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دارد                                                  

بخشنامه به: معاونان، روسای مراکز و مدیران سازمان مرکزی و روسای استانها، واحدها 
و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

موضوع: ابالغ شیوهنامه  جامع نشر کتب علمی  دانشگاه آزاد اسالمی

با توجه به ماموریت تعریف شده در سند اسالمی شدن دانشگاهها مبنی بر انتشار علم و فناوری در 
خدمت نیازهای جامعه و در راستای راهبردهای ۴ و ۷ نظام پژوهش و فناوری سند یادشده  و همچنین 
اهمیت نشر کتب علمی ، بازنگری شیوهنامه انتشار کتاب در دستور کار قرار گرفت. براین اساس با 
توصیف ضوابط و مقررات حاکم بر انتشار کتب علمی دانشگاه آزاد اسالمی تالش گردیده است 
چارچوبهای حاکم بر انتشار کتابهای علمی منطبق با اهداف و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و 

روزآمدسازی محتواهای آموزشی و تخصصی انجام پذیرد.
در این راستا،شیوهنامه با اهداف زیر در ۱۷ ماده  و   ۲۷  تبصره  ابالغ میگردد:

پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی در سطح دانشگاه و کشور ؛ 
توسعه کیفی و کمی فعالیتهای نشر دانشگاه؛ 

گسترش مرزهای دانش و علوم کاربردی و کارآمد مبتنی برنشر مساله محور؛ 
کمک به تولید و نشر علم به منظور ارتقا ی سطح فرهنگ و دانش علمی؛ 

استفاده بهینه از منابع مالی پژوهشی  دانشگاه و اجتناب از نشر بدون تقاضا و یا بدون کاربست؛ 

با عنایت به اینکه حمایت از انتشار کتاب های ارزشمند از اولویتهای راهبردی دانشگاه میباشد، 
الزم است مسئوالن محترم دانشگاه در حوزههای مختلف اهتمام ویژه نسبت به اجرای صحیح، دقیق و 

به هنگام این شیوهنامه بنمایند.
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 باسمه تعالی 

 
 

 علمی دانشگاه آزاد اسالمی جامع نشر کتب ۀنامشیوه
 

نيازهاي جامعهه و ها مبني بر انتشار علم و فناوري در خدمت با توجه به ماموريت تعريف شده در سند اسالمي شدن دانشگاه مقدمه:
نامه انتشار كتاب در دستور كار قرار گرفت. هدف از ، بازنگري شيوهشدهنظام پژوهش و فناوري سند ياد 7و  4هاي در راستاي راهبرد

برنامه توسهعه "نشر، پاسخگويي به نيازهاي علمي و پژوهشي در سطح دانشگاه و كشور است. به منظور دستيابي به اين هدف  فعاليت
آمهد مبتنهي برنشهر گسترش مرزهاي دانش و علوم كهاربردي و كار"، "رويكرد تعالي محور"، "هاي نشر دانشگاهكيفي و كمي فعاليت

مورد توجه قرار گرفته است. براين اساس با توصيف ضوابط و مقهررات  "اجتناب از نشر بدون تقاضا و يا بدون كاربست"، "مساله محور
ي منطبق با اههداف هاي علمهاي حاكم بر انتشار كتابانشگاه آزاد اسالمي تالش گرديده است چارچوبحاكم بر انتشار كتب علمي د

اين واحدها و مراكزدانشگاهي آمدسازي محتواهاي آموزشي و تخصصي انجام پذيرد. بنابرزهاي تحقيقاتي و روفعاليت شده و توسعۀياد
 .هاي علمي اقدام نمايندانتشار كتابنامه درخصوص هملزم هستند بر اساس مفاد اين شيو

 ( تعاریف1ماده 
 منظور دانشگاه آزاد اسالمي است.: دانشگاه 1-1
گيري نشهر علمهي، نشهريات علمهي، اين شورا باالترين مرجع دانشگاه در زمينه تصميمشورای مرکزی انتشارات و اسناد علمی:  2-1

 رياست آن را برعهده دارد.  دانشگاهسنجي است و رئيس ها و اسناد علمي و علم امور كتابخانه
علوم پزشكي، علهوم انسهاني و هنهر، علهوم پايهه  هايمنظور شورايي است كه در معاونت :های موضوعیشورای انتشارات معاونت 3-1

رياسهت معاونهان مربهو  شهده بها ههاي يادمهندسي و كشاورزي دانشگاه در چارچوب شرح وظايف و اختيارات در هريه  از معاونت
 شود.تشكيل مي

آزاد اسهالمي از وزارت فرهنهو و  دانشهگاه و دانشگاهينشر علمي  مجموعۀ تابعۀ صاحب پروانۀمنظور نشر علمی و دانشگاهی:  4-1
 است. ارشاد اسالمي

حهدها و مراكهز دانشهگاهي در هاي واشورايي است كه در هر استان در زمينه انتشارات، امور كتابخانهه :شورای انتشارات استان 5-1
 شود.نامه تشكيل ميچارچوب شرح وظايف و اختيارات مندرج در اين شيوه

ها در چهارچوب كتابخانهه شورايي است كه در واحدهاي ويژه و سطح ي  در زمينه انتشهارات و امهور :شورای انتشارات واحدها 6-1
 شود.نامه تشكيل ميشرح وظايف و اختيارات مندرج در اين شيوه

 شوراهاي استان و واحدهاي تابعه حسب تشخيص رياست استان قابل تجميع است.: 1تبصره 
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 سازمان مرکزی
 

 زيرساخت بالقوه و بالفعل چاپ كتاب را دارند. واحدهاي تابعۀ دانشگاه،هايي است كه در منظور بخشهای دانشگاه: چاپخانه 7-1

 اسالمي است.هاي دانشگاه آزاد نهمنظور كتابخا کتابخانه: 8-1

 حسب مورد است.  و شوراهاي مربوطه شوراي مركزي انتشارات :گیریمراجع تصمیم 9-1

صصهي بها نظر و با تجربه در هر رشهته تخهاي معتبر( صاحباز اعضاي هيأت علمي )دانشگاه ازاد اسالمي و يا ديگر دانشگاه :داور)ان( 10-1

 حداقل استادياري است.مرتبه علمي 

 . گيري خواهد شد: كتاب در اين سامانه بارگذاري شده و در خصوص داوري و چاپ آنها تصميمداوری سامانۀ 11-1

آوري، ترجمهه، تصهحيح و نقهد و ويهرايش علمهي و هم نهين هرگونه نوشتار علمي اعم از تصنيف، تاليف، تهدوين و گهرد :اثر 12-1

 مقاله و جزوه درسي دارد. به غير ازمحتواي الكترونيكي علمي و درسي است كه مفهومي 

هاي علمي صاحب اثر پيرامون ي  موضوع خاص بهوده ها و نوآوريدگاهاثري كه از ذوق، تجربيات، تحقيقات، و دي تصنیف: 1-12-1

ط ضهروري توسه نويسي )تحشيه( و تنظيم گفتارهاي علمي صاحب اثر و افزودن حواشي و تعليقاتو همراه با تقرير، تشريح، حاشيه

هاي گاهقد ديهد)گان( را تشكيل دهد و با تحليل يا نهاي علمي نويسندههاي جديد و نوآوريگاهرش شده است. اثري كه ديدوي نگا

 هاي خود منتشر كرده باشند.ديگران در ي  موضوع مشخص همراه باشد. اگرچه قبالً آنها را در مقاله

ا بهها كه حاصل انديشه و تجربيات صاحب و يا صاحبان اثر ي بين آنقاثري است كه شامل چند فصل با ارتبا  منط تالیف: 2-12-1

 گيري همراه است.استفاده از منابع ديگر باشد. بر اساس تحليل يا تركيب مبتكرانه است و معموالً با نقد يا نتيجه

 ص گهردآوري و تهدويناثري است كه داراي مطالب هدفمند و منسجم است و متناسب با موضوعي خا آوری:ردتدوین و گ 3-12-1

 شده و توضيحات اضافي و افزودن مطالب مرتبط، از ضروريات آن است.

كامهل  ن ترجمه از زبان مبدأ به زبان مقصد برگرداند و مفهوم و محتواياثري است كه مترجم آن را با رعايت قواني ترجمه: 4-12-1

 ساختار كتاب اصلي را حفظ نمايد.

ترين نسخه به زمان ترين و نزدي ر جهان، تشخيص صحيحدهاي موجود شامل معرفي نسخه، بدلاثري است كه  :تصحیح 5-12-1

شناسهي كتاب وحيات مؤلف، ارائه روش تحقيق، شرح و توضيح مستندات متن، ذكر مآخذ و منابع مورد استفاده با اسهتناد شهواهد 

 آن، تكميل نقايص در عبارت و محتوا است.

موضوعي محتواي اثر، مقابلهه مهتن بها  واثري است كه در برگيرنده ويرايش علمي )بررسي تخصصي  :نقد و ویرایش علمی 6-12-1

و  حات دسهتورياصل، رفع اشكاالت و ابهامات، تحقيق در صحت و سقم مطالب و بررسي منابع و مآخذ(، ويرايش ادبي )انجام اصهال

هها بهدون هها وشهكلجهدول نمودارهها، نامه،كتاب ارجاعات،ها، پانوشتبررسي ها، فهرست بندي،گذاري، پاراگرافنگارشي اثر، نشانه

مات و هها و مقهدفهرسهت ها،گذاري ارجاعتغيير محتواي علمي( و ويرايش فني )رعايت اصول تايپ مثل نوع و شماره قلم و ...، نقطه

 درست نويسي كلمات( باشد.
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 های ترکیبی )ترجمه و افزوده ها......(کتاب 7-12-1

هاي هنوشهت انيهمي روشهنز مهر كهه شوند ارائهي شكل به ديبا هستند، ترجمه، گردآوري و تدوين و ساير تركيبي از تأليف كهي آثار

 عمل خواهد شد. 7-4، لذا در اين خصوص مطابق بند باشد داشته وجود مترجم توسط شده افزودهي هابخش وي اصل

اير ساعضاي هيأت علمي  ،وقت( هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي )تمام وقت و نيمهنشسته اعضاي شاغل و باز :اثر صاحب 13-1

 ؛و مؤسسات آموزشي و پژوهشي معتبر هادانشگاه

 اين شيوه نامه مفهوم صاحب اثر به كليه نويسندگان اثر قابل تعميم است؛  در:2تبصرۀ 

 نشر علمي دانشگاه؛رسانه و هاي دانشگاهي داراي مجوز نشر و مركز واحد ناشر: 14-1

 الكترونيكي است؛ يا و تكثير اثر به صورت چاپ كاغذي : منظورنشر 15-1

ريزي آموزشهي و درسهي دانشهگاه آزاد هاي مصهوبات شهوراي برنامههفصهل س سهرهايي كه محتواي آنها بر اساكتاب :کتاب درسی 16-1

هايي اسهت كهه ها شامل كتاببشود؛ اين كتامختلف تحصيلي تهيه ميهاي هاسالمي در هر رشته تنظيم شده و به منظور آموزش در دور

 آيد. شود و يا توسط مولف راسأ به رشته تحرير در ميگيري سفارش داده ميحسب نياز مراجع تصميم

تيجهه طبهق بهر سهر فصهل درسهي نبهوده و نهايي كه به ي  موضوع خاص در ي  رشته اشاره كنند. عينهاً منكتاب:کتاب تخصصی 17-1

 گيرد؛تحقيقات صاحب اثر است و به عنوان منبع مكمل درسي مورد استفاده قرار مي

ز دانش را خالصهه وار در يه  يها چنهد : اثري است كه شامل تعداد زيادي مبحث كوتاه كه بخش هاي وسيعي اکتاب مرجع 18-1

اطالعاتي  ئوال و نيازستا انتها نمي باشد و به فراخور دهد و استفاده از كتب مرجع اساسآ به منظور مطالعه از ابتدا مجلد پوشش مي

 شود.به آن رجوع مي

 .شودمي پرداختو داوران اثر صاحبنماينده  به مصوب هاينامهشيوه يا و هاي مربوطهقرارداد بر اساس كه است مبلغي :الزحمهحق 19-1

 قرارداد : 20-1

الزحمهه چهاپ اثهر و سندي كهه بهراي تعيهين حق شود؛منعقد مي اثر صاحب نمايندهو  آزاد اسالمي دانشگاه بينكه  سندي -الف

ي شهود. تعيهين اصهول كلهتعيين قدر السهم حقوق معنوي و مادي آن بين دانشگاه آزاد اسالمي و صاحب اثر، تنظهيم و مبادلهه مي

 است. سناد علميشوراي مركزي انتشارات و اقرارداد مطابق مصوبات 

 تنظهيمها و يا افزايش كيفيت چاپ ي  اثر در راستاي كاهش هزينه منظور چاپ به چاپخانهو  يدانشگاهواحد  بين كه سندي -ب

 )همكاري با مركز نشر و رسانه از طريق مكاتبه رئيس واحد نيازمند قرارداد نمي باشد(؛ شودمي

 يهاشهي )ملهي سندي كه براي مشاركت در چاپ و انتشار ي  اثر بين واحد دانشگاهي و ساير مراكز علمهي و پژوهشهي و آموز -ج

تنظهيم  سهناد علمهياشهوراي مركهزي انتشهارات و و تاييهد شوراي مربوطهه پيشنهاد اين نوع قرارداد با شود تنظيم مي المللي(بين

 .شودمي
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 قرارداد نوع یک : 

نامه، امتيهاز انتشهار و فهروش شهيوه 6قرارداد دانشگاه با پرداخت حق تاليف، ترجمه )و يا ساير( به صاحب اثر بر اساس مهادهدر اين 

 كتاب و مالكيت مادي و معنوي مربو  به اثر را در چارچوب قرارداد دارا خواهد بود.

 های الکترونیکی(:قرارداد نوع دو )کتاب

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

 داد نوع سوم:قرار

ي چهاپ هانههزي تمامپرداخت چاپ كتاب با آرم دانشگاه با داوران گيري مربو  و تاييد محتوايي كتاب توسط با نظر مراجع تصميم

 امكان پذير است.توسط صاحب اثر  سازي كتابو آماده
ير و يا سها التاليف، ترجمهدر اين نوع قرارداد حق گيرد.و يا با تفاهم ناشر و صاحب اثر صورت مي بنابراين فروش كتاب با صاحب اثر
 به صاحب اثر پرداخت نخواهد شد. 

 .اهد شدتنظيم خوگيري مبناي نوع كتاب و نظر مرجع تصميماساس پيشنهاد صاحب اثر بر انتخاب نوع قرارداد بر  : 3تبصرۀ 
 

 دانشگاه( شورای مرکزی انتشارات و اسناد علمی 2ماده 
 : اهداف شورا  1-2

 دانشگاه؛هاي نشر علمي گذاري علمي فعاليتسياست -الف

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

 هاي نشر علمي مساله محور؛ ارتقاء و توسعه فعاليت-ج

 هاي دانشگاه.هاي كتابخانهگذاري و ارتقاء فعاليتسياست -د

 دانشگاهشورای مرکزی انتشارات و اسناد علمی  : ساختار تشکیالتی 2-2

 تركيب اعضاي شوراي مركزي انتشارات و اسناد علمي: : 1-2-2

 رئيس شورا  - رئيس دانشگاه -الف

 ؛شورادبير  - مديرمسئول نشر علمي و دانشگاهي -ب

 ؛عضو - علوم پزشكي، علوم انساني و هنر، علوم پايه و فني مهندسيين فرهنگي و دانشجويي، معاون -ج

هاي مختلهف و داراي سهوابق علمهي، پژوهشهي و آشهنا بهه )با مرتبه حداقل دانشهياري در رشهته علميهيات  اعضاي ازتن  سه -د

 بهراي مهدت نشهگاهداحكم رئيس با و دبير شورا  پيشنهادمقررات نشر و حوزه كتابخانه و داراي اثر منتشر شده(، اعضاي حقيقي به 
 گردند و احكام قابل تمديد است.ميدو سال منصوب 

شهده شوراي ياد جلسه متناوب هر ي  از اعضاي شورا در حكم انصراف از عضويت در 5جلسه متوالي يا  3بيش از  غيبت :4تبصرۀ 
 نامه صادق است(. شود )اين تبصره در خصوص تمام شوراهاي انتشارات علمي در اين شيوتلقي مي
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 شگاهدان شورای مرکزی انتشارات و اسناد علمی: چگونگی تشکیل و مصوبات 2-2-2

رسهميت (ياعضهاي حقيقهي و حقهوقشورا با حضور حداقل شش تن از اعضاي آن شامل رئيس شورا يا دبيهر شهورا )جلسات  -الف

 هاي آن با تاييد اكثريت نسبي حاضران الزم االجرا است. يابد و مصوبهمي

 دانشگاهشورای مرکزی انتشارات و اسناد علمی  و اختیارات: وظایف 3-2

 ميت و باالبردن كيفيت انتشارات علمي؛ هاي الزم براي توسعه كمشيگذاري و تعيين خط سياست -الف

 هاي مختلف دانش؛پايش مستمر تحوالت بنيادين علم دنيا در حوزه -ب

 سالمي؛هاي نشر با در نظر گرفتن سند دانشگاه اتعيين اولويت -ج

 صيانت و پاسداري از حريم ارزش هاي فرهنگي اسالمي؛  -د

 هدايت و ترغيب اعضاي هيات علمي در امر تدوين و تاليف؛  -ه

 هاي مختلف علمي؛هاي نشر در رشتهتعيين اولويت -و

در دانشگاه؛ و ساير آثار پيشنهاد شده ها شار كتابهاي مربو  به انتنامهو آيين مقرراتتدوين  -ز

 ؛الملليهاي بينالمللي و نشر كتابهمكاري با ناشران معتبر بين -ح

 ؛المللي دانشگاههاي نشر علمي ملي و بينبررسي و تحليل همكاري -ط

 هاي برتر درسي و تخصصي دانشگاه؛انتخاب و تقدير از مؤلفان كتاب -ی

 ؛ هسازي در دانشگاسازي و بوميآمدي و دانشگاهي ارتقا سطح انتشارات با روز كم  به پيشبرد اهداف نشر علم -ک

 ؛كتاب برخطهاي دانشگاهي به منظور چاپ و نشر الكترونيكي و سوق دادن انتشارات علمي دانشگاهي در واحد -ل

 ؛هامناي استانوساي دبير خانه هيات ار ها،هاي هيات رئيسه سازمان مركزي و واحدبررسي محتواي علمي و اعطا ء مجوز چاپ كتاب -م

 هاي هر ي  از اعضاي شوراي انتشارات معاونت هاي موضوعي؛كتابمجوز چاپ اعطاء بررسي محتواي علمي و  -ن

 ها؛استانو  هاي موضوعيمعاونت حوزهشوراي انتشارات نظارت بر فعاليت  -س

احكهام حيت و صهدورهاي تشويقي، تأييد صالبه منظور اعمال سياستهااستانشوراي انتشارات نظارت و ارزيابي پيوسته عملكرد  -ع

  ؛هاانتشارات استاناعضاي شوراي 

 ؛نشر الكترونيكي و كاغذي كتبهاي مربو  به نامهها، شيوهتهيه و تدوين دستورالعمل -ف

 ها؛هاي واحدهاي كتابخانهنظارت و ارزيابي فعاليت -ص

 ها به استانداردهاي مورد نظر دانشگاهي؛ دانشگاه و نزدي  نمودن آنهاي نهعملكرد كتابخا ارتقاي -ق

 های موضوعی دانشگاه( شورای انتشارات معاونت3ماده 
 شورا: اهدف 1-3

 تاب درسي )سفارشي(؛ كهاي دانشگاه در توليد ريزي كالن و استفاده بهينه از ظرفيتگذاري، برنامهسياست سنجي،نياز -الف

 سطح فرهنو و دانش علمي؛ يابي و ارتقاءبا توجه به مسئله هاي درسي )سفارشي(ارتقاي كيفي، كمي و سطح علمي كتاب -ب
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حتهوايي و مهاي دانشگاهي همزمان با پيگيري و بازنگري در سهر فصهل دروس جههت تحهول هاي درسي به واحدكتاب اعالم نياز -ج

 آموزي؛هاي علمي در جامعه و مهارتتأثيرگذاري رشته
 های موضوعی در معاونتشورای انتشارات : ساختار 2-3

 رئيس شورا؛ -معاون موضوعي مربوطه دانشگاه  -الف

 ؛دبير شورا -مدير كل امور پژوهشي و تحصيالت تكميلي معاونت موضوعي مربوطه  -ب

 ؛هاي موضوعينماينده نشر علمي و دانشگاهي عضو ثابت هري  از معاونت-ج

يه  از  موضهوعي و بهه فراخهور صهالحديد ههرهاي شده بر اساس نيازمنهدي هاي يادساير اعضاي شوراي انتشارات در معاونت -د

 گردد. ي حوزه تعيين ميهاهاي موضوعي منطبق با اهداف و برنامهمعاونت

 های موضوعیدر معاونتانتشارات وظایف و اختیارات شورای : 3-3

 ؛ ايسازي محتواي كتاب بر اساس نيازهاي ملي و منطقهآمدي و بوميبه روز -الف

 ؛هاي موضوعي به منظور انتشاراونتمع درهاي درسي كتاب ارزيابيبررسي و  -ب

 ؛هاي مختلف علمي حوزه مربوطههاي نشر در رشتهتوليد محتوا بر اساس اولويت -ج

هاي علمي روز دانشگاه در حوزه مربوطه؛توليد محتواي علمي مساله محور متناسب با نياز –د

رئيسهه  شگاه، هيأتو بررسي پيشنهادها يا موارد ارجاعي از سوي شوراي دان نامهانجام وظايف محوله در چارچوب مفاد اين شيوه -ه

 يا هر ي  از معاونان دانشگاه به شورا؛

 هاي آموزشهي و پژوهشهي بهراي تهدوينبسترسازي به منظور ترغيب و تشويق اعضاي هيآت علمي دانشهگاه يها سهاير مؤسسهه -و

درسي سفارشي مورد نياز دانشگاه؛ هايكتاب

 يف نشده است. اصيل و مرجع ويا درسي كه در سرفصل ها كتابي براي آن تاييد و تالكتب  و سفارش تاليف رتهيه ساز و كا -ز

 دانشگاه؛ آموزشيها و توليد محتواي هاي تدوين كتابشده همگام با برنامههاي يادهاي توزيع كتاببررسي و هماهنگي برنامه -ح

 

 هاشورای انتشارات استان (4ماده 

 : ترکیب شورا  1-4

 ؛شورارئيس  -رئيس استان -الف

 ؛دبير شورا -پژوهش و فناوري استان  شوراي تخصصيرئيس  -ب

بعه استان ( از واحدهاي تاو يا باالترتن استاديار 3 تن با مرتبه دانشياري و 2ب نظر )حداقل پنج تن از اعضاي هيأت علمي صاح -ج

هاي علوم انساني، علوم پايه، علوم پزشكي، علوم كشاورزي، فني و مهندسهي و هنهر و معمهاري كهه هاي مختلف در گروهبا تخصص

 اي معتبر باشند. بهتر است داراي آثار تأليفي يا ترجمه

 شوند.سال منصوب ميبراي دو معرفي و  رئيس دانشگاهبه اعضا حقيقي به پيشنهاد رئيس استان -د
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و  زي انتشهاراتاعضاي موضوع بند ج بايد از واحدهاي مختلف استان انتخاب شوند. موارد استثنايي ديگهر توسهط شهوراي مركه :5تبصرۀ 

 اسناد علمي  قابل بررسي خواهد بود. 

 ها؛: وظایف شورای انتشارات استان 2-4

ترمسهتقر در پايينو  2هاي سهطح واحهداعضاي هيات علمي، هاي درسي و تخصصي ارزيابي، تشخيص ضرورت و انتشار كتاب -الف

 بررسهي كتهاب وشهامل ارزيهابي  ،ها در استانكه خود داراي شوراي انتشارات و اسناد علمي نيستند، در صورت تجميع شورا استان

 اعضاي هياًًّت علمي تمام واحدهاي تابعه استان مي باشد؛ 

 ؛7مطابق ماده  كنترل محتوايي كتاب -ب

 ؛ هاي موضوعيمعاونت بادر تعامل  هاي مختلف علميهاي نشر در رشتهتعيين اولويت -ج

 تصميم گيري در مورد تجديد چاپ آثار منتشر شده توسط واحد دانشگاهي در طول مدت قرار داديا پس از آن؛-د

هها آثهار آن از اسالمي استان كه به صورت غيهر مجهازهاي علمي در سطح واحدهاي دانشگاه آزاد ثرحمايت حقوقي از صاحبان ا -ه

 استفاده شده با ارجاع و نظر كارشناسي به اداره حقوقي استان؛

 هاي سطح استان؛هاي رشد كمي و كيفي انتشارات واحدفراهم كردن زمينه -و

 ؛استانعملكرد شوراي انتشارات واحدهاي مربوطه ارزيابي پيوسته نظارت و -ز

 ربط؛ هاي استان ذيهاي منتشره در واحدتهيه بان  اطالعاتي مربو  به كتاب -ح

 ها؛بود امور كتابخانهز، به روزكردن و بهارائه راهكارهاي مناسب براي توسعه، تجهي -ط

توسهط دور احكام شوراي انتشارات واحدهاي ويژه و سطح ي  )اعضاي شوراي انتشارات مربوطه توسط رييس واحد معرفي و ص -ی

 گردد(رييس استان تاييد و صادر مي

سهال تحصهيلي بهه ر ابتهداي ههر نيمداستان و شوراي انتشارات واحدهاي مربوطه  هاي شوراي انتشاراتگزارش فعاليت ارسال -ک

 ؛رئيس دانشگاهشكل مدون به 

 

 1واحدهای ویژه و سطح ( شورای انتشارات 5ماده 

 :1ويژه و سطح  اعضاي شوراي انتشارات واحدهاي: 1-5

 ؛شورا رئيس -اون پژوهش و فناوري / علمي واحد مع -الف

 ضو؛ع -معاون آموزش و تحصيالت تكميلي يا مدير كل آموزش واحد-ب

 عضو؛ -معاون دانشجويي و فرهنگي واحد-ج

 ؛دبير شورا -د يشان، مدير پژوهش و فناوري واحي واحد و در صورت نبودن اهارئيس انتشارات علمي و امور كتابخانه -د

هاي مختلهف، كهه هبهه بهاال در رشهت استاديارسه تن از اعضاي هيأت علمي )به عنوان اعضاي حقيقي( تمام وقت با مرتبه علمي  -ه

ريهيس واحهد و بها تاييهد ريهيس مشخص در تأليف و ترجمه و نشر كتاب باشند، به پيشهنهاد  هاي متفاوت و سوابقداراي تخصص

 شوند.منصوب ميبراي دو سال استان 
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  1ورای انتشارات واحدهای ویژه و سطح : وظایف ش 2-5

 به شرح زير است: 1وظايف شوراي انتشارات و اسناد علمي واحدهاي ويژه و سطح 
 هاي درسي و تخصصي هيات علمي؛ انتشار كتاب ضرورتتشخيص ارزيابي و  -الف

 ؛7كنترل محتوايي كتاب مطابق ماده  -ب
 ؛و پس از چاپ در جهت فروش كتاب سازي پيشبازار -ج

 ارائه پيشنهاد در خصوص ارتقاء جايگاه مجالت واحد؛  -د
هاي شوراي واحد به شوراي انتشارات استان مربو ؛هاي فصلي فعاليتفرستادن گزارش -ه

 و پيگيري مصوبات باالدستي؛ (سفارشيهاي درسي )هاي موضوعي در خصوص كتابارائه پيشنهاد به معاونت -و
 ها؛ارائه راهكارهاي مناسب براي توسعه، تجهيز، به روزكردن و بهبود امور كتابخانه -ز

 كاري.براي جلوگيري از دوبارهها رساني در خصوص كتاب در حال ترجمه در واحد به استاناطالع -ح
 

 (محل تأمین بودجه6ماده 

 تصحیح، گردآوری، نقد و سایرآثارتالیف، ترجمه، تصنیف،  هزینۀ: 1-6

، نقد و غيره از طريق بسهتن قهرارداد ميهان ناشهر و صهاحب اثهر از محهل بودجهه تصحيح، گردآوريتاليف، ترجمه، تصنيف،  هزينۀ
حق تصنيف، تأليف، ترجمهه و سهاير( طبهق )هاي ياد شده را الزحمهگيري، پرداخت حقپژوهشي قابل پرداخت است. مرجع تصميم

 كند.تعيين مي 1جدول 
 الزحمه تصنیف، تالیف و ترجمه: حق1جدول 

 مرتبه علمی
 میزان حق تصنیف
 )هرصفحه به ريال(

 تألیفمیزان حق
 )هرصفحه به ريال(

 ترجمهمیزان حق
 )هر صفحه به ريال(

میزان حق الزحمه سایر 
 )هر صفحه به ريال(

 000/160 000/180 000/225 000/330 استاد
 000/150 000/1650 000/210 000/300 دانشيار
 000/130 000/150 000/195 000/270 استاديار
 000/110 000/135 000/180 000/240 مربي

اي بهراي حهق تهاليف و ترجمهه توسهط دانشهگاه زحمههالمللي معتبر به چاپ برسد،حق الچنان ه كتاب توسط ناشر بين -6تبصرۀ 
 كنند.تأليف دريافت مي المللي حقناشران بينگردد و مؤلفان طبق قرارداد از پرداخت نمي

 شايسته است هيات علمي ابتدا كتاب خود را به واحد خود براي بررسي و چاپ ارائه كند.  -7تبصرۀ 
   .مي شود نام همه افراد در قرارداد درج و سهم هر ي  مشخصچنان ه كتاب بيش از ي  مؤلف يا مترجم داشته باشد،  -8تبصرۀ 

ود و شهگان بسهته مهي از سهاير نويسهند ن قرار داد با ارائه وكالهت نامههعدم امكان حضور ي  يا چند تن از صاحبان اثر با ي  تدر صورت 
 محاسبه حق الزحمه بر اساس مرتبه علمي ايشان انجام مي گيرد. 

 گيرد.در زمان بستن قرارداد انجام مي ها براساس مرتبه علمي فردالزحمهمحاسبه حق -9تبصرۀ 
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شهوند داراي قطهع وزيهري هسهتند، مبنهاي محاسهبات و هايي كهه در دانشهگاه توليهد ميكه اكثر كتاببا توجه به اين -10تبصرۀ 

 اپ شهود، بهاچنامه قطع وزيري است. بديهي است چنان ه كتابي در قطع ديگري غير از اين قطع شده در اين شيوههاي يادپرداخت

هاي ديگر به قطع وزيري براساس تعداد صفحات معادل، نسهبت بهه پرداخهت ان با تبديل قطعتوگيري مربو  مينظر مرجع تصميم

 .كرداقدام  ياد شدههاي الزحمهحق

 

 داوری : هزینۀ 2-6

 به شرح زير قابل پرداخت است. 2گيري از محل بودجه پژوهشي طبق جدول ها با نظر مراجع تصميمالزحمه داوري كتابحق
 

 داوری کتاب الزحمه: حق2جدول 

 )هر صفحه به ريال ( داوری کتاب مرتبه علمی

 000/20 استاد

 000/17 دانشيار

 000/15 استاديار
 

 گردند.تعداد داوران هر اثر حداقل دو تن كه توسط شوراها تعيين مي :1-2-6

 نمايند. عالما مربوطه شاراتداورها بايد نتيجه ارزيابي اثر را حداكثر ظرف مدت سه هفته به شوراي انت :2-2-6

ههاي تصهنيف و ....( بهه همهراه فرم كتاب )بهراي كتابههاي تهاليفي و PDFبه منظور داوري ضروري است ي  نسخه فايل :3-2-6

در  هاي ترجمه نيز ارسال موارد گفته شهدهگيري مربوطه براي داوري ارسال شود. براي كتابتكميل شده مربوطه به مراجع تصميم

 اه فايل كتاب اصلي ضروري است.باال به همر

 سازیآماده : هزینۀ 3-6

هاي مربهو  در قهرارداد بسهته سازي كتاب تا پيش از مرحله چاپ توسط پديدآورنده)گان( صورت گرفته باشد، هزينهچنان ه آماده

بهه شهرح زيهر قابهل پرداخهت از محهل  3گيري طبق جهدول با نظر مراجع تصميم شده ميان ناشر و صاحب اثر لحاظ خواهد شد و

 بودجه پژوهشي است.

 .باشدصاحب اثر مجاز به درج نام و نام خانوادگي ويراستار در شناسنامه كتاب مي :11تبصرۀ 
 

 الزحمه آماده سازی کتاب: حق3جدول 

 غلط گیریحروفچینی،

 )هر صفحه به ريال(و صفحه بندی
 نمونه خوانی

 )هر صفحه به ريال(
 جلد طرح

 ویراستاری ادبی

 )هر واژه به ريال(

 رحلي وزيري رحلي وزيري رحلي وزيري
 ريال 70

000/40 000/50 000/15 000/20 000/000/3 000/500/3 



99ص//481/10         

14/03/1399  

 

   1477893855سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي كدپستي بلوار شهداي حصارك،نشاني: تهران،انتهاي بزرگراه شهيد ستاري)شمال(،ميدان دانشگاه،

 iau.ac.irو يا صفحه پاسخگو در سايت  4748پيگيري مكاتبات و دريافت پاسخ سواالت متداول از طريق سامانه تلفن گوياي 

10 

 

 سازمان مرکزی
 

 های نشر : هزینه4-6

  ارتقها و يراحط: از اعم نشركتاب خدمات ۀنيهز پرداخت ،ياسالم آزاد دانشگاه يدانشگاه و يعلم منشورات تيفيك يارتقا منظور به

 اخهذ كتهاب، تمستندا ثبت و يساز يآرش كتاب، عيتوز ياستانداردها و چاپ ياستانداردها ،يسازآماده ياستانداردها بر نظارت و

 چهاپ از شيپه الير 000/000/5مبلغ پرداخت ،يبرندساز و غاتيتبل ،(ياسالم ارشاد و فرهنو وزارت مجوز و شاب  پا،يف) مجوزها

 .است يالزام يدانشگاه و يعلم نشر وجه ،دريسپار

 : هزینه انتشارکتاب  5-6

محهل  قابهل پرداخهت از سازي و چاپ با توجه به نوع قرارداد، داوري، آمادهصاحب اثر الزحمههزينه انتشار كتاب از جمله حق -الف

 .پژوهشي است بودجۀ

داد درصهورت  وع قرارنپژوهشي واحدها، با توجه به  مربو  به چاپ كتاب از محل بودجۀ هايتمامي هزينهبا توجه به پرداخت  -ب

 باشند.اي ميشهريهآمدهاي پژوهشي غيرتحصيل درآمد اين مبالغ تحت عنوان در
 : حق الزحمه حضور در جلسات6-6

ها و ههاي موضهوعي، اسهتانو اسهناد علمهي معاونت راتشوراي مركزي انتشهارات، شهوراهاي انتشها حق الزحمه حضور در جلسات

بودجهه  از محهل با تائيهد رئهيس شهوراي مربوطهه واحدهاي ويژه و سطح ي  طبق ضوابط و قوانين مالي مربو  به اعضاي حقيقي

 قابل پرداخت است.  (2اي با توجه به جدول صفحه 150پژوهشي )معادل داوري ي  كتاب 

 يش است. درصد قابل افزا 10نامه در ابتداي هر سال خورشيدي پس از ابالغ اين شيوه 6ماده هاي مربو  به هزينه :تبصره

 های مترتب بر آن:و مسئولیت صاحب اثر و محتوای کتابو تعهدات ( شرایط 7ماده 

 الف( شرایط عمومی

در محتههوا،  اثههر موظههف بههه رعايههت حههدود شههرعي، عرفههي و قههوانين و مقههررات موضههوعه در امههر نشههر كتههاب صههاحب )ان(: 1-7

قت بهه شهكل طرح جلد، تصاوير، نمودارهها، و ديگهر محتويهات كتهاب، خهودداري از هرگونهه تخلهف علمهي )سهرقت علمهي، سهر

 ستند.هكار و مصنفين و مترجمين همحذف نام نويسنده يا نويسندگان مطالب و موارد مشابه( و رعايت حقوق مؤلفين 

آثههار از  ( مسههئول كنتههرل محتههواي1ها و شههوراي انتشههارات واحههدهاي ويههژه و سههطح )شههوراي انتشههارات اسههتان: 12تبصرررۀ 

هاي يتجهههت انطبههاق بهها حههدود شههرعي، عرفههي و قههوانين و مقههررات موضههوعه در امههر نشههر كتههاب هسههتند و تمههامي مسههئول

مصهوب جلسهۀ « ها و ضهوابط نشهر كتهاباههداف، سياسهت»ويژه مصهوبۀ اصهالحي ا ضهوابط بههحقوقي ناشهي از عهدم انطبهاق به

 را برعهده خواهند داشت. 24/01/1389شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ  66

گويي در قبههال كليههۀ دعههاوي اشههخاص حقيقههي يهها حقههوقي اعههم از خصوصههي و دولتههي و عمههومي مسههئوليت پاسههخ :13تبصرررۀ 

ن در لفهات ناشهرارا به ناشهر نسهبت دهنهد، در كليهۀ مراجهع ذيهربط اعهم از هيهأت بهدوي رسهيدگي بهه تخ كه تخلف يا تخلفاتي

 جههع مشههابه واسههتان، هيههأت تجديههدنظر رسههيدگي بههه تخلفههات ناشههران در مركههز وزارت فرهنههو و ارشههاد اسههالمي و ديگههر مرا

عهههدم مرجههع تصههميم گيههري برانشههگاه رتي و بازرسههي داگويي در قبههال كليههۀ دفههاتر و واحههدهاي نظههنيههز مسههئوليت پاسههخ

 مربوطه است.
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گويي در قبههال حقههوق مههؤلفين و مصههنفين و متههرجمين همكههار و مههوارد مشههابه برعهههدم مؤلههف / مسههئوليت پاسههخ :14تبصرررۀ 

 مصنف / مترجم اول كتاب است.

 :: تعهدات صاحب )ان( اثر2-7

يگهري درا بهه ناشهر  نظهر نههايي شهورا، اثهر پيشهنهادي خهودان( اثر نبايد تا پايهان مراحهل بررسهي اثهر و اظههار صاحب ) –الف

 ارائه نمايد.

گهردد پههس از دريافهت نتههايج داوري و نظهر شههورا، اصهالحات پيشههنهادي را حهداكثر ظههرف مهدت سههه مههاه صهاحب اثرمتعهههد مي -ب

 گردد.مختومه مي متوقف و پرونده انجام و متن اصالح شده را به انتشارات دانشگاه عودت دهد در غير اينصورت روال بررسي

 ب( شرایط اختصاصی

 : تصنیف کتاب  3-7

 ت.هاي علمي صاحب اثر پيرامون ي  موضوع خاص اسها و نوآورياثري كه از ذوق، تجربيات، تحقيقات، و ديدگاه -الف

افهزودن  وعلمهي صهاحب اثهر نويسي )تحشيه( و تنظهيم گفتارههاي پيرامون ي  موضوع خاص همراه با تقرير، تشريح، حاشيه -ب

 حواشي و تعليقات ضروري توسط وي نگارش شده است.

ا نقهد يه)گان( تشهكيل دههد و بها تحليهل ههاي علمهي نويسهندههاي جديهد و نوآوريگاهدرصد آن را ديد 40اثري كه حداقل  -ج

 هاي ديگران در ي  موضوع مشخص همراه باشد.گاهديد

 ع آن متعلق به صاحب اثر باشد. درصد از مناب 40اثري كه حداقل  -د

 کتاب تالیف:  4-7

 :باشد زير شرايط داراي شودكهمي محسوب تاليف درصورتي كتاب

ا يهالً بها نقهد هاي علمي و نظريات پذيرفته شده بر اساس تحليل يا تركيب مبتكرانهه كهه معمهواي از دادهساماندهي مجموعه -الف

 گيري همراه است. نتيجه

 ومتنهي، تهازگي  بايد بديع باشد و داراي اهميت، اعتبار، قابليت يادگيري، سودمندي، سهاختار دانهش، انسهجاممحتواي كتاب  -ب

 مورد نياز و عالقۀ دانشجويان مربو  باشد.

  هاي صاحب اثر باشد و قبال در مقاالت معتبر به چاپ رسيده باشند.درصد محتواي كتاب از يافته 15حداقل  -ج

 .باشد آورينو داراي مطالب وارائه بوده( گان)نويسنده به متعلق كتاب نگارششيوه  -د

 ازمنهابع اشهتبرد درصهورت و باشهند شهده تهيهه كتهاب همهان براي  ًامنحصر هافرمول و نمودارها و هاشكل ها،نمونه و هامثال -ه

 . شود ارجاع به دقت منبع آن ،بهرديگ

 .شوند عنوان منبع دقيق درج با و ستقيمم قول نقل شكل به اندشده گرفته ديگر ازمنابع كه مواردي كليه -و

 . باشند كتاب آخر در منابع فهرست داراي ديباي فيتالي هاكتاب -ز

 .است اصلي عنوان ترجمه نوعي به كه باشند زيني سيانگل عنواني دارا حتماًي فيتالي هاكتابالزم است  -ح
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 صحت امانت در مرجع برداري بايد با دقت رعايت شود. -ط

 کتاب ۀترجم: 5-7

 :باشد زير شرايط واجد بايد درسي كتابترجمه 

 المللي به چاپ رسيده باشد و حداكثر مربو  به پنج سال اخير باشد.كتاب اصلي توسط ناشران معتبر بين -الف

 . شود انتخاب ترجمه براي كتاب ويرايش آخريندر صورتي كه ويرايش جديدي وجود نداشته باشد،  -ب

 . باشدو ويرايش پذير  شده ترجمه اصلي متن تمام-ج

 يابي صحيح رعايت شود.اصل امانت و دقت در ترجمه و معادل -د

 از اسهتفاده ،اصهلي( گان)نويسهنده لحهن و شيوه نگارش حفظ مقصد، و مبدا زبان بر تسلط مانند ترجمه اصول و عمومي ضوابط -ه

 .باشد دارا را نوع ازاين مواردي و فارسي زبان در رايج گانژوا

 های ترکیبی )تالیف، ترجمه، گردآوری و تدوین و سایر(کتاب :6-7

 وي اصهل نوشته انيمي روشن مرز كه شوند ارائهي شكل به ديبا هستند ، ترجمه، گردآوري و تدوين و سايرتركيبي از تأليف كهي آثار

 :است ارائهقابل ر يزي هاشكل به فقط و باشد داشته وجود مترجم توسط شده افزودهي هابخش

 آنهها بههيي هاخشب مترجم، توسط سپس و شده ترجمه مختلف سندگانينو و مختلف منابع ازي علمهاي متن ازي امجموعه اگر -الف

 ايه مهتن در شهده ارائهه اطالعهات ليهتكم عنهوان به اي و اوستت قايتحق حاصل اي مترجمي شخص نظراتي حاو كه است شده افزوده

 پهاورقي شهكل به ابكت سندگانينو تعداد به باتوجه هاافزوده هيكل است الزم دارند، اشارهي دتريجد قاتيتحق به و استي اصلي هامتن

 طيشهرا اجهدو و شهده ترجمه دقت بهي اصل متن تمام كهي نحو به. ندشو عنوان) (  يا[ ]درداخل متن در يا و صفحه درهمان زيرنويس

 و ترجمهه» ،«وشهرح ترجمهه» ماننهد ههاييوانعن بها ديهبا را نگهارش نهوع نيا صورت نيدرا. باشد نامهشيوه نيا (7-3)رديف  7 ماده

 بهردن كهار به از ها،آن آثار اصالت تيرعا نيهم ن وي اصل سندگانينو حقوق حفظ منظور به و كرد درج نوع نيا ازي موارد و« هاافزوده

 .شود زيپره« وترجمه فيتأل» عبارت

 وي گهردآور» ماننهديي ههاواژه از است، شده افزوده آنها به مترجم نظرات سپس و اندشده ترجمه مختلف منابع ازيي هابخش فقط اگر -ب

 .شود زيپره« ترجمهو فيتأل» عبارت درج از استي ضرور زين نجايدرا. شود استفاده نوع نيا ازي موارد و« نقد وي گردآور» ،«هاافزوده

ي و نظهرات و اءآري بررسه اي يهموضهوع ارتبا  ليدل بهي و دهيبرگز نوشته چند اي و فرد  ي يهانوشته اي مقاالت اگرمجموعه -ج

 مهاده نيها ولا بند مانند است است،الزم شده افزوده نقد اي يحواش شكل به آن بر مترجم نظرات سپس و شده ترجمه املك طورهب

كهار بهردن هبه حالهت نيهدرا. باشهد  يتفك قابل گريكدي از شده افزوده نظرات باي اصل سندهينوي هانوشته كهي نحو به شده عمل

 .است مناسب نوع نيزااي موارد و...« ي هاشهيبراندي نقد» ،...« برآثاري مرور» ،«هاافزوده و...  نظرات و آراء شرح» مانند عنوانهاي
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 (ebook: کتاب الکترونیکی ) 7-7

ه بهه صهورت نسهخ كتهابو فهروش  اب به صورت نسخه چاپي براي توليد، انتشارتمامي مراحل و موارد مربو  به توليد و انتشار كت رعايت

سهالمي املهي جمههوري  ، كتابخانۀفرهنو و ارشاد اسالمي جمله گرفتن مجوزهاي الزم از وزارت )از ،الكترونيكي نيز صادق و الزامي است

 دستورالعمل مربوطه متعاقباً ابالغ خواهد گرديد. (ايران و ....

 

 سازی کتاب( فرایند آماده8ماده 

 طراحي صفحات يونيفرم )فاقد شهمارم ،سازيطراحي و اعمال استانداردهاي آماده مل:شا : کلیه فرایندهای آماده سازی کتاب1-8

بهر اعمهال  طراحهي و نظهارت، يونيفرم جلد و طراحي جلهدآرايي، طراحي سازي، صفحهصفحه(، ويرايش )فني، صوري، ادبي(، نمايه

  .د بوداههاي نشر علمي و دانشگاهي خوتوزيع تابع دستورالعملو  طراحي و اعمال استانداردهاي نشر استانداردهاي چاپ؛

 

 گرفتن پروانه نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیهای الزم از جمله مجوز اخذ:  2-8

انهد، هالمي اقهدام كردنامه، نسبت به گرفتن پروانهۀ نشهر از وزارت فرهنهو و ارشهاد اسهتاريخ ابالغ اين شيوهواحدهايي كه تا -الف

 توانند رأساً درخصوص اخذ مجوز نشر كتاب از وزارت فرهنو و ارشاد اسالمي اقدام كنند.مي

انهد، مجهاز هي اقدام نكردوزارت فرهنو و ارشاد اسالمنامه، نسبت به گرفتن پروانۀ نشر از واحدهايي كه تا تاريخ ابالغ اين شيوه -ب

 شهر كتهاب بهانبه ارائۀ درخواست اخذ پروانۀ نشر به وزارت فرهنو و ارشاد اسالمي نيستند. اين واحهدها بايهد جههت اخهذ مجهوز 

 سهفارش ب به عهده واحدهاي چاپ كتاهزينه همكاري واحدهاي دانشگاهيِ داراي مجوز يا نشر علمي و دانشگاهي دانشگاه اقدام كنند.

ن ناشهر همكهار كار به عنهوادهنده خواهد بود. افزون بر اين، نشان دانشگاه آزاد اسالمي و نام واحد صاحب كتاب روي جلد كتاب و نام واحد هم

 در شناسنامه كتاب درج خواهد شد. 

پشت جلد كتاب كهه بهه  بر رو ياباشند مي ميو يا غير عل فاقد مجوز نشريي كه ها و نهادهاانجمندرج نشان مؤسسات،  -15تبصرۀ 

 است. نشر علمي و دانشگاهيمعناي مشاركت در مالكيت معنوي يا مادي اثر است، منو  به كسب مجوز از 

سهتندات مهر و ارائهه ماگر واحد بخواهد از چاپخانه خارج از دانشگاه استفاده كند بايد ضمن بيان داليل مبادرت به ايهن ا -16تبصرۀ 

 مجوزهاي الزم را از شوراي انتشارات استان كسب نمايد. معتبر،

 شماره استاندارد بین المللی کتاب(شابک ) اخذ: 3-8

ها بايهد احهدواز مؤسسۀ خانۀ كتاب وزارت فرهنو و ارشاد اسهالمي اسهت و  تنها مرجع اخذ شاب  نشر علمي و دانشگاهي دانشگاه

 درخواست خود براي دريافت شاب  را به معاونت نشر علمي و دانشگاهي ارسال نمايند. 

 )فهرست نویسی پیش از انتشار کتاب( فیپا اخذ:  4-8

 د.هستنالمي ايران نشر علمي و دانشگاهي دانشگاه و كليۀ واحدهاي داراي پروانۀ نشر مجاز به اخذ فيپا از كتابخانۀ ملي جمهوري اس -الف

شهر ناراي پروانهۀ واحدهاي فاقد مجوز نشر بايد درخواست خود براي گرفتن فيپا را به نشر علمي و دانشگاهي و يها واحهدهاي د-ب

 ارسال نمايند.
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 کتاب  وصول اعالم:  5-8

ي پروانهه نشهر كه خهود دارا يدانشگاه يواحدها هيكتاب،كل خانه موسسه در آن ثبت و كتاب يينها وصول اعالم تياهم به توجه با
هايي كهه و واحهد نهدينما اقهدام ياسهالم ارشهاد و فرهنو وزارت در شده، چاپي هاكتاب وصول اعالم به نسبت موظفندباشند مي

 بايست نسبت به اخذ اعالم وصول چاپ كتاب اقدام نمايند.طريق نشر علمي و دانشگاهي ميپروانه نشر ندارند از 

 

 ( چاپ کتاب9ماده 

كهز ويت چاپ در مرست با اولا نمايند، ضروريهايي كه از طريق نشر علمي و دانشگاهي دانشگاه شاب  دريافت ميكليۀ كتاب -الف

ها گهر چاپخانههشگاه از دينشر و رسانه دانشگاه نسبت به چاپ كتاب اقدام نمايند و يا با ارائه اسناد مثبته مبني بر صرفه و صالح دان
 هاي منتشر شده نيز به مركز نشر و رسانه دانشگاه ارسال گردد(. نسخه از كتاب استفاده نمايند )پنج

 مسئوليت حقوقي حراست از نسخۀ آمادم چاپ كتاب پس از وصول در چاپخانه، برعهدم چاپخانه است. :17تبصرۀ 
اپ كتهاب در روز از زمان وصول نسخۀ نهايي آمهادم چه 45تمهيداتي در نظر گرفته شود تا درصورتي كه پس از گذشت  :18تبصرۀ 

و در اختيهار  الزحمهه چاپخانهه كسهرنسهخه را از حق 20تعهداد چاپخانه، روند چاپ كتاب به پايان نرسيده باشد واحد هزينه چاپ 
توانهد يمدانشهگاهي  ها اقدام نمايد. در همين راستا نشهر علمهي واد در ساير چاپخانهصاحب اثر قرار داده تا نسبت به چاپ اين تعد

هفتهه از نسبت به درخواست گزارش مكتوب از چاپخانه و اعالم وضعيت به واحد اقدام كند. چاپخانه موظف است ظهرف مهدت يه 
دانشهگاهي  وبا درج علت تأخير به نشر علمهي زمان دريافت درخواست اعالم گزارش، گزارش مكتوب خود از وضعيت چاپ كتاب را 

 ارسال دارد و نسبت به جبران خسارت اقدام نمايند. 
نشهگاهي نسخه جههت ارسهال بهه نشهر علمهي و دا 5شده را پس از كسر  هاي دانشگاه موظفند كليۀ نسخ كتاب چاپچاپخانه -ب

رفتن نسهخ گهامكان تحويل اعم از نبودِ زيرساخت انبارداري و ...،دانشگاه، دراختيار واحد قرار دهند. درصورتي كه واحد به هر دليلي 
 هاي انبارداري به چاپخانۀ مربو  اقدام كند.شده را نداشته باشد، موظف است نسبت به پرداخت هزينهكتاب چاپ

 نقل بر عهدم واحد است.وهاي حمل كليۀ هزينه :19تبصرۀ 

 ی(غذچاپی )کا انتشارکتاب شمارگان :1-9
 :ترتيب ذيل استصورت پلكاني و بهسفارشي( و تخصصي بههاي درسي )شمارگان انتشار كتاب درخصوص كتاب -الف

 نسخه؛ 1000تا  100چاپ اول:  -

 نسخه؛ 2000چاپ دوم: حداكثر  -

 . نسخه 5000هاي بعدي: حداكثر چاپ -

نسبت به آزمايشي درمرحله، ترجمه و ساير موارد فيتألتصنيف،  حق پرداخت-ب
20
1

 امكهانجلهد( 1000جلهد از  05)قهرارداد كهل مبلهغ

 . دش خواهد پرداخت داد قرار مبلغ كل باال شمارگان نهايي چاپ مرحله به رسيدن و فروش از اطمينان درصورت و پذيراست

شهوراي  ( و تخصصي، بر اساس مصوبهسفارشيهاي درسي )هاي مكرر كتاب درخصوص كتابشمارگان انتشار چاپ اول و چاپ -ج

 هزار نسخه قابل اجرا است. 10علمي تا و اسناد تصويب در شوراي مركزي انتشارات معاونت موضوعي با طرح و 
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ردد و سهپس بهه تعداد شمارگان كتاب بستگي به فروش و بازار آن دارد، ضروري است پيش از چاپ بازار كتاب فراهم گ :20تبصرۀ 

 چاپ برسد.

مراكهز دانشهگاهي  در تمهامي واحهدها و .بود نخواهد امكانپذير الزحمهحق باقيمانده پرداخت كتاب، كافي فروش عدم درصورت :21تبصرۀ 

 گيري است.  د ميان واحد و صاحب اثر با نظر مرجع تصميمالزحمه منو  به بستن قرارداپرداخت حق

 : تجدید چاپ 2-9

دن هايي نظيهر بهه روز بهودن محتهوا و اقتصهادي بهوبا توجه به داليل روشن در زمينهتجديد چاپ كتاب پس از پايان مدت قرارداد 

 گيرد و مراحل انجام آن به شكل زير است:صورت مي
 گيرد.م ميگيري مربو  و بدون نياز به داوري و بررسي محتوايي آن انجاتجديد چاپ كتاب با تاييد مراجع تصميم -الف

 باشد.گيري ذيربط ميتخصصي بر عهده مراجع تصميم هاي درسي )سفارشي( وچاپ كتابگيري در خصوص تجديد تصميم -ب

 سهت و تنهها دراكليه حقوق مادي و معنوي حاصل از تجديد چاپ آثار، بر اساس نوع قرار داد و مدت آن متعلهق بهه دانشهگاه  -ج

يهان مداد جديدي گيري برسد قرارييد مراجع تصميمصورتي كه نياز به تجديد چاپ كتاب پس از مدت ياد شده در نوع قرارداد به تا

د نظهر، زماني مور دانشگاه و مؤلف بسته خواهد شد. بديهي است چنين شرايطي تنها زماني امكان پذير خواهد بود كه كتاب در بازه

 حداقل به چاپ دوم رسيده باشد. 

احهدهاي وها، هيهات رئيسهه مركزي، روساي اسهتان هاي اعضاي هيأت رئيسه سازمانگيري در زمينه تجديد چاپ كتابتصميم -د

 گيرد.ويژه و سطح ي  در شوراي مركزي انتشارات انجام مي

ه بهرتي كهه نيهاز كليه حقوق مادي و معنوي حاصل از تجديد چاپ آثار، در سه سال اول متعلق به دانشگاه است و تنها در صهو -ه

اههد شهد. گيري برسد قرارداد جديدي ميان دانشهگاه و مؤلهف بسهته خوتجديد چاپ كتاب پس از سه سال به تاييد مراجع تصميم

 شد.وم رسيده باپذير خواهد بود كه كتاب در بازه زماني سه ساله اول، حداقل به چاپ دبديهي است چنين شرايطي تنها زماني امكان

الزحمه قهرارداد اول و پهس از تاييهد مراجهع درصد حق  50كثر ، با احتساب حدا12 قرارداد تجديد چاپ بر اساس بند الف ماده -و

 شود.گيري بسته ميتصميم

 یا ناشران قبلی از چاپ کتاب : انصراف ناشر و3-9

ناشهران  اهد كتاب را در واحد چاپ كند، الزم است ناشر ياتوسط ناشر ديگري چاپ شده باشد و صاحب اثر بخو اگر كتاب قبالً -الف

تهاريخ  ل دهند و ازكرده و اصل مجوز انتشار دريافتي از وزارت فرهنو و ارشاد اسالمي را تحويقبلي به صورت رسمي اعالم انصراف 

 آخرين چاپ كتاب بيش از دو سال گذشته باشد. 

ارج از الً از سوي دانشگاه چاپ شده باشد و صاحب اثر بخواهد كتاب را در واحد دانشگاهي و يها انتشهارات ديگهري خهاگر كتاب قب -ب

ت گيري مربهو  درخواسهكند، الزم است پس از انقضاي مدت قرارداد، طي درخواست مكتوب، مراتب را از مراجع تصميم دانشگاه چاپ

 كند. در صورت تأييد، نسبت به صدور انصراف و طي مراحل قانوني واگذاري مجوز نشر كتاب مورد نظر اقدام كند.
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 سازی، توزیع و فروش کتاب بازار قیمت پشت جلد، (10ماده 
هاي چهاپ و ديگهر هاي آمهاده سهازي، هزينههنحوه محاسبه قيمت پشت جلد كتاب شامل حق الزحمهه صهاحب اثهر، هزينهه -الف
 باشد. مرجع تعيين قيمت پشت جلد كتاب نشر علمي و دانشگاهي است.هاي مربوطه ميهزينه

 رساني كنند. هاي منتشره خود را به نحو مقتضي اطالعضروري است واحدها كتاب -ب
نند. هاي توزيع كننده كتاب( همكاري كتوانند براي واگذاري توزيع كتاب با افراد حقيقي يا حقوقي )در قالب شركتواحدها مي -ج

روشهنده فرداد ميهان با توجه به قوانين مالي دانشهگاه و از طريهق بسهتن قهرامربو  و  گيرياين فرايند با تاييد و نظر مراجع تصميم
 گيرد. ضروريست تا حد امكان فروش كتاب به شكل اماني نباشد.( صورت ميغير دانشگاهي كننده )خريداردانشگاهي( و توزيعواحد )

ننهد. الزم كهاي خود، درخواست مكتوب به نشر علمي و دانشگاهي دانشهگاه ارسهال توانند براي فروش كتابواحدها مي :22تبصرۀ 
لكترونيه  اشده نسبت به تأمين زيرساخت الزم براي فهروش و عرضهۀ بندي ي برنامۀ زماناست نشر علمي و دانشگاهي دانشگاه ط

 كتاب اقدام كند و مزاياي فروش كتاب از طريق اين سامانه را به اطالع واحدها برساند.
هاي شهيكتابفرودرصهد بهراي  25گذرد، تها سال مي 2ها كمتر از هايي كه از چاپ آنتخفيف از قيمت پشت جلد كتاب :23تبصرۀ 
 درصد براي واحدهاي پخش كتاب معتبر مجاز است. 35معتبر و 
ههاي بهيش از درصد و كتاب 40 تاگذرد سال مي 5تا  3ها هايي كه از چاپ آنميزان تخفيف از قيمت پشت جلد كتاب :24تبصرۀ 
 گيري اقدام نمايند.تصميمتوانند با در نظر گرفتن صرفه و صالح دانشگاه با نظر مرجع ها ميسال چاپ واحد 5
 است.)غيردانشگاهي(و انبارداري نيز بر عهده خريدار يا توزيع كننده  هاي حمل و نقلمواردي از جمله هزينه -د
ههده عدن كتهاب بهر چنان ه كتاب به طور اماني به توزيع كننده داده شود بايد در قرارداد يادآوري شود، كه خرابي و آسيب ديه -ه

 .گونه مسئوليتي در قبال آن ندارداست و واحد هيچكننده توزيع
 ساله بسته شود، تا امكان تغيير خريدار وجود داشته باشد.  قراردادها ي  -و

 سیس فروشگاه کتاب، برگزاری نمایشگاه کتاب و شرکت در نمایشگاه کتاب ( تأ11ماده 
وشهگاه و يها علمي و دانشگاهي دانشگاه بهه منظهور تاسهيس فرنشر توانند با همكاري مي 1واحدهاي دانشگاهي ويژه و سطح  -الف

 ( اقدامات الزم را به عمل آورند.فيزيكي يا مجازيدفاتر نمايندگي فروش كتاب )

ز اهاي داخلهي كتهاب منحصهراً هاي كتاب علمي و دانشگاهي دانشگاه يا شركت در نمايشهگاهامور مربو  به برگزاري نمايشگاه -ب

 ي و دانشگاهي دانشگاه است.اختيارات نشر علم
ر و گهرفتن هاي كتاب است، كسب نظهدر مواردي كه نياز به صرف بودجۀ پژوهشي براي برگزاري يا شركت در نمايشگاه :25تبصرۀ 

 مجوزهاي الزم از شوراي مركزي انتشارات و اسناد علمي ضروري است.

 

 

 

 



99ص//481/10         

14/03/1399  

 

   1477893855سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي كدپستي بلوار شهداي حصارك،نشاني: تهران،انتهاي بزرگراه شهيد ستاري)شمال(،ميدان دانشگاه،

 iau.ac.irو يا صفحه پاسخگو در سايت  4748پيگيري مكاتبات و دريافت پاسخ سواالت متداول از طريق سامانه تلفن گوياي 

17 

 

 سازمان مرکزی
 

 المللی کتاببینو  های معتبر ملیهای برگزیده در جشنوارهالمللی وکتابانتشار کتاب توسط ناشران بین ( جایزۀ12ماده 
 شرایط دادن جایزه :1-12

 شود:هاي زير به چاپ برسند جايزه پرداخت ميهايي كه به صورتبه مؤلفان كتاب

 هاي دانشگاهي باشد.كتاب بايد جزو كتاب -الف

ههاي ترجمهه شهده مهورد المللي تهيه شده و تأليفي باشند )متنبينهاي نگارش يافته دقيقاً براساس استانداردهاي علمي فصل -ب

 تأييد نيستند(.

 نام ونام خانوادگي، عنوان فرد و هم نين نام واحد دانشگاهي به طوركامل درج شود. -ج

 المللي معتبر باشد. توسط ناشران بين كتاب انتشار -د

 غيره قابل جستجو باشد.  و Amazonهاي معروف مانند المللي توزيع شود و در پايگاهكتاب در ابعاد بين-ه

 : میزان جایزه تشویقی2-12

 ( است.4ميزان جايزه تشويق كتاب شمول اين ماده به شرح جدول )
 

 هاهای بین المللی و برگزیده جشنواره: جایزه تشویقی کتاب4 جدول

 حداکثر پرداختی مورد تشویق صاحبان اثر ناشر ردیف

هاي معتبر جههان و نويسندگان از دانشگاه اسالمي دانشگاه آزاد 1

 از جمله دانشگاه آزاد اسالمي باشند.

حداكثر ي  تا دو فصل از كتهاب 

متعلههق بههه نويسههندگان دانشههگاه 

 آزاد اسالمي باشد

 JCRي  مقاله  %50معادل

 

تا دو فصل از كتهاب  حداكثر ي  نويسندگاني از دانشگاه آزاد اسالمي باشند. الملليناشران معتبر بين 2

متعلههق بههه نويسههندگان دانشههگاه 

 آزاد اسالمي باشد

 JCRمعادل ي  مقاله 

ي  يا چند تهن از هيهات علمهي دانشهگاه  الملليناشران معتبر بين 3

 آزاد اسالمي باشند.

 JCRمقاله 2حداكثر  نگارش ي  كتاب كامل

 

هاي نامه تشويق مقالههبا احتساب ضرايب مربو  در آخرين شيوه IFداراي   ISIو يا JCRمبلغ جايزه معادل ي  مقاله -26تبصرۀ 

نامه نحهوه آيين علمي دانشگاه آزاد اسالمي منظور خواهد شد. محل تامين بودجه جايزه تشويقي از محل اعتبارات پژوهشي براساس

 شود.واحدهاي دانشگاهي تامين ميتخصيص اعتبار پژوهشي در 

شود. در مواردي كهه كتهاب نامه، جداي از حق تاليف محسوب ميتشويقي در نظر گرفته شده در اين شيوهمبلغ جايزه  -27تبصرۀ 

گيهرد و مولفهان طبهق قهرارداد بها ناشهرين پرداختي توسط دانشگاه صهورت نميگونه شوند، هيچالمللي چاپ ميتوسط ناشران بين

 نمايند. تاليف دريافت ميالمللي حقبين
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   1477893855سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي كدپستي بلوار شهداي حصارك،نشاني: تهران،انتهاي بزرگراه شهيد ستاري)شمال(،ميدان دانشگاه،

 iau.ac.irو يا صفحه پاسخگو در سايت  4748پيگيري مكاتبات و دريافت پاسخ سواالت متداول از طريق سامانه تلفن گوياي 
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 سازمان مرکزی
 

 

 اب کتاب سال دانشگاه آزاد اسالمی ( انتخ13ماده

المي اه آزاد اسهكتاب سال دانشگاه آزاد اسالمي بر اساس مقررات و ضوابط پژوهشي همه ساله از طريق جشنواره فرهيختگان دانشگ

 انتخاب و معرفي خواهد شد. شوراي مركزي انتشارات و اسناد علميزير نظر 

 ( موارد خاص14ماده 

 وبينهي نشهده اسهت حسهب مهورد در شهوراي مركهزي انتشهارات و اسهناد علمهي بررسهي نامه پيشوهموارد خاصي كه در اين شي

 گيري خواهد شد.تصميم

 

 هاپیوست (15ماده 

فهرم بررسهي  -جمشخصهات صهاحب اثهر/  -بفرم مشخصات كتاب پيشهنهادي/  -الف از جمله: و قراردادها هانمونه فرمجديدترين 

نمونه قرارداد توزيهع  –ز/  تاليف و ترجمه نمونه قرارداد -و دستورالعمل صفحه آرائي/ -ه /ترجمه فرم بررسي كتاب -دكتاب تاليف/ 

 قابهل http://cri.iau.ac.ir نينشهادر منهدي بهه منظهور بهره و ..... فرم مشخصات اعضاي شوراي انتشارات –ح و فروش كتاب/

 .دريافت است

 

و  هانامههآيين ،ها، دسهتورالعملهانامهعلمهي( كليهه شهيوهكتهب جهامع نشهر  نامۀنامه )شهيوهاز تاريخ صدور ايهن شهيوه (16ماده 

 ن لم يكن است.ر كتاب در دانشگاه آزاد اسالمي كأمربو  به چاپ و نشهاي بخشنامه
 

 نامه ( اجرای شیوه17ماده 

ول مسهئو نشر علمي و دانشهگاهي  زشيها و مراكز آموها، واحدنمركزي و روساي استامعاونان، روساي مراكز و مديران كل سازمان 

 .باشندمينامه بوده اجراي اين شيوه

يد و از تاريخ ابالغ دانشگاه آزاد اسالمي رس هيات رئيسهبه تصويب   06/02/1399  تبصره در تاريخ 27 و ماده 17نامه در اين شيوه

 الزم است اجرا شود.

 

 

http://cri.iau.ac.ir/
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