
 

 نامه چاپ و انتشار کتاب در انتشارات دانشگاه گرمسارآيين

 مقدمه :

به منظور ارتقای سطح علمی و آموزشی دانشگاه و تامین نیازهای علمی، تخصصی و فرهنگی جامعه به طور اعم و جامعه 

ولین آئین نامه حاضر ا این آئین نامه را تنظیم نمود. دانشگاه با تصویب شورای  گرمساردانشگاهی به طور اخص، دانشگاه 

باشد که در راستای ایجاد هماهنگی و قانونمندی در امر چاپ و می گرمسارویرایش آئین نامه چاپ و انتشار کتب دانشگاه 

 نشر کتب علمی دانشگاه زیر نظر حوزه پژوهشی تهیه و تنظیم گردیده است.

 

 تعاريف : -1

 اصطالحات که در آئین نامه ذکر گردیده است به شرح زیر می باشد:تعاریف بعضی از 

 ( اثر : 1-1

به هر گونه تالیف، تصنیف، ترجمه، گردآوری و هرگونه تصحیح متونی که با تصویب شورای انتشارات 

، سارگرمدانشگاه انتشارات دانشگاه به صورت های مختلف چاپ و منتشر گردد و بر روی جلد آن نشانه و آرم 

 گردد.چاپ شده است اطالق می" انتشارات دانشگاه گرمسار" ه مسلسل، شابک و عبارت شمار

 ( تاليف : 1-2

ائی از داده های علمی و نظریات پذیرفته شده است که بر اساس تحلیل جدید و یا ترکیب مجموعه

 مبتکرانه ساماندهی می شود و معموال توام با نقد است.

 ( تصنيف : 1-3

های علمی نویسنده و یا نویسندگان است و ها و نوآوریاصلی آن براساس دیدگاهائی است که پیام مجموعه

 ائی که حداقل یک سومباشد، به گونههای دیگران در یک موضوع مشخص میهمراه با تحلیل یا نقد دیدگاه

ر دهای جدید نویسنده یا نویسندگان تشکیل می دهد هر چند که ممکن است آنها را قبال کتاب را دیدگاه

 مقاالت خود منتشر کرده باشند.

 ( ترجمه : 1-4

یا خارجی به زبان فارسی و یا برعکس، با در نظر گرفتن اعتبار  التینترجمه کتاب از متن معتبر و ارزنده 

های علمی ) از قبیل مقدمه، پاورقی علمی و کمیت متن، اعتبار ناشر متن اصلی، کیفیت ترجمه و افزوده

 باشد.واژه نامه و .... ( از مترجم می ها، نمایه،توضیحی، پیوست

 

 ( تصحيح : 1-5

ترین و نزدیکترین نسخه به زمان های موجود در جهان، تشخیص صحیحبدل –عبارتست از معرفی نسخه 

حیات مولف، ارائه روش تحقیق، شرح و توضیح مستندات متن، ذکر مآخذ و منابع مورد استفاده با استناد 

یل نقایص در عبارت و چه در محتوا و داوری در بهترین برداشت و نظایر آن شناسی آن، تکمشواهد و کتاب

 ) رشته تخصصی مصحح باید با موضوع کتاب منطبق باشد. (

 



 

 ( تدوین کتاب به شیوه گردآوری : 1-6

 هائی هدفمند و منسجم است که از منابع مختلف تهیه و در یک مجموعه تدوین می شود.مطالب یا داده

 : تشخیص موارد باال یا جنبه های دیگر از انواع اثر، به عهده شورای انتشارات دانشگاه می باشد. 1تبصره 

 ( تجدید چاپ : 1-7

 تالیفی یا تصنیفی در صورتی که همراه با افزوده های علمی باشد.تجدید چاپ کتاب 

 ( ویرایش : 1-8

محتوا، بیان، صحت، اعتبار، دقت و ........ ( که منجر به تغییرات متنی ازبینی یک اثر از جهات گوناگون )ب

 در اثر گردد، ویرایش نامیده می شود.

صی محتوی اثر، مقابله متن با اصل و همچنین : عبارت است از بررسی موضوعی و تخص الف ( ویرایش علمی

رفع اشکاالت و ابهامات و تحقیق در صحت و سقم آن، بررسی استخراج منابع و مآخذ متن و سایر موارد 

 مربوطه می باشد.

عبارت است از رفع اشکاالت نگارشی و دستوری اثر، نشانه گذاری و روان و مصطلح  ب ( ویرایش ادبی :

ت نمودن پانوشتها، ارجاعات، کتابنامه، نمودارها، جدولها، فهرستها و پاراگراف بندی کردن جمالت، یک دس

 و موارد مشابه آن بدون تغییر در محتوی علمی اثر می باشد.

در این نوع ویرایش، متن از لحاظ درستی و رعایت اصول تایپ ) شامل نوع قلم و شماره  ج ( ویرایش فنی :

ائی(، درست نویسی کلمات ) کنترل اغالط تایپی امالیی (، نقطه گذاری آن در تمامی متون براساس زیب

ارجاع ها، فهرست ها و مقدمات، صفحه آرائی  بررسی و اصالح می شود. ویراستار فنی به ندرت واژه یا 

 جمله ائی را تغییر می دهد. 

 ( قرارداد: 1-9

 گردد.میشگاه و صاحب یا صاحبان اثر منعقد پژوهشی دان مدیریتسندی است که برای چاپ اثر بین 

 

 شرایط مولف و مصنف و مترجم:  -2

 باشد گرمسار دانشگاه وقت تمام علمی هئیت اعضای از اثر یک مترجمان و مولفان از نفر یک حداقل 

 با های دیگر وزارت علوم تحقیقات و فناوریاعضاء هیات علمی دانشگاه برجسته تبصره: در موارد خاص آثار

 است. نشر قابل دانشگاه انتشارات شورای تایید

 جهت ارائه درخواست تالیف، تصنیف یا ترجمه اعضای هیات علمی، وجود یکی از شرایط زیر الزم است:

ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، الف( داشتن حداقل چهار سال سابقة تدریس یا تحقیق در دانشگاه

 تحقیقات و فناوری.

 مقاله علمی و پژوهشی در مجالت معتبر. سهب( چاپ حداقل 

 

 



 

نامه همكاران هيات علمي با سابقه : با توجه به جديدالتاسيس بودن دانشگاه در مدت زمان اعتبار اين آئين2تبصره 

 ه ترجمه مي باشند.بترم مجاز  2تدريس و يا تحقيق 

 تركيب شوراي انتشارات دانشگاه: -3

 رئيس دانشگاه )رئيس شورا( -

  معاون آموزشي و پژوهشي  -

 ماليمعاون اداری و  -

 مدير پژوهشي )دبير شورا( -

 مدير مسئول انتشارات  -

 مدير آموزشي دانشگاه. -

 ) با عنايت به اثر پيشنهادی ( يك نفر نماينده از هر گروه آموزشي به انتخاب گروه مربوطه. -

 افراد: شورا مي تواند در صورت لزوم از افراد صاحب نظر برای بررسي و اظهارنظر دعوت نمايد. نظر اين 3تبصره 

 جنبة مشورتي داشته و ايشان در شورا حق رأی نخواهند داشت.

 باشد.: نماينده گروه آموزشي به مدت دو سال انتخاب گرديده و انتخاب مجدد وی بالمانع مي4تبصره

 جلسات شورای انتشارات با دعوتاداره جلسات به عهده رئيس شورا و در غياب ايشان دبير شورا خواهد بود.  : 5تبصره 

 نياز تشكيل خواهد گرديد. دبير شورا در مواقع مورد

 وظايف و اختيارات شوراي انتشارات: ـ4

 گيری در مورد انتشار كتب مطروحه در شورا با توجه به اولويت و نظر داوران.تصميم -

 گيری در مورد چاپ كتاب با توجه به سوابق قبلي اثر.تصميم -

 ها و بانكهای اطالعاتي كشور.ورای انتشارات دانشگاهايجاد ارتباط با مراكز نشر دانشگاهي در ش -

 الذكر.اعالم كتب در دست ترجمه به موسسات فوق -

 های جديد در مواقع موردنياز.نامه انتشارات و يا دستورالعملتغيير در مفاد آئين -

 تعيين ميزان شمارگان هر كتاب. -

 كتب با مشورت صاحب اثر.گيری در مورد تعيين جنس كاغذ و طرح روی و پشت جلد تصميم -

 های )تاليف، ترجمه، داوری، ويراستاری و ...( مربوط به امور نشر كتاب.الزحمهتعيين كلية حق -

 مراحل بررسي و تصويب آثار: –5

ابتدا به مدير گروه آموزشي مربوطه  يك درخواستهرگونه اثر تاليفي، ترجمه، گردآوری، تصنيفي يا تصحيحي طي 

شگاه اعالم دانانتشارات  دبير شورای تي قرار گرفته و در صورت تصويب، بهتسليم تا در جلسة گروه مورد بررسي مقدما

رای باثری و چنانچه  كندبررسي  مطرح ودر شورا را  ارائه شدهآثار ، پس از دريافت صورتجلسه گروهدبير شورا  گردد.

 صالحيت دارمحرمانه بوسيله دبير شورا برای ارزيابي به دو نفر از اشخاص بصورت  ،قرار گرفتتاييد مورد  چاپ

 



 

 ارسال گردد، نمایدو صاحب نظر که شورا تعیین می

شورا اختیار دارد بر اساس اهداف و سیاستهای کلی و حفظ کیفیت علمی انتشارات پس  ا  بررسسی، ارسار     :6تبصره 

 ارائه شده را غیر قابل انتشار اعالم نماید.  

خود را درباره ار یابی ارر بسه   عدم پذیرشباید حداکثر در مدت یک هفته ا  دریافت ارر ،پذیرش یا  داوران :7تبصره 

 خود را به شورا اعالم نمایند. نهاییشورا اعالم کنند و در صورت پذیرش ، پ  ا  یکماه ،نظر 

جهت درخواست ترجمه ارائه ترجمه شده دو فصل بانضمام فهرست مطالب توسط مترجم یا مترجمین  :8تبصره 

بایست به داوران قبلی ارسال است. پ  ا  اتمام ترجمه مجدداً تمامی متن نیز میبرای نخستین مرحله داوری الزامی

احل به شورای انتشارات ارجاع داده و چنانکه داوران نظر قبلی خود را تائید نمایند، موضوع جهت طی ادامه مر

 شود.می

: درخصوص کتب ترجمه شده،  باید اخرین چاپ کتاب مورد استفاده قرار گیرد. در هر صورت ا  تاریخ 9تبصره 

 سال دو حداکثر ارار ترجمه برای ال م  مانال م به ذکر است انتشار اصل کتاب بیش ا  سه سال نگذشته باشد. 

 .است پژوهشی شورای عهده به تثناییاس موارد و تشخیص است

 پژوهشی دانشگاه پرداخت خواهد گردید. : هزینه داوری توسط حو ه01تبصره 

 پذیرش اثر پس از دریافت اظهار نظر داوران: شرایط –6

 نظر مثبت داده باشند،ارر با تصویب شورا قابل چاپ و انتشار خواهد بود. داورهر گاه دو  -0

نظر مثبت و دیگری نظر منفی داده باشند، شورا می تواند بسه مصسل ت و تشسخیص خسود      داورانهر گاه یکی ا  -2

 به شخص صاحب نظردیگری بفرستد و یا راسا درباره ان تصمیم بگیرد. داوری،ارر را برای 

 نظر مثبت داده باشند، اما هر دو و یا یکی ا  انها اصالحات و تغییراتسی را در مستن پیشسنهاد    داورهر گاه هر دو  -3

کرده باشند، دبیرخانه شورا مراتب را به صاحب ارر اعالم خواهسد نمسودو صساحب ارسر ،اصسالحات ال م را بعمسل       

 و نتیجه پایانی دوباره برای بررسی به شورا ارسال خواهد شد. خواهد اورد

 

 گرفت.قرار تصویب مورد دانشگاه شورای 00/2/0391 مورخهجلسه تبصره در  دهدر شش ماده و  ائین نامهاین 
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