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:نامه انتشارات  آيين   
:مقدمه  

 
تبع و افزايش كمي وكيفي سطح در ارتقاء روح تحقيق و ت سبزوار رسالت و جايگاه دانشگاه علوم پزشكي

نحوه  ،در زمينه تسهيل در امر چاپ نشر آثارپژوهش، ايجاب مي كند تا با تعيين چارچوپ و برنامه مشخص 
و انتشار نسبت به چاپ  ،اهداء آنها و و دانشگاه، قيمت گذاري، فروشانعقاد قرارداد،تعيين حقوق صاحب اثر 
 بدين لحظه آيين نامه اي به شرح ذيل تنظيم مي .محققين همت گماردآثار ارزنده علمي مولفين، مترجمين و 

.گردد  
 

:اهداف-1ماده  
بمنظور تسهيل و ارتقا كيفي امر آموزش  ترجمه يا تاليف ارزيابي و انتشار كتب دانشگاهي اعم از بررسي، 1-1

 و پژوهش اساتيد و دانشجويان
و عرضه آنها با قيمت مناسب و  پژوهشيفراهم آوردن زمينه هاي توليد، نشر و توزيع كتاب ها و نشريات  1-2

 عادالنه 
بررسي و ارزيابي در صدور مجوز اوليه جهت انتشار مجالت علمي وابسته به دانشگاه 1-3  

تعاريف-2ماده   
دانشگاه  ردرماني سبزواربطور اختصا در آيين نامه، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي: دانشگاه 2-1

.ناميده مي شود  
انتشارات دانشگاه عبارت است از كليه آثاري كه از طرف دانشگاه علوم پزشكي  :انتشارات دانشگاه 2-2

سبزوار منتشر شده و روي جلد  آن آرم دانشگاه، شماره ترتيب و عبارت انتشارات دانشگاه علوم پزشكي و 
.سبزوار چاپ گرددخدمات بهداشتي درماني   

.منظور شوراي انتشارات دانشگاه مي باشد: شورا 2-3  



دانشگاه ارائه  يا رييس انتشارات كه طبق نظر شوراي انتشارات تاليف و ترجمهمنظور از اثر هر گونه : اثر 2-4
.ميگردد  

از صورت منظور از صاحب اثر شخص يا اشخاصي حقيقي و حقوقي است كه اثر را به يكي : صاحب اثر 2-5
.مذكور در بند قبل به شوراي انتشارات دانشگاه ارائه نمايد  

طبق قرارداد و بر اساس  4-1مبلغي است كه در ازاي انجام خدمات موضوع بند : حق الزحمه صاحب اثر 2-6
.انتشارات به صاحب اثرمي شودمقررات مالي و تصويب نامه هاي جاري از طرف   

.اثر تنظيم، مبادله و امضا ميگرددسندي براي چاپ اثر بين دانشگاه و صاحب : قرارداد 7_2  
:شوراي انتشارات-3ماده   

:تركيب شورا 3-1  
دانشگاه بعنوان رئيس شورا رييس انتشارات ●  

معاون پژوهشي دانشگاه ●  
دانشگاهو تصويب رئيس انتشارات  رييس پنج تا هفت نفر از اعضاي هيات علمي صاحب نظر به پيشنهاد ●  

 
شورا با حكم رئيس دانشگاه به مدت دو سال به عضويت شورا منصوب مي شوند و انتصاب  ياعضا 3-2

.ي بعد بال مانع استامجدد آنان براي دوره ه  
غيبت غير موجه اعضاي شورا در بيش از سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب به منزله استعفا تلقي شده  3-3

.جهت تعيين جانشين به رييس دانشگاه گزارش ميگردد انتشارات رييسو مراتب توسط   
متخذه با راي اكثريت حاضر اعضا رسميت يافته  و تصميمات نصف بعالوه يك با حضورجلسات شورا  3-4

.معتبر خواهد بود  
حق اظهار نظر مشورتي و بدون رئيس شورا مي تواند در صورت نياز از ساير افراد صاحب نظر به منظور  3-5

.راي جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورد  
اي مشاوره و بررسي در جلسات شورا حضور مي يابند، دانشگاه مي تواند مبلغي درباره افراد مدعو كه بر 3-6

.مصوبه شوراي انتشارات پرداخت نمايداساس  بعنوان حق الزحمه،بر  
:حدود وظايف و اختيارات شورا 3-7   
انتشارات علمي دانشگاه اداره تعيين الويتهاي پژوهشي ●   
تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي انتشارات و تجديد نظر و پيشنهاد هر گونه اصالح در آيين نامه به رياست   ● 

 دانشگاه 



تهيه و تنظيم قراردادهاي مربوط به حقوق صاحب اثر و تجديد چاپ  ●  
تهيه و تنظيم فرم هاي مربوط به بررسي آثار پيشنهادي  ●  
و ارزيابي  علمي آثار اعضاي هيات علمي، پژوهشگران و دانشجويان با بهره گيري از نظريه بررسي   ●

 كارشناسي متخصصان مرتبط
ويرايش،تيراژ، قيمت گذاري و ، ف،ترجمهاتخاذ تصميم در مورد چاپ،  تجديد چاپ، حق الزحمه تالي  ●

بهاي آثار منتشره تخفيف  
تعيين ميزان حق الزحمه هيات تحريريه نشريات  ●  
آثار منتشره و نشر،فرايند چاپ و انتشار ،توزيع و فروشدهاي چاپ دانظارت بر حسن اجراي قرار  ●  
در موارد استفاده غير مجاز از آثار ايشان با ارجاع و ارائه نظريه حمايت حقوقي از مولفين و مترجمين   ●

ي به دفتر حقوقي و امور قراردادهاكارشناس  
ط به اهداء و مبادله اثار منتشرهتصويب مقررات مربو ●  

:اداره انتشارات-4ماده   
.و تحت نظارت معاونت پژوهشي دانشگاه استاداره انتشارات از نظر تشكيالتي يكي از واحدهاي تابعه   4-1  
.در دانشگاه پيش بيني مي شود تشكيالت متناسب با فعاليت اداره  انتشارات،  4-2  

:شرايط عمومي پذيرش و نشر -5ماده   
و تخصصي را در زمينه علوم پزشكي، از طرف اعضا هيات علمي پژوهشي  اثر علمي وشورا هر نوع  5-1

يا ساير دانشگاه ها، موسسات، دانشمندان، محققان و مولفين با رعايت مفاد آيين دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 
  . انتشارات دانشگاه براي چاپ و نشر مي پذيردنامه 

  .عنوان اثر بايد در حيطه موارد  مذكور در آيين نامه انتشارات باشد -1تبصره        
  .اثر ارائه شده بايد با مدرك تحصيلي يا شغل صاحب اثر تناسب الزم داشته باشد  -2تبصره 
  .نيازهاي دانشگاه باشداثر از محتواي علمي مناسب ودرخور  -3تبصره        

از مربوطه  يك فايلدانشگاه مي باشند، الزم است  انتشاراتآثاري كه مايل به چاپ آثار خود در صاحبان  5-2
كتاب رسيده باشد را به منظور گان نويسند از  يكي اثر خود به همراه  فرم خود ارزيابي كه بايستي به امضا

  .انتشارات دانشگاه تحويل نمايند اداره رسيدگي به
بررسي  اعضا شورا توسط ند، ابتدا تجديد چاپ به انتشارات دانشگاه ارائه مي شويا  آثاري كه براي چاپ  5-3

  .زيابي براي داوران ارسال مي گرددو در صورت تاييد اوليه مبني بر چاپ اثر، جهت ار شده
  .انتخاب مي گردد انتشارات رييس كه توسط تعداد داوران هر كتاب حداقل دو نفر بوده  5-4



  .داوران مي بايست نتيجه ارزشيابي را حداكثر ظرف سه هفته به اداره انتشارات ارسال نمايند  5-5
نظرات داوران را در مدت تعيين شده اعمال و اثر را از اعالم نتيجه ارزشيابي،  صاحب اثر مي بايست پس  5-6

  .دهندبه اداره انتشارات ارائه 
پس از اعالم نظرات داوران توسط صاحب اثر، اثر مجددا جهت بررسي چگونگي اعمال اصالحات، براي   5-7

هفته نتيجه را به اداره انتشارات ارسال  1يكي از داوران ارسال مي گرددو داور مي بايست حداكثر ظرف مدت 
  .نمايد

  .انتشارات مختار است نسبت به صدور مجوز چاپ اقدام نمايد رييسران پس از بررسي نظرات داو  5-8
  .عنوان اثر بايد در حيطه موارد مذكور در آيين نامه انتشارات باشد-1تبصره 
  .اثر ارائه شده بايد با مدرك تحصيلي يا شغل صاحب اثر تناسب الزم داشته باشد  -2تبصره 
  .نيازهاي دانشگاه باشدر اثر از محتواي علمي مناسب ودرخو-3تبصره      

  .در مورد هر اثر قرارداد جداگانه اي بين صاحب اثر و اداره انتشارات دانشگاه ها منعقد مي گردد  9_5
كتاب را با هزينه دانشگاه براي ويراستارادبي  ،در صورت صالحديد داوراناداره انتشارات مجاز است   5-10

  ..ارسال نمايد
انتشارات نسبت به تجديد چاپ كتب كه در  رييسدر موارد ضروري اداره انتشارات مي تواند با نظر   5-11

  .انتشارات دانشگاه چاپ شده اقدام نمايد
مي موارد ويرايش ادبي اثر و   انتشارات است ادارهتنظيم شناسنامه و مسئوليت ويرايش ادبي كتاب با   5-12

  .رويت نويسنده برسد بايست به 
رييس اخذ تصميم در مورد چگونگي چاپ، نوع حروف، قطع كتاب، مشخصات جلد و تيتراژ با   5-13

  .انتشارات مي باشد
به آثاري كه توسط شوراي انتشارات چاپ شود يك شماره ترتيب و در صورت تجديد چاپ، نشانگر   5-14

  .اختصاص مي يابد دفعات چاپ
كه به دانشگاه مي تواند از طريق مشاركت با موسسات يا ناشرين داخلي يا خارجي، بر اساس قراردادي  5-15

  .تصويب شوراي انتشارات خواهد رسيد اثري را منتشر كند
  

  حقوق دانشگاه و حق الزحمه صاحب اثر -6ماده
   .هزار تومان ميباشد 100 امتياز پژوهشي كه هرامتياز نيز معادل 25تشويقي براي تاليف كتب تاليفي  ١-٦
  .جلد كتاب پس از چاپ اهدا گردد 20براي هر نويسنده    2- 6



  .پژوهشي ديگر به امتياز فوق اضافه گردد امتياز  10هر ارجاع به كتب دانشگاه ي به ازا 3- 6
  .گرددميامتياز پژوهشي ديگر به مبلغ تشويقي اضافه  10باشداگر كتاب بر اساس  سر فصل نوشته شده  4- 6
  .گرددميجلد كتاب پس از چاپ اهدا  20براي هر نويسنده  5- 6
  رييسدر مورد كتاب هايي كه نويسندگان بيشتر از يك نفر باشد،ميزان حق الزحمه يا كتب اهدايي،توسط 6-6

  .به نويسنده اي كه فرم خود ارزيابي را تكميل كرده است پرداخت مي شودانتشارات 
در صورت لزوم با موافقت صاحب اثر، به جاي حق الزحمه متعلقه، عين كتاب  اندانتشارات مي تو رييس 6-7

  .چاپ شده را پس از كسر هزينه توزيع از مبلغ پشت جلد، در اختيار صاحب اثر قرار دهد
  :پرداخت خواهد شداثربه قرار زير به صاحب  ها هزينه اثر، در صورت تصويب  6-8

درصد قيمت پشت  50تا 30هزينه توزيع كتاب را با توجه به نوع كتاب بين مي تواند  رييس انتشارات   6-9
.جلد تعيين نمايد  

..ميگردد تومان به داوران پرداخت  200000)دويست هزار تومان(هر كتاب مبلغ بابت داوري   10- 6  
. باشدمي رييس انتشارات  ريال با نظر 60تا  30حق الزحمه ويراستاري ادبي به ازاي هر كلمه   6-11  
.تومان  باشد 1000هزينه صفحه  آرايي كتب  هر صفحه معادل   6-12  

.، قابليت بازنگري ساالنه توسط شورا را دارا مي باشدقابل ذكر است قيمت هاي فوق   
:اهداء، فروش و مبادله: 7ماده   

انتشارات به ساير دانشگاهها،  رييسهر عنوان كتاب منتشره خود را با نظر از يتعداد دانشگاه مي تواند 7-1
.اجتماعي كشور اهداء نمايد _موسسات تحقيقاتي، مراكز و انجمنهاي علمي  

اهداءكتاب منتشره به مقدار مورد نياز به كتابخانه هاي دانشكده ها و مراكز زير نظر دانشگاه علوم : تبصره
.انتشارات بال مانع است رييسپزشكي سبزوار با نظر  

جلد  10اگر كتابي با آرم دانشگاه  و با هزينه شخصي  نويسنده  به چاپ برسد دانشگاه  ميتواند  تعداد   7-2
.براي  بايگاني  خود  از  نويسنده  خريداري  نمايد  

شوراي انتشارات دانشگاه مي تواند نسخه نهايي از كتاب را جهت شركت در مسابقات نظير بهترين  رييس 7-3
.ارسال نمايد كتاب سال و غيره  

شوراي انتشارات در فروش آثار  رييسانتشارات دانشگاه مجاز است با تشخيص و تاييد شورا يا  اداره 7-4
 شناسانربه اعضاء هيات علمي دانشگاه متبوع و ساير دانشگاهها و موسسات علمي وپژوهشي،محققين،كا خود

شاغل و بازنشسته دانشگاه،دانشجويان، كتابخانه هاي عمومي، نهادها، موسسات انتشاراتي و كتابفروشي، ارائه 



آثار منتشره در غرفه هاي اختصاصي فروش كتاب در نمايشگاه ها، كنگره ها و سمينارهاي علمي تخفيف هايي 
.درصد قيمت پشت جلد تخصيص مي دهد 50تا 10را به ميزان   

پنج سال از چاپ آن مي گذرد، با تخفيف گاه مجاز است آن قسمت از انتشارات خود را كه بيش از دانش  7-5
.خاصي كه توسط شوراي انتشارات مشخص مي گردد، عرضه نمايد  

.محاسبه خواهد شدبراساس هزينه هاي تمام شده قيمت پشت جلد كتاب   7-6  
شوراي انتشارات پس از انعقاد  رييساداره انتشارات دانشگاه مجاز است با تشخيص و تاييد شورا يا   7-7

.قرارداد، كتب منتشره خود را با كتب منتشره ناشرين داخلي و خارجي مبادله نمايد  
 

:موارد پيش بيني نشده-8ماده   
.اجرا مي باشددر موارد پيش بيني نشده در آيين نامه ،نظر شوراي انتشارات قابل   

 
انتشارات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار اداره  

 
 


