاي شوراي انتشارات استانها؛
ف -تهيه و تدوين دستورالعملها ،شيوهنامههاي مربو به نشر الكترونيكي و كاغذي كتب؛
ص -نظارت و ارزيابي فعاليتهاي كتابخانههاي واحدها؛
ق -ارتقاي عملكرد كتابخانههاي دانشگاه و نزدي

نمودن آنها به استانداردهاي مورد نظر دانشگاهي؛

ماده  )3شورای انتشارات معاونتهای موضوعی دانشگاه
 :3-1اهدف شورا

الف -نيازسنجي ،سياستگذاري ،برنامهريزي كالن و استفاده بهينه از ظرفيتهاي دانشگاه در توليد كتاب درسي (سفارشي)؛
ب -ارتقاي كيفي ،كمي و سطح علمي كتابهاي درسي (سفارشي) با توجه به مسئلهيابي و ارتقاء سطح فرهنو و دانش علمي؛
نشاني :تهران،انتهاي بزرگراه شهيد ستاري(شمال)،ميدان دانشگاه،بلوار شهداي حصارك،سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي كدپستي 1477893855
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ج -اعالم نياز كتابهاي درسي به واحدهاي دانشگاهي همزمان با پيگيري و بازنگري در سهر فصهل دروس جههت تحهول محتهوايي و
تأثيرگذاري رشتههاي علمي در جامعه و مهارتآموزي؛
 :2-3ساختار شورای انتشارات در معاونتهای موضوعی

الف -معاون موضوعي مربوطه دانشگاه  -رئيس شورا؛
ب -مدير كل امور پژوهشي و تحصيالت تكميلي معاونت موضوعي مربوطه  -دبير شورا؛
ج-نماينده نشر علمي و دانشگاهي عضو ثابت هري

از معاونتهاي موضوعي؛

د -ساير اعضاي شوراي انتشارات در معاونتهاي ياد شده بر اساس نيازمنهديهاي موضهوعي و بهه فراخهور صهالحديد ههر يه

از

معاونتهاي موضوعي منطبق با اهداف و برنامههاي حوزه تعيين ميگردد.
 :3-3وظایف و اختیارات شورای انتشارات در معاونتهای موضوعی

الف -به روزآمدي و بوميسازي محتواي كتاب بر اساس نيازهاي ملي و منطقهاي؛
ب -بررسي و ارزيابي كتابهاي درسي در معاونتهاي موضوعي به منظور انتشار؛
ج -توليد محتوا بر اساس اولويتهاي نشر در رشتههاي مختلف علمي حوزه مربوطه؛
د– توليد محتواي علمي مساله محور متناسب با نيازهاي علمي روز دانشگاه در حوزه مربوطه؛ 
ه -انجام وظايف محوله در چارچوب مفاد اين شيوهنامه و بررسي پيشنهادها يا موارد ارجاعي از سوي شوراي دانشگاه ،هيأت رئيسهه
يا هر ي

از معاونان دانشگاه به شورا؛

و -بسترسازي به منظور ترغيب و تشويق اعضاي هيآت علمي دانشهگاه يها سهاير مؤسسهههاي آموزشهي و پژوهشهي بهراي تهدوين
كتابهاي درسي سفارشي مورد نياز دانشگاه؛ 

ز -تهيه ساز و كار و سفارش تاليف كتب اصيل و مرجع ويا درسي كه در سرفصل ها كتابي براي آن تاييد و تاليف نشده است.
ح -بررسي و هماهنگي برنامههاي توزيع كتابهاي يادشده همگام با برنامههاي تدوين كتابها و توليد محتواي آموزشي دانشگاه؛
ماده  )4شورای انتشارات استانها
 : 4-1ترکیب شورا

الف -رئيس استان -رئيس شورا؛
ب -رئيس شوراي تخصصي پژوهش و فناوري استان  -دبير شورا؛
ج -پنج تن از اعضاي هيأت علمي صاحب نظر (حداقل  2تن با مرتبه دانشياري و  3تن استاديارو يا باالتر) از واحدهاي تابعه استان
با تخصصهاي مختلف در گروه هاي علوم انساني ،علوم پايه ،علوم پزشكي ،علوم كشاورزي ،فني و مهندسهي و هنهر و معمهاري كهه
بهتر است داراي آثار تأليفي يا ترجمهاي معتبر باشند.
د-اعضا حقيقي به پيشنهاد رئيس استان به رئيس دانشگاه معرفي و براي دو سال منصوب ميشوند.
نشاني :تهران،انتهاي بزرگراه شهيد ستاري(شمال)،ميدان دانشگاه،بلوار شهداي حصارك،سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي كدپستي 1477893855
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تبصرۀ  :5اعضاي موضوع بند ج بايد از واحدهاي مختلف استان انتخاب شوند .موارد استثنايي ديگهر توسهط شهوراي مركهزي انتشهارات و
اسناد علمي قابل بررسي خواهد بود.
 : 4-2وظایف شورای انتشارات استانها؛

الف -ارزيابي ،تشخيص ضرورت و انتشار كتابهاي درسي و تخصصي اعضاي هيات علمي ،واحهدهاي سهطح  2و پايينترمسهتقر در
استان كه خود داراي شوراي انتشارات و اسناد علمي نيستند ،در صورت تجميع شوراها در استان ،شهامل ارزيهابي و بررسهي كتهاب
اعضاي هياًًّت علمي تمام واحدهاي تابعه استان مي باشد؛
ب -كنترل محتوايي كتاب مطابق ماده 7؛

ج -تعيين اولويتهاي نشر در رشتههاي مختلف علمي در تعامل با معاونتهاي موضوعي؛
د-تصميم گيري در مورد تجديد چاپ آثار منتشر شده توسط واحد دانشگاهي در طول مدت قرار داديا پس از آن؛
ه -حمايت حقوقي از صاحبان اثرهاي علمي در سطح واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي استان كه به صورت غيهر مجهاز از آثهار آنهها
استفاده شده با ارجاع و نظر كارشناسي به اداره حقوقي استان؛
و -فراهم كردن زمينههاي رشد كمي و كيفي انتشارات واحدهاي سطح استان؛
ز-نظارت و ارزيابي پيوسته عملكرد شوراي انتشارات واحدهاي مربوطه استان؛
ح -تهيه بان اطالعاتي مربو به كتابهاي منتشره در واحدهاي استان ذيربط؛
ط -ارائه راهكارهاي مناسب براي توسعه ،تجهيز ،به روزكردن و بهبود امور كتابخانهها؛
ی -صدور احكام شوراي انتشارات واحدهاي ويژه و سطح ي

(اعضاي شوراي انتشارات مربوطه توسط رييس واحد معرفي و توسهط

رييس استان تاييد و صادر ميگردد)
ک -ارسال گزارش فعاليتهاي شوراي انتشارات استان و شوراي انتشارات واحدهاي مربوطه در ابتهداي ههر نيمسهال تحصهيلي بهه
شكل مدون به رئيس دانشگاه؛
ماده  )5شورای انتشارات واحدهای ویژه و سطح 1
: 5-1اعضاي شوراي انتشارات واحدهاي ويژه و سطح :1
الف -معاون پژوهش و فناوري  /علمي واحد  -رئيس شورا؛
ب-معاون آموزش و تحصيالت تكميلي يا مدير كل آموزش واحد -عضو؛
ج-معاون دانشجويي و فرهنگي واحد -عضو؛
د -رئيس انتشارات علمي و امور كتابخانههاي واحد و در صورت نبودن ايشان ،مدير پژوهش و فناوري واحد  -دبير شورا؛
ه -سه تن از اعضاي هيأت علمي (به عنوان اعضاي حقيقي) تمام وقت با مرتبه علمي استاديار بهه بهاال در رشهتههاي مختلهف ،كهه
داراي تخصصهاي متفاوت و سوابق مشخص در تأليف و ترجمه و نشر كتاب باشند ،به پيشهنهاد ريهيس واحهد و بها تاييهد ريهيس
استان براي دو سال منصوب ميشوند.
نشاني :تهران،انتهاي بزرگراه شهيد ستاري(شمال)،ميدان دانشگاه،بلوار شهداي حصارك،سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي كدپستي 1477893855
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 : 5-2وظایف شورای انتشارات واحدهای ویژه و سطح 1

وظايف شوراي انتشارات و اسناد علمي واحدهاي ويژه و سطح  1به شرح زير است:
الف -ارزيابي و تشخيص ضرورت انتشار كتابهاي درسي و تخصصي هيات علمي؛
ب -كنترل محتوايي كتاب مطابق ماده 7؛
ج -بازارسازي پيش و پس از چاپ در جهت فروش كتاب؛
د -ارائه پيشنهاد در خصوص ارتقاء جايگاه مجالت واحد؛
ه -فرستادن گزارشهاي فصلي فعاليتهاي شوراي واحد به شوراي انتشارات استان مربو ؛ 
و -ارائه پيشنهاد به معاونتهاي موضوعي در خصوص كتابهاي درسي (سفارشي) و پيگيري مصوبات باالدستي؛
ز -ارائه راهكارهاي مناسب براي توسعه ،تجهيز ،به روزكردن و بهبود امور كتابخانهها؛
ح -اطالعرساني در خصوص كتاب در حال ترجمه در واحد به استانها براي جلوگيري از دوبارهكاري.
ماده )6محل تأمین بودجه
: 6-1هزینۀ تصنیف ،تالیف ،ترجمه ،تصحیح ،گردآوری ،نقد و سایرآثار

هزينۀ تصنيف ،تاليف ،ترجمه ،تصحيح ،گردآوري  ،نقد و غيره از طريق بسهتن قهرارداد ميهان ناشهر و صهاحب اثهر از محهل بودجهه
پژوهشي قابل پرداخت است .مرجع تصميمگيري ،پرداخت حقالزحمههاي ياد شده را (حق تصنيف ،تأليف ،ترجمهه و سهاير) طبهق
جدول  1تعيين ميكند.
جدول  :1حقالزحمه تصنیف ،تالیف و ترجمه
مرتبه علمی

میزان حق تصنیف
(هرصفحه به ريال)

میزان حقتألیف
(هرصفحه به ريال)

میزان حقترجمه
(هر صفحه به ريال)

میزان حق الزحمه سایر
(هر صفحه به ريال)

160/000
180/000
225/000
330/000
استاد
150/000
1650/000
210/000
300/000
دانشيار
130/000
150/000
195/000
270/000
استاديار
110/000
135/000
180/000
240/000
مربي
تبصرۀ  -6چنان ه كتاب توسط ناشر بينالمللي معتبر به چاپ برسد،حق الزحمههاي بهراي حهق تهاليف و ترجمهه توسهط دانشهگاه
پرداخت نميگردد و مؤلفان طبق قرارداد از ناشران بينالمللي حق تأليف دريافت ميكنند.
تبصرۀ  -7شايسته است هيات علمي ابتدا كتاب خود را به واحد خود براي بررسي و چاپ ارائه كند.
تبصرۀ  -8چنان ه كتاب بيش از ي مؤلف يا مترجم داشته باشد ،نام همه افراد در قرارداد درج و سهم هر ي مشخص مي شود.
در صورت عدم امكان حضور ي يا چند تن از صاحبان اثر با ي تن قرار داد با ارائه وكالهت نامهه از سهاير نويسهندگان بسهته مهي شهود و
محاسبه حق الزحمه بر اساس مرتبه علمي ايشان انجام مي گيرد.
تبصرۀ  -9محاسبه حقالزحمهها براساس مرتبه علمي فرد در زمان بستن قرارداد انجام ميگيرد.

نشاني :تهران،انتهاي بزرگراه شهيد ستاري(شمال)،ميدان دانشگاه،بلوار شهداي حصارك،سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي كدپستي 1477893855
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تبصرۀ  -10با توجه به اينكه اكثر كتابهايي كهه در دانشهگاه توليهد ميشهوند داراي قطهع وزيهري هسهتند ،مبنهاي محاسهبات و
پرداختهاي يادشده در اين شيوهنامه قطع وزيري است .بديهي است چنان ه كتابي در قطع ديگري غير از اين قطع چاپ شهود ،بها
نظر مرجع تصميمگيري مربو ميتوان با تبديل قطعهاي ديگر به قطع وزيري براساس تعداد صفحات معادل ،نسهبت بهه پرداخهت
حقالزحمههاي ياد شده اقدام كرد.
 : 6-2هزینۀ داوری

حقالزحمه داوري كتابها با نظر مراجع تصميمگيري از محل بودجه پژوهشي طبق جدول  2به شرح زير قابل پرداخت است.
جدول  :2حقالزحمه داوری کتاب
مرتبه علمی

داوری کتاب (هر صفحه به ريال )

استاد

20/000

دانشيار

17/000

استاديار

15/000

 :6-2-1تعداد داوران هر اثر حداقل دو تن كه توسط شوراها تعيين ميگردند.
 :6-2-2داورها بايد نتيجه ارزيابي اثر را حداكثر ظرف مدت سه هفته به شوراي انتشارات مربوطه اعالم نمايند.
نسخه فايل PDFكتاب (بهراي كتابههاي تهاليفي و تصهنيف و  )....بهه همهراه فرمههاي

 :6-2-3به منظور داوري ضروري است ي

تكميل شده مربوطه به مراجع تصميمگيري مربوطه براي داوري ارسال شود .براي كتابهاي ترجمه نيز ارسال موارد گفته شهده در
باال به همراه فايل كتاب اصلي ضروري است.
 : 6-3هزینۀ آمادهسازی

چنان ه آمادهسازي كتاب تا پيش از مرحله چاپ توسط پديدآورنده(گان) صورت گرفته باشد ،هزينههاي مربهو در قهرارداد بسهته
شده ميان ناشر و صاحب اثر لحاظ خواهد شد و با نظر مراجع تصميمگيري طبق جهدول  3بهه شهرح زيهر قابهل پرداخهت از محهل
بودجه پژوهشي است.
تبصرۀ  :11صاحب اثر مجاز به درج نام و نام خانوادگي ويراستار در شناسنامه كتاب ميباشد.
جدول  :3حقالزحمه آماده سازی کتاب
حروفچینی،غلط گیری

نمونه خوانی

و صفحه بندی(هر صفحه به ريال)

(هر صفحه به ريال)

ویراستاری ادبی

طرح جلد

(هر واژه به ريال)

وزيري

رحلي

وزيري

رحلي

وزيري

رحلي

40/000

50/000

15/000

20/000

3/000/000

3/500/000

 70ريال
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 :6-4هزینههای نشر

به منظور ارتقاي كيفيت منشورات علمي و دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي ،پرداخت هزينۀ خدمات نشركتاب اعم از :طراحي و ارتقها
و نظارت بر استانداردهاي آمادهسازي ،استانداردهاي چاپ و استانداردهاي توزيع كتاب ،آرشي سازي و ثبت مستندات كتهاب ،اخهذ
مجوزها (فيپا ،شاب و مجوز وزارت فرهنو و ارشاد اسالمي) ،تبليغات و برندسازي ،پرداخت مبلغ 5/000/000ريال پهيش از چهاپ
سپاري،در وجه نشر علمي و دانشگاهي الزامي است.
 : 6-5هزینه انتشارکتاب

الف -هزينه انتشار كتاب از جمله حقالزحمه صاحب اثر ،داوري ،آمادهسازي و چاپ با توجه به نوع قرارداد قابهل پرداخهت از محهل
بودجۀ پژوهشي است.
ب -با توجه به پرداخت تمامي هزينههاي مربو به چاپ كتاب از محل بودجۀ پژوهشي واحدها ،با توجه به نوع قرار داد درصهورت
تحصيل درآمد اين مبالغ تحت عنوان درآمدهاي پژوهشي غيرشهريهاي ميباشند.
 :6-6حق الزحمه حضور در جلسات

حق الزحمه حضور در جلسات شوراي مركزي انتشهارات ،شهوراهاي انتشهارات و اسهناد علمهي معاونتههاي موضهوعي ،اسهتانها و
واحدهاي ويژه و سطح ي طبق ضوابط و قوانين مالي مربو به اعضاي حقيقي با تائيهد رئهيس شهوراي مربوطهه از محهل بودجهه
پژوهشي (معادل داوري ي كتاب  150صفحهاي با توجه به جدول  )2قابل پرداخت است.
تبصره :هزينههاي مربو به ماده  6پس از ابالغ اين شيوهنامه در ابتداي هر سال خورشيدي  10درصد قابل افزايش است.
ماده  )7شرایط و تعهدات صاحب اثر و محتوای کتاب و مسئولیتهای مترتب بر آن:
الف) شرایط عمومی

 :1-7صههاحب (ان) اثههر موظههف بههه رعايههت حههدود شههرعي ،عرفههي و قههوانين و مقههررات موضههوعه در امههر نشههر كتههاب در محتههوا،
طرح جلد ،تصاوير ،نمودارهها ،و ديگهر محتويهات كتهاب ،خهودداري از هرگونهه تخلهف علمهي (سهرقت علمهي ،سهرقت بهه شهكل
حذف نام نويسنده يا نويسندگان مطالب و موارد مشابه) و رعايت حقوق مؤلفين و مصنفين و مترجمين همكار هستند.
تبصرررۀ  :12شههوراي انتشههارات اسههتانها و شههوراي انتشههارات واحههدهاي ويههژه و سههطح ( )1مسههئول كنتههرل محتههواي آثههار از
جهههت انطبههاق بهها حههدود شههرعي ،عرفههي و قههوانين و مقههررات موضههوعه در امههر نشههر كتههاب هسههتند و تمههامي مسههئوليتهاي
حقوقي ناشهي از عهدم انطبهاق بها ضهوابط بههويژه مصهوبۀ اصهالحي «اههداف ،سياسهتها و ضهوابط نشهر كتهاب» مصهوب جلسهۀ
 66شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ  1389/01/24را برعهده خواهند داشت.
تبصرررۀ  :13مسههئوليت پاسههخگويي در قبههال كليههۀ دعههاوي اشههخاص حقيقههي يهها حقههوقي اعههم از خصوصههي و دولتههي و عمههومي
كه تخلف يا تخلفاتي را به ناشهر نسهبت دهنهد ،در كليهۀ مراجهع ذيهربط اعهم از هيهأت بهدوي رسهيدگي بهه تخلفهات ناشهران در
اسههتان ،هيههأت تجديههدنظر رسههيدگي بههه تخلفههات ناشههران در مركههز وزارت فرهنههو و ارشههاد اسههالمي و ديگههر مراجههع مشههابه و
نيههز مسههئوليت پاسههخگويي در قبههال كليههۀ دفههاتر و واحههدهاي نظههارتي و بازرسههي دانشههگاه برعهههدم مرجههع تصههميم گيههري
مربوطه است.
نشاني :تهران،انتهاي بزرگراه شهيد ستاري(شمال)،ميدان دانشگاه،بلوار شهداي حصارك،سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي كدپستي 1477893855
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تبصرررۀ  :14مسههئوليت پاسههخگويي در قبههال حقههوق مههؤلفين و مصههنفين و متههرجمين همكههار و مههوارد مشههابه برعهههدم مؤلههف /
مصنف  /مترجم اول كتاب است.
 :2-7تعهدات صاحب (ان) اثر:
الف– صاحب (ان) اثر نبايد تا پايهان مراحهل بررسهي اثهر و اظههار نظهر نههايي شهورا ،اثهر پيشهنهادي خهود را بهه ناشهر ديگهري
ارائه نمايد.
ب -صهاحب اثرمتعهههد ميگهردد پههس از دريافهت نتههايج داوري و نظهر شههورا ،اصهالحات پيشههنهادي را حهداكثر ظههرف مهدت سههه مههاه
انجام و متن اصالح شده را به انتشارات دانشگاه عودت دهد در غير اينصورت روال بررسي متوقف و پرونده مختومه ميگردد.
ب) شرایط اختصاصی
 : 7-3تصنیف کتاب

الف -اثري كه از ذوق ،تجربيات ،تحقيقات ،و ديدگاهها و نوآوريهاي علمي صاحب اثر پيرامون ي

موضوع خاص است.

ب -پيرامون ي موضوع خاص همراه با تقرير ،تشريح ،حاشيهنويسي (تحشيه) و تنظهيم گفتارههاي علمهي صهاحب اثهر و افهزودن
حواشي و تعليقات ضروري توسط وي نگارش شده است.
ج -اثري كه حداقل  40درصد آن را ديدگاههاي جديهد و نوآوريههاي علمهي نويسهنده(گان) تشهكيل دههد و بها تحليهل يها نقهد
ديدگاههاي ديگران در ي موضوع مشخص همراه باشد.
د -اثري كه حداقل  40درصد از منابع آن متعلق به صاحب اثر باشد.
 : 7-4تالیف کتاب

كتاب درصورتي تاليف محسوب ميشودكه داراي شرايط زير باشد:
الف -ساماندهي مجموعهاي از دادههاي علمي و نظريات پذيرفته شده بر اساس تحليل يا تركيب مبتكرانهه كهه معمهوالً بها نقهد يها
نتيجهگيري همراه است.
ب -محتواي كتاب بايد بديع باشد و داراي اهميت ،اعتبار ،قابليت يادگيري ،سودمندي ،سهاختار دانهش ،انسهجام متنهي ،تهازگي و
مورد نياز و عالقۀ دانشجويان مربو باشد.
ج -حداقل  15درصد محتواي كتاب از يافتههاي صاحب اثر باشد و قبال در مقاالت معتبر به چاپ رسيده باشند.
د -شيوه نگارش كتاب متعلق به نويسنده(گان) بوده وارائه مطالب داراي نوآوري باشد.
ه -مثالها و نمونهها ،شكلها و نمودارها و فرمولها منحصرًا براي همهان كتهاب تهيهه شهده باشهند و درصهورت برداشهت ازمنهابع
ديگر،به آن منبع به دقت ارجاع شود.
و -كليه مواردي كه ازمنابع ديگر گرفته شدهاند به شكل نقل قول مستقيم و با درج دقيق منبع عنوان شوند.
ز -كتابهاي تاليفي بايد داراي فهرست منابع در آخر كتاب باشند.
ح -الزم است كتابهاي تاليفي حتماً داراي عنوان انگليسي نيز باشند كه به نوعي ترجمه عنوان اصلي است.
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ط -صحت امانت در مرجع برداري بايد با دقت رعايت شود.
: 7-5ترجمۀ کتاب

ترجمه كتاب درسي بايد واجد شرايط زير باشد:
الف -كتاب اصلي توسط ناشران معتبر بينالمللي به چاپ رسيده باشد و حداكثر مربو به پنج سال اخير باشد.
ب -در صورتي كه ويرايش جديدي وجود نداشته باشد ،آخرين ويرايش كتاب براي ترجمه انتخاب شود.
ج-تمام متن اصلي ترجمه شده و ويرايش پذير باشد.
د -اصل امانت و دقت در ترجمه و معادليابي صحيح رعايت شود.
ه -ضوابط عمومي و اصول ترجمه مانند تسلط بر زبان مبدا و مقصد ،حفظ شيوه نگارش و لحهن نويسهنده(گان) اصهلي ،اسهتفاده از
واژگان رايج در زبان فارسي و مواردي ازاين نوع را دارا باشد.
 :7-6کتابهای ترکیبی (تالیف ،ترجمه ،گردآوری و تدوین و سایر)

آثاري كه تركيبي از تأليف ،ترجمه ،گردآوري و تدوين و ساير هستند بايد به شكلي ارائه شوند كه مرز روشني ميان نوشته اصهلي و
بخشهاي افزوده شده توسط مترجم وجود داشته باشد و فقط به شكلهاي زير قابل ارائه است:
الف -اگر مجموعهاي از متنهاي علمي از منابع مختلف و نويسندگان مختلف ترجمه شده و سپس توسط مترجم ،بخشهايي بهه آنهها
افزوده شده است كه حاوي نظرات شخصي مترجم يا حاصل تحقيقات اوست و يا به عنهوان تكميهل اطالعهات ارائهه شهده در مهتن يها
متنهاي اصلي است و به تحقيقات جديدتري اشاره دارند ،الزم است كليه افزودهها باتوجه به تعداد نويسندگان كتاب به شهكل پهاورقي
زيرنويس درهمان صفحه و يا در متن درداخل] [يا ( ) عنوان شوند .به نحوي كه تمام متن اصلي به دقت ترجمه شهده و واجهد شهرايط
ماده ( 7رديف  )7-3اين شيوهنامه باشد .دراين صورت اين نهوع نگهارش را بايهد بها عنوانههايي ماننهد «ترجمهه وشهرح»« ،ترجمهه و
افزودهها» و مواردي از اين نوع درج كرد و به منظور حفظ حقوق نويسندگان اصلي و هم نين رعايت اصالت آثار آنها ،از به كهار بهردن
عبارت «تأليف وترجمه» پرهيز شود.
ب -اگر فقط بخشهايي از منابع مختلف ترجمه شدهاند و سپس نظرات مترجم به آنها افزوده شده است ،از واژهههايي ماننهد «گهردآوري و
افزودهها»« ،گردآوري و نقد» و مواردي از اين نوع استفاده شود .دراينجا نيز ضروري است از درج عبارت «تأليف وترجمه» پرهيز شود.
ج -اگرمجموعه مقاالت يا نوشتههاي ي

فرد و يا چند نوشته برگزيده وي به دليل ارتبا موضهوعي يها بررسهي آراء و نظهرات وي

بهطور كامل ترجمه شده و سپس نظرات مترجم بر آن به شكل حواشي يا نقد افزوده شده است،الزم است مانند بند اول ايهن مهاده
عمل شده به نحوي كه نوشتههاي نويسنده اصلي با نظرات افزوده شده از يكديگر قابل تفكي

باشهد .درايهن حالهت بههكهار بهردن

عنوانهاي مانند «شرح آراء و نظرات  ...و افزودهها»« ،مروري برآثار « ،»...نقدي برانديشههاي  »...و مواردي ازاين نوع مناسب است.
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 : 7-7کتاب الکترونیکی ()ebook

رعايت تمامي مراحل و موارد مربو به توليد و انتشار كتاب به صورت نسخه چاپي براي توليد ،انتشار و فهروش كتهاب بهه صهورت نسهخه
الكترونيكي نيز صادق و الزامي است( ،از جمله گرفتن مجوزهاي الزم از وزارت فرهنو و ارشاد اسالمي ،كتابخانۀ ملهي جمههوري اسهالمي
ايران و  )....دستورالعمل مربوطه متعاقباً ابالغ خواهد گرديد.
ماده  )8فرایند آمادهسازی کتاب
 :8-1کلیه فرایندهای آماده سازی کتاب شامل :طراحي و اعمال استانداردهاي آمادهسازي ،طراحي صفحات يونيفرم (فاقد شهمارم
صفحه) ،ويرايش (فني ،صوري ،ادبي) ،نمايهسازي ،صفحهآرايي ،طراحي يونيفرم جلد و طراحي جلهد ،طراحهي و نظهارت بهر اعمهال
استانداردهاي چاپ؛ طراحي و اعمال استانداردهاي نشر و توزيع تابع دستورالعملهاي نشر علمي و دانشگاهي خواهد بود.
 : 8-2اخذ مجوزهای الزم از جمله گرفتن پروانه نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

الف-واحدهايي كه تا تاريخ ابالغ اين شيوهنامه ،نسبت به گرفتن پروانهۀ نشهر از وزارت فرهنهو و ارشهاد اسهالمي اقهدام كردهانهد،
ميتوانند رأساً درخصوص اخذ مجوز نشر كتاب از وزارت فرهنو و ارشاد اسالمي اقدام كنند.
ب -واحدهايي كه تا تاريخ ابالغ اين شيوهنامه ،نسبت به گرفتن پروانۀ نشر از وزارت فرهنو و ارشاد اسالمي اقدام نكردهانهد ،مجهاز
به ارائۀ درخواست اخذ پروانۀ نشر به وزارت فرهنو و ارشاد اسالمي نيستند .اين واحهدها بايهد جههت اخهذ مجهوز نشهر كتهاب بها
همكاري واحدهاي دانشگاهيِ داراي مجوز يا نشر علمي و دانشگاهي دانشگاه اقدام كنند .هزينههاي چاپ كتاب به عهده واحد سهفارش
دهنده خواهد بود .افزون بر اين ،نشان دانشگاه آزاد اسالمي و نام واحد صاحب كتاب روي جلد كتاب و نام واحد همكار به عنهوان ناشهر همكهار
در شناسنامه كتاب درج خواهد شد.
تبصرۀ  -15درج نشان مؤسسات ،انجمنها و نهادهايي كه فاقد مجوز نشر و يا غير علمي ميباشند بر رو يا پشت جلد كتاب كهه بهه
معناي مشاركت در مالكيت معنوي يا مادي اثر است ،منو به كسب مجوز از نشر علمي و دانشگاهي است.
تبصرۀ  -16اگر واحد بخواهد از چاپخانه خارج از دانشگاه استفاده كند بايد ضمن بيان داليل مبادرت به ايهن امهر و ارائهه مسهتندات
معتبر ،مجوزهاي الزم را از شوراي انتشارات استان كسب نمايد.
 :8-3اخذ شابک (شماره استاندارد بین المللی کتاب)

نشر علمي و دانشگاهي دانشگاه تنها مرجع اخذ شاب از مؤسسۀ خانۀ كتاب وزارت فرهنو و ارشاد اسهالمي اسهت و واحهدها بايهد
درخواست خود براي دريافت شاب را به معاونت نشر علمي و دانشگاهي ارسال نمايند.
 : 8-4اخذ فیپا (فهرست نویسی پیش از انتشار کتاب)
الف -نشر علمي و دانشگاهي دانشگاه و كليۀ واحدهاي داراي پروانۀ نشر مجاز به اخذ فيپا از كتابخانۀ ملي جمهوري اسالمي ايران هستند.

ب-واحدهاي فاقد مجوز نشر بايد درخواست خود براي گرفتن فيپا را به نشر علمي و دانشگاهي و يها واحهدهاي داراي پروانهۀ نشهر
ارسال نمايند.
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 : 8-5اعالم وصول کتاب

با توجه به اهميت اعالم وصول نهايي كتاب و ثبت آن در موسسه خانه كتاب،كليه واحدهاي دانشگاهي كه خهود داراي پروانهه نشهر
ميباشند موظفند نسبت به اعالم وصول كتابهاي چاپ شده ،در وزارت فرهنو و ارشهاد اسهالمي اقهدام نماينهد و واحهدهايي كهه
پروانه نشر ندارند از طريق نشر علمي و دانشگاهي ميبايست نسبت به اخذ اعالم وصول چاپ كتاب اقدام نمايند.
ماده  )9چاپ کتاب
الف -كليۀ كتابهايي كه از طريق نشر علمي و دانشگاهي دانشگاه شاب دريافت مينمايند ،ضروري است با اولويت چاپ در مركهز
نشر و رسانه دانشگاه نسبت به چاپ كتاب اقدام نمايند و يا با ارائه اسناد مثبته مبني بر صرفه و صالح دانشگاه از ديگهر چاپخانههها
استفاده نمايند (پنج نسخه از كتابهاي منتشر شده نيز به مركز نشر و رسانه دانشگاه ارسال گردد).
تبصرۀ  :17مسئوليت حقوقي حراست از نسخۀ آمادم چاپ كتاب پس از وصول در چاپخانه ،برعهدم چاپخانه است.
تبصرۀ  :18تمهيداتي در نظر گرفته شود تا درصورتي كه پس از گذشت  45روز از زمان وصول نسخۀ نهايي آمهادم چهاپ كتهاب در
چاپخانه ،روند چاپ كتاب به پايان نرسيده باشد واحد هزينه چاپ تعهداد  20نسهخه را از حقالزحمهه چاپخانهه كسهر و در اختيهار
صاحب اثر قرار داده تا نسبت به چاپ اين تعداد در ساير چاپخانهها اقدام نمايد .در همين راستا نشهر علمهي و دانشهگاهي ميتوانهد
نسبت به درخواست گزارش مكتوب از چاپخانه و اعالم وضعيت به واحد اقدام كند .چاپخانه موظف است ظهرف مهدت يه هفتهه از
زمان دريافت درخواست اعالم گزارش ،گزارش مكتوب خود از وضعيت چاپ كتاب را با درج علت تأخير به نشر علمهي و دانشهگاهي
ارسال دارد و نسبت به جبران خسارت اقدام نمايند.
ب -چاپخانههاي دانشگاه موظفند كليۀ نسخ كتاب چاپ شده را پس از كسر  5نسخه جههت ارسهال بهه نشهر علمهي و دانشهگاهي
دانشگاه ،دراختيار واحد قرار دهند .درصورتي كه واحد به هر دليلي اعم از نبودِ زيرساخت انبارداري و  ،...امكان تحويلگهرفتن نسهخ
كتاب چاپشده را نداشته باشد ،موظف است نسبت به پرداخت هزينههاي انبارداري به چاپخانۀ مربو اقدام كند.
تبصرۀ  :19كليۀ هزينههاي حمل ونقل بر عهدم واحد است.
 :9-1شمارگان انتشارکتاب چاپی (کاغذی)
الف -شمارگان انتشار كتاب درخصوص كتابهاي درسي (سفارشي) و تخصصي بهصورت پلكاني و بهترتيب ذيل است:
 چاپ اول 100 :تا  1000نسخه؛ چاپ دوم :حداكثر  2000نسخه؛ چاپهاي بعدي :حداكثر  5000نسخه.1
ب-پرداخت حق تصنيف ،تأليف ،ترجمه و ساير موارد درمرحله آزمايشي به نسبت
20

مبلهغ كهل قهرارداد( 50جلهد از 1000جلهد) امكهان

پذيراست و درصورت اطمينان از فروش و رسيدن به مرحله چاپ نهايي شمارگان باال كل مبلغ قرار داد پرداخت خواهد شد.
ج -شمارگان انتشار چاپ اول و چاپهاي مكرر كتاب درخصوص كتابهاي درسي (سفارشي) و تخصصي ،بر اساس مصوبه شهوراي
معاونت موضوعي با طرح و تصويب در شوراي مركزي انتشارات و اسناد علمي تا  10هزار نسخه قابل اجرا است.
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تبصرۀ  :20تعداد شمارگان كتاب بستگي به فروش و بازار آن دارد ،ضروري است پيش از چاپ بازار كتاب فراهم گردد و سهپس بهه
چاپ برسد.
تبصرۀ  :21درصورت عدم فروش كافي كتاب ،پرداخت باقيمانده حقالزحمه امكانپذير نخواهد بود .در تمهامي واحهدها و مراكهز دانشهگاهي
پرداخت حقالزحمه منو به بستن قرارداد ميان واحد و صاحب اثر با نظر مرجع تصميم گيري است.
 :9-2تجدید چاپ

تجديد چاپ كتاب پس از پايان مدت قرارداد با توجه به داليل روشن در زمينههايي نظيهر بهه روز بهودن محتهوا و اقتصهادي بهودن
صورت ميگيرد و مراحل انجام آن به شكل زير است:
الف -تجديد چاپ كتاب با تاييد مراجع تصميمگيري مربو و بدون نياز به داوري و بررسي محتوايي آن انجام ميگيرد.
ب -تصميمگيري در خصوص تجديد چاپ كتابهاي درسي (سفارشي) و تخصصي بر عهده مراجع تصميمگيري ذيربط ميباشد.
ج -كليه حقوق مادي و معنوي حاصل از تجديد چاپ آثار ،بر اساس نوع قرار داد و مدت آن متعلهق بهه دانشهگاه اسهت و تنهها در
صورتي كه نياز به تجديد چاپ كتاب پس از مدت ياد شده در نوع قرارداد به تاييد مراجع تصميمگيري برسد قرارداد جديدي ميهان
دانشگاه و مؤلف بسته خواهد شد .بديهي است چنين شرايطي تنها زماني امكان پذير خواهد بود كه كتاب در بازه زماني مورد نظهر،
حداقل به چاپ دوم رسيده باشد.
د -تصميمگيري در زمينه تجديد چاپ كتابهاي اعضاي هيأت رئيسه سازمان مركزي ،روساي اسهتانها ،هيهات رئيسهه واحهدهاي
ويژه و سطح ي

در شوراي مركزي انتشارات انجام ميگيرد.

ه -كليه حقوق مادي و معنوي حاصل از تجديد چاپ آثار ،در سه سال اول متعلق به دانشگاه است و تنها در صهورتي كهه نيهاز بهه
تجديد چاپ كتاب پس از سه سال به تاييد مراجع تصميمگيري برسد قرارداد جديدي ميان دانشهگاه و مؤلهف بسهته خواههد شهد.
بديهي است چنين شرايطي تنها زماني امكانپذير خواهد بود كه كتاب در بازه زماني سه ساله اول ،حداقل به چاپ دوم رسيده باشد.
و -قرارداد تجديد چاپ بر اساس بند الف ماده  ،12با احتساب حداكثر  50درصد حق الزحمه قهرارداد اول و پهس از تاييهد مراجهع
تصميمگيري بسته ميشود.
 :9-3انصراف ناشر و یا ناشران قبلی از چاپ کتاب

الف -اگر كتاب قبالً توسط ناشر ديگري چاپ شده باشد و صاحب اثر بخواهد كتاب را در واحد چاپ كند ،الزم است ناشر يا ناشهران
قبلي به صورت رسمي اعالم انصراف كرده و اصل مجوز انتشار دريافتي از وزارت فرهنو و ارشاد اسالمي را تحويل دهند و از تهاريخ
آخرين چاپ كتاب بيش از دو سال گذشته باشد.
ب -اگر كتاب قبالً از سوي دانشگاه چاپ شده باشد و صاحب اثر بخواهد كتاب را در واحد دانشگاهي و يها انتشهارات ديگهري خهارج از
دانشگاه چاپ كند ،الزم است پس از انقضاي مدت قرارداد ،طي درخواست مكتوب ،مراتب را از مراجع تصميمگيري مربهو درخواسهت
كند .در صورت تأييد ،نسبت به صدور انصراف و طي مراحل قانوني واگذاري مجوز نشر كتاب مورد نظر اقدام كند.
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ماده  )10قیمت پشت جلد ،بازارسازی ،توزیع و فروش کتاب
الف -نحوه محاسبه قيمت پشت جلد كتاب شامل حق الزحمهه صهاحب اثهر ،هزينهههاي آمهاده سهازي ،هزينهههاي چهاپ و ديگهر
هزينههاي مربوطه ميباشد .مرجع تعيين قيمت پشت جلد كتاب نشر علمي و دانشگاهي است.
ب -ضروري است واحدها كتابهاي منتشره خود را به نحو مقتضي اطالعرساني كنند.
ج -واحدها ميتوانند براي واگذاري توزيع كتاب با افراد حقيقي يا حقوقي (در قالب شركتهاي توزيع كننده كتاب) همكاري كنند.
اين فرايند با تاييد و نظر مراجع تصميمگيري مربو و با توجه به قوانين مالي دانشهگاه و از طريهق بسهتن قهرارداد ميهان فروشهنده
(واحد دانشگاهي) و توزيعكننده (خريدار غير دانشگاهي) صورت ميگيرد .ضروريست تا حد امكان فروش كتاب به شكل اماني نباشد.
تبصرۀ  :22واحدها ميتوانند براي فروش كتابهاي خود ،درخواست مكتوب به نشر علمي و دانشگاهي دانشهگاه ارسهال كننهد .الزم
است نشر علمي و دانشگاهي دانشگاه طي برنامۀ زمانبندي شده نسبت به تأمين زيرساخت الزم براي فهروش و عرضهۀ الكترونيه
كتاب اقدام كند و مزاياي فروش كتاب از طريق اين سامانه را به اطالع واحدها برساند.
تبصرۀ  :23تخفيف از قيمت پشت جلد كتابهايي كه از چاپ آنها كمتر از  2سال ميگذرد ،تها  25درصهد بهراي كتابفروشهيهاي
معتبر و  35درصد براي واحدهاي پخش كتاب معتبر مجاز است.
تبصرۀ  :24ميزان تخفيف از قيمت پشت جلد كتابهايي كه از چاپ آنها  3تا  5سال ميگذرد تا  40درصد و كتابههاي بهيش از
 5سال چاپ واحدها ميتوانند با در نظر گرفتن صرفه و صالح دانشگاه با نظر مرجع تصميمگيري اقدام نمايند.
د -مواردي از جمله هزينههاي حمل و نقل و انبارداري نيز بر عهده خريدار يا توزيع كننده (غيردانشگاهي)است.
ه -چنان ه كتاب به طور اماني به توزيع كننده داده شود بايد در قرارداد يادآوري شود ،كه خرابي و آسيب ديهدن كتهاب بهر عههده
توزيعكننده است و واحد هيچگونه مسئوليتي در قبال آن ندارد.
و -قراردادها ي ساله بسته شود ،تا امكان تغيير خريدار وجود داشته باشد.
ماده  )11تأسیس فروشگاه کتاب ،برگزاری نمایشگاه کتاب و شرکت در نمایشگاه کتاب
الف -واحدهاي دانشگاهي ويژه و سطح  1ميتوانند با همكاري نشر علمي و دانشگاهي دانشگاه بهه منظهور تاسهيس فروشهگاه و يها
دفاتر نمايندگي فروش كتاب (فيزيكي يا مجازي) اقدامات الزم را به عمل آورند.
ب -امور مربو به برگزاري نمايشگاههاي كتاب علمي و دانشگاهي دانشگاه يا شركت در نمايشهگاههاي داخلهي كتهاب منحصهراً از
اختيارات نشر علمي و دانشگاهي دانشگاه است.
تبصرۀ  :25در مواردي كه نياز به صرف بودجۀ پژوهشي براي برگزاري يا شركت در نمايشگاههاي كتاب است ،كسب نظهر و گهرفتن
مجوزهاي الزم از شوراي مركزي انتشارات و اسناد علمي ضروري است.
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ماده  )12جایزۀ انتشار کتاب توسط ناشران بینالمللی وکتابهای برگزیده در جشنوارههای معتبر ملی و بینالمللی کتاب
 :12-1شرایط دادن جایزه

به مؤلفان كتابهايي كه به صورتهاي زير به چاپ برسند جايزه پرداخت ميشود:
الف -كتاب بايد جزو كتابهاي دانشگاهي باشد.
ب -فصلهاي نگارش يافته دقيقاً براساس استانداردهاي علمي بينالمللي تهيه شده و تأليفي باشند (متنههاي ترجمهه شهده مهورد
تأييد نيستند).
ج -نام ونام خانوادگي ،عنوان فرد و هم نين نام واحد دانشگاهي به طوركامل درج شود.
د -انتشار كتاب توسط ناشران بينالمللي معتبر باشد.
ه-كتاب در ابعاد بينالمللي توزيع شود و در پايگاههاي معروف مانند  Amazonو غيره قابل جستجو باشد.
 :12-2میزان جایزه تشویقی

ميزان جايزه تشويق كتاب شمول اين ماده به شرح جدول ( )4است.
جدول  :4جایزه تشویقی کتابهای بین المللی و برگزیده جشنوارهها
ردیف

ناشر

1

دانشگاه آزاد اسالمي

2

ناشران معتبر بينالمللي

3

ناشران معتبر بينالمللي

مورد تشویق

صاحبان اثر
نويسندگان از دانشگاههاي معتبر جههان و حداكثر ي
از جمله دانشگاه آزاد اسالمي باشند.

حداکثر پرداختی

تا دو فصل از كتهاب معادل %50ي

مقاله JCR

متعلههق بههه نويسههندگان دانشههگاه
آزاد اسالمي باشد

نويسندگاني از دانشگاه آزاد اسالمي باشند .حداكثر ي

تا دو فصل از كتهاب

معادل ي

مقاله JCR

متعلههق بههه نويسههندگان دانشههگاه
آزاد اسالمي باشد
ي

يا چند تهن از هيهات علمهي دانشهگاه نگارش ي

كتاب كامل

حداكثر  2مقالهJCR

آزاد اسالمي باشند.

تبصرۀ  -26مبلغ جايزه معادل ي

مقاله JCRو يا  ISIداراي  IFبا احتساب ضرايب مربو در آخرين شيوهنامه تشويق مقالهههاي

علمي دانشگاه آزاد اسالمي منظور خواهد شد .محل تامين بودجه جايزه تشويقي از محل اعتبارات پژوهشي براساس آييننامه نحهوه
تخصيص اعتبار پژوهشي در واحدهاي دانشگاهي تامين ميشود.
تبصرۀ  -27مبلغ جايزه تشويقي در نظر گرفته شده در اين شيوهنامه ،جداي از حق تاليف محسوب ميشود .در مواردي كهه كتهاب
توسط ناشران بينالمللي چاپ ميشوند ،هيچگونه پرداختي توسط دانشگاه صهورت نميگيهرد و مولفهان طبهق قهرارداد بها ناشهرين
بينالمللي حقتاليف دريافت مينمايند.
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ماده )13انتخاب کتاب سال دانشگاه آزاد اسالمی
كتاب سال دانشگاه آزاد اسالمي بر اساس مقررات و ضوابط پژوهشي همه ساله از طريق جشنواره فرهيختگان دانشگاه آزاد اسهالمي
زير نظر شوراي مركزي انتشارات و اسناد علمي انتخاب و معرفي خواهد شد.
ماده  )14موارد خاص
موارد خاصي كه در اين شيوهنامه پيش بينهي نشهده اسهت حسهب مهورد در شهوراي مركهزي انتشهارات و اسهناد علمهي بررسهي و
تصميمگيري خواهد شد.
ماده  )15پیوستها
جديدترين نمونه فرمها و قراردادها از جمله :الف -فرم مشخصات كتاب پيشهنهادي /ب -مشخصهات صهاحب اثهر /ج -فهرم بررسهي
كتاب تاليف /د -فرم بررسي كتاب ترجمه /ه -دستورالعمل صفحه آرائي /و -نمونه قرارداد تاليف و ترجمه  /ز– نمونه قرارداد توزيهع
و فروش كتاب/ح – فرم مشخصات اعضاي شوراي انتشارات و  .....بهه منظهور بهرهمنهدي در نشهاني  http://cri.iau.ac.irقابهل
دريافت است.
ماده  )16از تاريخ صدور ايهن شهيوهنامه (شهيوهنامۀ جهامع نشهر كتهب علمهي) كليهه شهيوهنامهها ،دسهتورالعملها ،آييننامههها و
بخشنامههاي مربو به چاپ و نشر كتاب در دانشگاه آزاد اسالمي كأن لم يكن است.
ماده  )17اجرای شیوهنامه
معاونان ،روساي مراكز و مديران كل سازمان مركزي و روساي استانها ،واحدها و مراكز آموزشي و نشر علمي و دانشهگاهي مسهئول
اجراي اين شيوهنامه بوده ميباشند.
اين شيوهنامه در  17ماده و  27تبصره در تاريخ  1399/02/06به تصويب هيات رئيسه دانشگاه آزاد اسالمي رسيد و از تاريخ ابالغ
الزم است اجرا شود.

نشاني :تهران،انتهاي بزرگراه شهيد ستاري(شمال)،ميدان دانشگاه،بلوار شهداي حصارك،سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي كدپستي 1477893855
پيگيري مكاتبات و دريافت پاسخ سواالت متداول از طريق سامانه تلفن گوياي  4748و يا صفحه پاسخگو در سايت iau.ac.ir
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