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 سمه تعالیاب
 

 ر انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیکتاب د انتشار نامهشیوه

 مقدمه: 1ماده 

به ، آموزشی یا پژوهشی آثارانتشار  اقدام به، فرهنگی و تشویق خبرگان ،، تخصصیهای علمیدر زمینهپژوهش تقویت روح  تربیت دبیر شهید رجائی با هدف انتشارات دانشگاه
 .کندمیصورت کتاب 

 و کلیات تعاریف: 2ماده 

بدون ملحقات آن  باشد. تعداد صفحات این مجموعهرا دارا ترجمه یا  )گردآوری( تدوینتصنیف، تألیف،  یکی از انواع هایشود که ویژگیاطالق می اثریاب به کت 2-1

 صفحه باشد. 011ها( حداقل باید ها، نمایه و  سایر پیوستنامه)مراجع، واژه

دانشگاه  ه انتشاراتادار، شورای انتشارات؛ شهید رجائیتربیت دبیر شورای انتشارات دانشگاه ، دانشگاه؛ شهید رجائیدبیر  تربیتدانشگاه از این پس به منظور سهولت،  2-2

نامه ؛ آیینصاحب اثرشود، بر روی جلد کتاب درج می ویکه نام )اعم از نویسنده یا مترجم( هر یک از افراد دخیل در تهیه کتاب ، اداره انتشارات؛ شهید رجائیتربیت دبیر 
 شود.نامه عتف نامیده میآیین ،00/5/0935ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ مورخ 

 اثر: انواع 3ماده 

 قرار گیرند: انتشارتوانند در اولویت بررسی و در صورت موافقت شورای انتشارات می زیرآثار 

های علمی نویسنده/ نویسندگان تشکیل دهد و های جدید و نوآوریدرصد آن را دیدگاه 01ای است که حداقل تصنیف، تدوین مجموعه نامه عتف؛بنابر آیین تصنیف: 3-1

 های دیگران در یک موضوع خاص همراه باشد؛ اگر چه قبال آنها را در مقاالت خود منتشر کرده باشد.با تحلیل یا نقد دیدگاه

گیری با نقد یا نتیجه های علمی و نظرات پذیرفته شده بر اساس تحلیل یا ترکیب مبتکرانه که معموالا ای از دادهعتف؛ تألیف، ساماندهی مجموعهنامه بنابر آیین تألیف: 3-2

  همراه است.

  جموعه است.نامه عتف؛ تدوین، گردآوری مطالب یا داده های هدفمند و منسجم از منابع مختلف در یک مبنابر آیین )گردآوری(: تدوین 3-3

 است. از یک زبان به زبان دیگرمعتبر و شناخته شده  اثربرگرداندن محتوای کامل و دقیق یک  ،ترجمه ترجمه: 3-4

 قرار نخواهند گرفت. انتشارسال قبل باشد، در اولویت  4ای که زمان انتشار آخرین نسخه زبان اصلی آن، پیش از آثار ترجمه شده :1تبصره 

 انتشارها و . . . در اولویت برگرفته از آن "یا متون کامال ، رسالهنامهافزار، پایانالمسائل، آمادگی کنکور، تست، دستورالعمل، کاتالوگ، آموزش نرمانند حلآثاری م :2تبصره 

 گیرند.قرار نمی

 صاحب اثر عمومی هایویژگی: 4ماده 

 ر )به تشخیص شورای انتشارات( و یا بازنشسته در حال فعالیت علمی باشد.های معتبباید عضو هیأت علمی شاغل در دانشگاه صاحب اثر 4-1

پژوهشی در نشریات معتبر آن  -علمی یافته انتشارمقاله  پنجسال تدریس در آن حوزه( یا سابقه پژوهشی )حداقل  دو)حداقل باید دارای سابقه آموزشی  صاحب اثر 4-2

 باشد. اثردر زمینه موضوع انتشارات(  )به تشخیص شوراییا تجربه و تخصص الزم  حوزه(

وزشی، پژوهشی، )مثالا فرد برتر از جنبه آمباشد باید از نظر شورای انتشارات دانشگاه، جزء افراد نخبه و برگزیده  عضو هیأت علمی دانشگاه نباشد، ،صاحب اثراگر  4-3

در غیر این الزامی است.  ،به اداره انتشارات اثرنویس پیشهیأت علمی در هنگام تحویل  غیرثر ا صاحبانصاحب/علمی  (رزومهخالصه سوابق )لذا ارائه  .اجرایی یا فرهنگی(
 گیرد. ، چه به صورت مستقل و چه به صورت همکار، در اولویت قرار نمیاثر انتشارصورت، پیشنهاد 

 بر روی کتاب درج شود. تواند ( میهیأت علمی اثر صاحب/صاحبانهیأت علمی )عالوه بر  غیر صاحب اثرحداکثر نام دو  4-4
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در مراحل  و یا تغییر ترتیب اسامی اسامی حذفبه اداره انتشارات بر روی آن درج شده باشد. افزودن یا  اثرنویس پیشباید از ابتدای تحویل صاحبان اثر کلیه اسامی  4-5

 امکان پذیر نیست. بعدی،

، اثرآن  وضعیت تا تعیین تکلیف طوالنی شده باشد؛ ،توسط صاحب اثر اصالحات مورد نظر شورا یا اداره انتشاراتعدم انجام سازی اثری، به دلیل فرآیند آماده اگر 4-6

 شود.نمی پذیرفتهاز آن صاحب اثر نویس جدیدی پیش

 شود.می انتشاروارد فرآیند بررسی و  حب اثرصااز هر  اثرسال فقط یک عنوان  از انتشارات دانشگاه، در هر یکساندرجهت ایجاد عدالت و برقراری امکان استفاده  4-7

برای بررسی و در هر سال، دیگر  اثرتواند یک که در انتشارات دانشگاه به چاپ دوم یا بیشتر رسیده باشد، می خودهای قبلی ازای هر عنوان از کتاببهصاحب اثر : 3تبصره 

 تحویل دهد. به اداره انتشارات  انتشار

 صاحب اثرصاصی های اخت: ویژگی5ماده 

 باشد:نیز شرایط زیر ، باید حائز 2بند  مندرج در های عمومی، عالوه بر ویژگیاثرصاحب 

 .ارائه اثر به صورت فردی )بدون همکار( -پسال سابقه آموزشی مرتبط با زمینه اثر ارسالی،  8 حداقل -بدانشیار،  حداقل -مصنٌف: الف 5-1

حاصل از تحقیقات شخصی خود را به صورت  ، جداول و مراجعهاها، شکلها، صفحات، پاراگرافها، زیرفصلباید کلیه فصل ،صاحب اثر مدعی تصنیف: 4تبصره 

 نویس اثر ارسالی مشخص و حجم این موارد را نسبت به حجم کل اثر اعالم نماید.در پیش ،شده (الیتآندرالین و هایگذاری )عالمت

  .سال سابقه آموزشی مرتبط با زمینه اثر ارسالی 3 حداقل -ب حداقل استادیار، -مؤلف: الف 5-2

  .سال سابقه آموزشی مرتبط با زمینه اثر ارسالی 2 حداقل -بحداقل استادیار،  -مترجم: الف 5-3

  انتشار تایند بررسی فرا: 6ماده 

 است. اره انتشارات و مجری آن، اد، شورای انتشارات اثر انتشار تاگیری در فرآیند بررسی مرجع تصمیم 6-1

  .باشد دستورالعمل اداره انتشاراتدر ارائه شده  (فرمتقالب )باید دقیقا منطبق بر  اثرنویس پیش 6-2

رد و دیگر موا غیر هیأت علمی اثر صاحبانو رزومه علمی کلیه  کتاب انتشارشده درخواست  تکمیلارسالی، فرم  اثرنویس پیشبا همراه موظف است که صاحب اثر  6-3

 .دهدبه این اداره تحویل  را کتاب انتشارتقاضا شده در فرم درخواست 

 ( تحویل اداره انتشارات گردد. فایل همراه با متن اصلی آن )پرینت یاترجمه شده باید  اثرنویس پیش 6-4

توسط  نهایتااداوران ؛ اما استاز داوران با ذکر علت  حدودیبه تعداد م اثرش مجاز به پیشنهاد داوران متخصص در موضوع و یا تقاضا برای عدم ارسالصاحب اثر  6-5

 شوند.شورای انتشارات تعیین می

 د.کنگیری میتصمیم آن، درباره حداقل دو پاسخ همراستا دریافتسه داور تعیین و در صورت  حداقل اثربرای هر  عموماا ی انتشاراتشورا 6-6

 ارسال خواهد شد.صاحب اثر م و مشخصات برای کلیه داوران با ذکر نا اثرنویس پیش 6-7

 ،داوران، اداره انتشاراتدم امکان دریافت پاسخ از برخی ماه کاری اخذ نماید. در صورت ع دواداره انتشارات دانشگاه، تالش خواهد نمود که نتایج داوری را حداکثر تا  6-8

 نماید.، جایگزین میی انتشاراتداوران دیگری را با نظر اعضای شورا

 گیری خواهد کرد. تصمیم ،اثر انتشاریا عدم  انتشارها نسبت به یت نظر داوران و ارزیابی آنؤپس از ر ی انتشاراتشورا 6-9

 خواهد شد. انجام ی انتشاراتبا توجه به نظر داوران و توسط شورا ،یا ترجمه گردآوری، از منظر تصنیف، تألیف، اثرتعیین نوع  6-11

نسخه روز کاری،  01حداکثر ظرف  موظف استصاحب اثر ارسال خواهد شد. صاحب اثر برای  داوران و شورای انتشارات انتشارات، نظراتای شور پس از جلسه 6-11

 د.ویل دهبه اداره انتشارات تح ،شامل پاسخ به نظرات داوران ،جداگانه ایبه همراه نامه خود را اثرنویس شده پیش (الیت)آندرالین و هایکذاری و عالمتاصالح 

تهیه و در نهایت ی، طرح جلد بند، شامل ویراستاری ادبی و در صورت نیاز علمی، صفحهانتشاروارد مراحل تکمیلی  اثردر صورت موافقت نهایی شورای انتشارات،  6-12

 خواهد شد.  یک نسخه نمونه مجلد از آن

 شود.خواهد خارج  انتشاراز اولویت  اثر ویصورت، غیر این در  ؛داره انتشارات داشته باشد، حداکثر همکاری را با افوق مراحلدر کلیه  است موظفصاحب اثر  6-13

 انتشاربه  ، به صورت کاغذی یا کاغذی و دیجیتالیو اداره انتشارات ویرسیده و در صورت تأیید، به تعداد تیراژ توافقی بین صاحب اثر یت به رؤ اثرنسخه نمونه مجلد  6-14

 خواهد رسید.

 آورد. های معتبر اقدام به عمل مینسبت به توزیع مناسب آن در سطح کشور و تبلیغ آن در سایت اثر انتشاراداره انتشارات پس از  6-15

های معتبر کشور بخانهو با هزینه دانشگاه، به کتاصاحب اثر ، با نظر آنه بهتر ، تعدادی کتاب را با توجه به آخرین مصوبات دانشگاه، برای معرفی هر چاداره انتشارات 6-16

 نسخه از کتاب است.  05 هر انتشارنسخه به ازای  0 ،های چاپ اولارسال خواهد کرد. در حال حاضر تعداد این نسخ برای هر یک از کتاب
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  انتشار هایشیوه: 7ماده 

 زیر انجام می گیرد: کتاب به دو شیوه انتشار 7-1

 نسخه 05با حداقل تیراژ کاغذی دیجیتال و کاغذی  الف:

  نسخه 51با حداقل تیراژ  کاغذی ب:

صاحبان اثر منتسب به برای ، چاپهای نوبتدر کلیه خرید خرید نماید. میزان تخفیف پیشدرصد از تیراژ آن را پیش 41 ،اثراخذ فیپای موظف است پیش از صاحب اثر  7-2

 .قیمت پشت جلد کتاب استد درص 01 ،هادرصد و سایر دانشگاه 01 ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

  های پنجم به بعد توسط صاحب اثر، منوط به نظر شورای انتشارات دانشگاه است.پیش خرید تیراژ کتاب برای چاپ: 5تبصره 

 برساند. انتشاررا به صورت مشترک با دیگر ناشران و با لوگوی مشترک به  اثر تواندمی در صورت نیاز ،اداره انتشارات دانشگاه 7-3

 مسائل مالی و حقوقی: 8ماده 

 کلیه حقوق کتاب متعلق به اداره انتشارات است. 8-1

است و هیچ تعهدی بر عهده اداره  وی، کلیه عواقب آن بر عهده است شده در تهیه آن مرتکب تخلفصاحب اثر مشخص شود که  اثر انتشاردر صورتی که پس از  8-2

 انتشارات دانشگاه نخواهد بود.

خواهد  پرداخت ،(کرده استرا امضا  کتاب انتشارقرارداد که )صاحب اثر به  ،اثر انتشاراه، پس از انجام فرایند دانشگهیئت رئیسه مصوبات بنابر آخرین ب ف کتایحق تأل 8-3

 اهدا خواهد شد.  صاحب اثربنابر آخرین مصوبات دانشگاه، به  ،تعدادی کتاب نیز شد.

 شگاه، خریداری کند.اداره انتشارات داندرصد از  91دلخواه، با تخفیف  تعدادبه تواند کتاب خود را میصاحب اثر  8-4

 نامهشیوهاعتبار : 9ماده 

به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و در  00/6/0931انتشارات دانشگاه، در تاریخ تصویب شورای  به 01/19/0931در تاریخ  تبصره 5و  بند 41ماده و  3شامل  نامهشیوه این
 .الزم االجرا استت رئیسه دانشگاه رسیده و از این تاریخ أبه تصویب هی 05/6/0931  تاریخ




