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مقدمه
به استناد بند  9مصوبات مورخ  1371/9/8وبند  2مصوبات مورخ  1378/5/10هیئت امناي دانشگاه ،اين شیوه نامه خط مشي کلي
ارزيابي ،چاپ و نشر کتاب ،حقوق صاحبان اثر  ،قیمت گذاري  ،فروش  ،اهداء و نظاير آن را مشخص ميکند.

 ماده  : 1اهداف
هدف انتشارات دانشگاه کمك به ارتقاي فعالیتهاي آموزشي ،پژوهشي و درماني دانشگاه با تسهیل فرايندهاي مرتبط با نشر کتب به
شرح زير است:
 )1-1تالیف و ترجمه و نشر کتب درسي و کمك درسي براي رشته هاي مختلف آموزشي
 )2-1نشر تحقیقات جديد و معتبر به زبان فارسي يا ساير زبانها
 )3-1ترجمه و تالیف و نشر کتب جديد مرجع و راهنماها بصورت چاپي يا الکترونیك
 )4-1تصحیح و نقد متون علمي و نظاير آن
 )5-1گرد آوري مطالب علمي جديد.

 ماده  : 2تعاريف
تعريف بعضي از اصطالحاتي که در اين شیوه نامه آمده به شرح زير است :
 )1-2اثر :منظور از اثر هرگونه تالیف ،تصنیف ،ترجمه ،گردآوري ،تنظیم ،تصحیح متون و همچنین هرگونه پژوهشي است که قابل چاپ و
نشر باشد.
 )2-2صاحب اثر :منظور از صاحب اثر شخص يا اشخاص حقیقي و حقوقي است که داراي مالکیت معنوي کتاب مي باشند و اثر را جهت
ارزيابي به اداره انتشارات دانشگاه ارائه نموده اند .
 )3-2حق الزحمه صاحب اثر  :مبلغي است که در ازاء انجام خدمات موضوع بند (الف) طبق قرارداد از طرف اداره انتشارات دانشگاه به
صاحب اثر پرداخت مي شود.
 )4-2انتشارات دانشگاه :کلیه آثاري است که از طرف اداره انتشارات به صور مختلف منتشر و روي جلد آن نشانه دانشگاه علوم پزشکي
و خدمات بهداشتي ،درماني ايران و شماره ترتیب و عبارت "انتشارات دانشگاه علوم پزشکي ايران" چاپ شود.
 )5-2کتب درسي و کمك درسي :کتاب درسي کتابي است که طبق برنامه درسي مصوب در رشته هاي مختلف در دانشگاه تدريس مي
شود ،کتب کمك درسي کتبي است که استاد يا دانشجو را در رشته هاي مختلف تحصیلي ياري مي دهد .
 )6-2قرارداد  :سندي است که براي چاپ اثر بین اداره انتشارات و صاحب اثر تنظیم و مبادله مي شود.
 )7-2تالیف  :اثري است که در آن مؤلف و يا مؤلفان اثر ،يافته ها و يا نظرات شخص ،يا اشخاص صاحب نظر را پردازش و با نظر خود به
صورت هماهنگ و مجموعه اي تخصصي و کامل در قالب يك موضوع جمع آوري مي کنند و حداقل  %1منابع نتیجه پژوهشهاي مولف يا
مولفین باشد.

 ماده  : 3شوراي انتشارات
ا مور انتشارات دانشگاه از هر حیث به عهده اداره انتشارات دانشگاه و تائید کتب براي چاپ با شوراي انتشارات است.
 )1-3شوراي انتشارات از اعضاي زير تشکیل مي شود:
 oمعاون تحقیقات و فناوري دانشگاه
 oمعاون آموزشي دانشگاه يا نماينده ايشان
 oمدير اداره انتشارات معاونت تحقیقات و فناوري

 oيك نفر از هر يك از دانشکده ها به پیشنهاد رئیس دانشکده
 3 oنفر از اعضاي هیات علمي به پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوري
تبصره  )1حائزين شرايط عضويت در شوراي انتشارات از طرف رؤساي مراکز مربوطه (دانشکده ،معاونت آموزشي يا معاونت تحقیقات و فن
آوري) پیشنهاد و با ابالغ رياست دانشگاه به اين سمت منصوب مي شوند.
تبصره  )2شوراي انتشارات مي تواند براي برآورد ارزش و اعتبار آثاري که براي چاپ ارائه مي گردد از نظر ساير متخصصان دانشگاهي و
غیر دانشگاهي استفاده نمايد و افراد صاحبنظر را براي بررسي کتاب انتخاب نمايد و نیز مي تواند بدون نظر داوران تصمیم گیري نمايد.
 )2-3نمايندگان معرفي شده توسط دانشکده ها و معاونت ها بايد واجد شرايط زير باشند:
 )1پايبند بودن به موازين اخالقي و تعهد به نظام
 )2جمهوري اسالمي ايران
 )3دارا بودن وجهه علمي و تالیفات يا مقاالت ارزنده چاپ شده و آشنايي با حوزه نشر
 )4حداقل مرتبه علمي دانشگاهي ،استاديار
 )5عضويت در هیات علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ،درماني ايران
تبصره  )1خدمت اعضاي هیئت علمي دانشگاه در شورا افتخاري است .
تبصره )2در مورد ساير افرادي که براي بررسي در شورا حضور پیدا مي کنند دانشگاه مي تواند مبلغي به عنوان حق الزحمه اظهار نظر و
بررسي بپردازد  .اين مبلغ از حداکثر حقوق ماهانه دريافتي يك استاد تمام وقت نبايد تجاوز کند.
 )3-3دوره عضويت در شورا دو سال بوده و انتخاب مجدد اعضاي دوره قبل بالمانع است .
 )4-3رياست شورا با معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه و سمت دبیري شورا با مدير اداره انتشارات است.
 )5-3جلسات شورا به صورت ماهانه تشکیل مي شود و حضور حداقل نیمي از اعضا براي رسمیت جلسه الزامي است.
تبصره ) هريك از اعضاي شورا که بیش از سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات شورا غیبت نمايندخود بخود
مستعفي شناخته شده و مراتب توسط دبیر شورا به رياست شورا اطالع داده خواهد شد تا جهت جايگزيني نامبرده اقدام نمايد  .تشخیص
موجه بودن غیبت با شورا ست .
 )6-3وظايف و اختیارات شوراي انتشارات عبارتست از :
 oبازنگري شیوه نامه نشر و تالیفات دانشگاه و ساير مصوبات مورد نیاز در اين حوزه وارسال به مراجع مربوطه جهت تصويب
 oتائید کتب و ساير تالیفاتي که توسط انتشارات دانشگاه به چاپ خواهد رسید
 oتدوين ساالنه برنامه انتشاراتي دانشگاه
 oسفارش تالیف ،تدوين يا ترجمه کتب بر اساس نیاز
 oتخصیص مجوز استفاده از آرم دانشگاه (لوگو) در حوزه نشر
 oارزشیابي و تعیین امتیاز کتب

 ماده  : 4شرايط عمومي پذيرش و نشر
 )1-4اداره انتشارات دانشگاه هر نوع اثر علمي و پژوهشي را براي چاپ واعطاي مجوزآرم دانشگاه مي پذيرد  .درخواست هاي واصله در
دو گروه چاپ توسط اداره انتشارات دانشگاه ( با هزينه دانشگاه ) و اعطاي مجوز استفاده از آرم دانشگاه (چاپ توسط مولف) بررسي
ميشوند.

تبصره ) الويت براي اعطاي تسهیالت با کتب درسنامه به تائید گروه مربوطه در دانشگاه و کتب فوق تخصصي با تیراژ پايین مربوط به مراکز
تحقیقاتي و گروه هاي فوق تخصصي دانشگاه خواهد بود .تشخیص ارتباط موضوعي اثر با اهداف دانشگاه بر عهده شوراي انتشارات است.
 )2-4صاحبان آثاري که مايل به چاپ آثار خود توسط انتشارات دانشگاه هستند بايد دو نسخه نهايي و تايپ شده خود را در کاغذ A4
به منظور رسیدگي به شوراي انتشارات تحويل دهند.
تبصره  )1کلیه کتب بايد داراي اين اجزا باشند :شناسنامه ،فهرست کامل مندرجات ،مقدمه (شامل هدف از تالیف يا ترجمه و نوع مخاطبین)،
واژه نامه و منابع .همچنین الزم است جداول و نمودارها داراي شماره گذاري منظم و در صورت لزوم داراي ماخذ باشند ،در کتب ترجمه
شده صحت  ،دقت و امانت رعايت گردد ،مطالب و فصول کتاب داراي نظم منطقي باشند ،دستور زبان فارسي و آئین نگارش در کتب ارائه
شده رعايت شود و حتي المقدور از معادل فارسي کلمات استفاده شده باشد.
تبصره  )2در صورتیکه مولفین يا مترجمین بیش از يك نفر باشند بايستي ترتیب ذکر اسامي کتباً ارائه گردد.
تبصره  )3در مورد کتب ترجمه شده ،اصل مجوز و موافقت صاحب امتیاز اثر براي ترجمه کتاب بايد به همراه اثر ارائه گردد.
تبصره  )4شوراي انتشارات مجاز است درصورت نیاز حق الزحمه داوري معادل حداکثر %10حق الزحمه صاحب اثر به داور پرداخت نمايد.
 )3-4آثاري که براي چاپ و يا تجديد چاپ به انتشارات دانشگاه ارائه مي شود ابتدا در شوراي انتشارات مطرح و درصورت لزوم براي
بررسي به داوران منتخب شورا ارجاع مي گردد.
تبصره  )1درخواست چاپ آثار توسط شوراي انتشارات دانشگاه براي بررسي اثر از نظر ساختار و محتوا بر اساس فرم مصوب به دوداور ارسال
مي گردند .تصمیم گیري نهايي توسط شوراي انتشارات صورت ميگیرد.
تبصره  )2براي درخواست هائي که فقط متقاضي دريافت مجوز آرم دانشگاه مي باشند ،نظر يك داور و تائیديه شوراي انتشارات کافي است.
تبصره  )3صاحب اثر موظف است پس از چاپ کتاب با آرم دانشگاه ،سه نسخه از آن را به شوراي انتشارات دانشگاه تحويل دهد.
 )4-4پاسخ شورا براي چاپ کتاب حداکثر  90روز و براي اخذ مجوز استفاده از آرم دانشگاه حداکثر  45روز پس از دريافت اثر به صاحب
اثر ارائه مي گردد.
 )5-4در مورد هر کتاب قرار داد جداگانه اي بین صاحب اثر و رياست شوراي انتشارات (معاون تحقیقات و فن آوري دانشگاه )منعقد مي
شود.
 )6-4اداره انتشارات مجاز است ويرايش نگارشي وادبي الزم را با اطالع وتوافق مولف يا مترجم اعمال نمايد.
 )7-4حق تصمیم درمورد طرز چاپ ،نوع حروف ،قطع کتاب ،جلد ،کیفیت کاغذ و جلد و میزان چاپ با اداره انتشارات مي باشد.
 )8-4اداره انتشارات مي تواند کتبي را که قبالً چاپ شده با رعايت مفاد اين شیوه نامه و قوانین عمومي کشور منتشر نمايد.
 )9-4اداره انتشارات مي تواند از طريق مشارکت با صاحب اثر يا موسسات و ناشران داخلي و يا خارجي ،درقالب قراردادي که به توسط
شوراي انتشارات تنظیم خواهد رسید اثري را منتشر نمايد  .روي کتبي که با همکاري ناشران ديگر منتشر مي شود مشخصات انتشارات
دانشگاه حفظ و در اولین صفحه و در پشت و يا روي جلد عبارت (( با همکاري ))...قید خواهد گرديد.

تبصره  )1انتشارات اختصاصي دانشکده ها در صورتي جز انتشارات دانشگاه محسوب مي شوند که متن آنها مورد تصويب شوراي انتشارات
قرار گیرد و شماره ترتیب دريافت کنند.

تبصره  )2اداره انتشارات مجاز است گزارش نهايي طرحهاي پژوهشي که از طريق معاونت تحقیقات وفناوري دانشگاه جهت چاپ به اين
اداره ارجاع گرديده است را پس از طرح و تصويب در شوراي انتشارات در صورت تامین اعتبار از طريق معاونت تحقیقات وفناوري چاپ و
منتشر نمايد و کلیه حقوق قا نوني مربوطه متعلق به دانشگاه بوده و حق الزحمه جداگانه اي به صاحب اثر پرداخت نخواهد شد.
 )10-4کتبي از محل موقوفات يا هداياي اشخاص با نام انتشارات دانشگاه قابل نشر است که متن آنها به تصويب شوراي انتشارات دانشگاه
رسیده باشد.
 )11-4اداره انتشارات مي تواند تمام يا قسمتي از کتب منتشره را درچاپخانه هاي دانشگاه و يا چاپخانههاي ديگر چاپ کند و گزارش آن را
به اطالع شوراي انتشارات برساند .
 )12-4آثاري که به سفارش شوراي انتشارات تهیه مي گردد در انعقاد قرارداد و چاپ دراولويت قرار خواهند داشت .

 ماده  : 5حقوق دانشگاه و صاحب اثر
 )1-5مدت زمان واگذاري حق تجديد چاپ از طرف صاحب اثر به دانشگاه در چاپ اول پنج سال و در هر تجديد چاپ حداکثر به مدت سه
سال مي باشد.
تبصره) پس از پايان مدت هر قرارداد صاحب اثر مجاز است چنانچه ظرف مدت سه ماه پس از درخواست تجديد چاپ جواب قطعي دريافت
ننمايد نسبت به چاپ مجدد آن راساً يا توسط نا شر ديگر اقدام کند.
 )2-5حق الزحمه تالیف و ترجمه و تصحیح و تحقیق به ازاي هر صفحه  300کلمه اي براي چاپ  500نسخه به ترتیب زير خواهد بود :
الف ) مربي و استاديار از قرار صفحه اي  40/000ريال
ب) دانشیار و استاد از قرار صفحه اي  60/000ريال
تبصره  )1چنانچه صاحبان اثر عضو هیات علمي دانشگاه نباشند حق الزحمه آنان بر مبناي صفحه اي  30/000ريال محاسبه خواهد شد.
تبصره  )2مدت و نحوه پرداخت حق الزحمه صاحب اثر و نیز نحوه تحويل متن مجلدات بعدي در مورد کتابهائي که در بیش از يك جلد به
چاپ مي رسد درقرارداد معین خواهد شد .
تبصره  )3در مواردي که به تشخیص کمیته هاي تخصصي و تائید شوراي انتشارات اثر فوق العاده اي که بر روي آن بیشتر از حدود متعارف
کار انجام گرفته براي چاپ ارائه گرديده باشد معاون تحقیقات وفناوري مي تواند حق الزحمه را افزايش دهد .اين افزايش از يك دوم میانگین
حق الزحمه مندرج در اين ماده بیشتر نخواهد بود.
تبصره  )4حق الزحمه صاحب اثر براي شمارگان باالتر از  500نسخه به میزان  %12قیمت پشت جلد ضربدر مازاد شمارگان خواهد بود.
 )3-5حق الزحمه صاحب اثر براي تجديد چاپ  %12قیمت پشت جلد ضربدر شمارگان خواهد بود.
 )4-5عالوه بر حق الزحمه موضوع مواد (  )2-5و(  )3-5از چاپ هر کتاب  40نسخه به صاحب اثر اهداء مي گرددبه طوري که  20جلدآن با
نظر صاحب اثر از طريق اداره انتشارات در مراجع فرهنگي توزيع مي گردد.
 )5-5اداره انتشارات در موارد مقتضي و موافقت صاحب اثر مي تواند حق الزحمه مصوب را به صورت عین کتاب چاپ شده با  %50تخفیف
از قیمت پشت جلد در اختیار صاحب اثر قرار دهد .
 )6-5در مورد کتب تالیفي که بیش از  %1از منابع آن نتیجه پژوهشهاي نويسنده يا نويسندگان باشد  %10به حق الزحمه افزوده خواهد
شد.

 ماده  : 6اهداء فروش و مبادله
)1-6اداره انتشارات مي تواند در موارد زير انتشارات خود را اهداء نمايد:

الف )کتابخانه مقام معظم رهبري يك نسخه
ب) کتابخانه هاي نهاد رياست جمهوري و مجلس هر کدام يك نسخه
ج) کتابخانه هاي دانشکده ها و موسسات تابعه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران از کتب درسي مربوط به رشته هر
دانشکده تا پنج نسخه
د) کتابخانه ملي از هر کتاب سه نسخه
ه) کتابخانه مرکزي از هر کتاب چاپ اول سه نسخه و تجديد چاپ يك نسخه
و) دانشگاهها و موسسات فرهنگي خارج ازکشور يك نسخه
ز) وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از هرکتاب طبق مقررات
تبصره) اداره انتشارات مي تواند براي معرفي و تبلیغ انتشارات خود از هر کتاب تا سي نسخه اهداء يا مبادله نمايد.
 )2-6قیمت فروش انتشارات دانشگاه به صورت زير محاسبه مي گردد :هزينه هاي تولید و ساير هزينه هاي جنبي باضافه حق الزحمه صاحب
اثر بخش بر تعداد کتب چاپ شده ضرب در . %120
 )3-6اداره انتشارات مجاز است در فروش انتشارات خود تخفیف هائي به شرح زير در نظر بگیرد:
الف) به هريك از اعضاي هیئت علمي شاغل و بازنشسته و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران در هر سال از
کتب چاپ شده اول همان سال حداکثر از هرعنوان يك نسخه با  % 50تخفیف.
ب) به دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران در مورد کتب درسي اختصاصي  % 50تخفیف مطابق ضوابط
زير:
 )1لیست کامپیوتري بايد ممهور به مهر و امضاي معاونت آموزشي دانشکده باشد .
 )2نماينده دا نشکده يا يك نفر از دانشجويان لیست کامپیوتري را تحويل اداره انتشارات دانشگاه نمايد.
 )3لیست هاي مکرر در يك درس و براي يك ترم تحصیلي پذيرفته نمي باشد.
 )4معرفي نامه و يا توصیه نامه اساتید به صورت تك نفره مورد قبول نیست .
 )5براي هر درس فقط يك عنوان کتاب درسي شامل اين تخفیف مي شود و به کتب درسي يا مرجع تخفیف تعلق نمي گیرد .
ج) براي کتاب فروشان و کتابخانه هاي عمومي و موسسات دولتي و نهادهاي ا نقالبي نیز نسبت به میزان خريد تخفیف ها ئي به شرح زير
در نظر گرفته مي شود:
 خريد کمتر از  5/000/000ريال به میزان %10
 خريد مساوي و باالتر از  5/000/000ريال به میزان %20
هزينه بسته بندي به عهده ناشر و هزينه حمل و نقل بصورت پس کرايه به عهده خريدار مي باشد.
 )4-6اداره انتشارات مجاز است انتشارات دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران راکه مدتي از چاپ آن گذشته به شرط
وجود بیش از  10نسخه به صورت زير به فروش رساند:
الف) کتابهائي که بیش از پنج سال از تاريخ چاپ آنها گذشته باشد با  % 35تخفیف از قیمت پشت جلد
ب)کتابها ئي که بیش از ده سال از تاريخ چاپ آنها گذشته باشد با  % 40تخفیف از قیمت پشت جلد
 )5-6اداره انتشارت مجاز است انتشارات خود را با انتشارات نا شران داخلي و خارجي مبادله نمايد.
اين دستورالعمل در  6ماده و  21تبصره توسط معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران تنظیم
و دريازدهمین جلسه هیئت امنا دانشگاه مورخ

بند  9مصوبات :1371/9/8

به تصويب رسید و از تاريخ ابالغ قابل اجرا مي باشد.

موضوع آئین نامه خدمات انتشاراتي ( پرداخت حق التألیف و حق الترجمه و  ) ...و پرداخت هزينه بلیط رفت و برگشت و عوارض خروج
از کشور افرادي که براي فرصت هاي مطالعاتي به خارج مي روند مطرح و مقرر گرديد با توجه به ضرورت هماهنگي بین دانشگاه هاي
علوم پزشکي سراسر کشور در اين زمینه ها موضوع در کمیسیون ويژه اي که توسط مقام وزارت براي اين منظور تشکیل گرديده
مطرح و مصوبه کمیسیون مذکور به عنوان مصوبه هیأت امناء دانشگاه تلقي گردد.

بند  2مصوبات :1378/5/10
پیرو مصوبه مورخ  1372/2/4دانشگاه مي تواند حق التألیف  ،حق الترجمه و ويرايش متون فارسي ،نمونه خواني ،ويرايش متون
خارجي،ترجمه ازفارسي به انگلیسي وحق الزحمه داوري آثار علمي را بنا به پیشنهاد اداره انتشارات وتصويب شوراي انتشارات دانشگاه
به شرح زير پرداخت نمايد:
تألیف هرصفحه

 8000 - 12000ريال

ترجم ه به فارسي هرصفحه

 7000 – 10000ريال

ويرايش متون فارسي

 4500 – 6000ريال

نمونه خواني

 3000 – 4000ريال

ويرايش متون خارجي

 4000 – 5000ريال

تر جمه از فارسي به انگلیسي يا زبان هاي ديگر

 8000 – 12000ريال

حق الزحمه داوري معادل ده درصد حق الزحمه صاحب اثر
توضیح :هرصفحه معادل سیصد کلمه محسوب مي شود .
 اين مصوبه جايگزين بند  7مصوبه  1372/2/4هیئت امنا مي گردد.

 60000 – 600000ريال

