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ایراندرمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  
 معاونت پژوهشی 

 مقدمه
را مشخص اهداء و نظایر آن ،فروش  ،قیمت گذاري  ،حقوق صاحبان اثر  ، چاپ و نشر کتاب،کلی در زمینه ارزیابی خط مشی این آیین نامه، 

  .کند می
 

 اهداف •
هاي آموزشی، پژوهشی و درمانی دانشگاه با تسهیل فرایندهاي مرتبط با نشر کتب به  دانشگاه کمک به ارتقاي فعالیت هدف انتشارات: اولماده 

 :شرح زیر است
 تالیف و ترجمه و نشر کتب درسی و کمک درسی براي رشته هاي مختلف آموزشی ) الف 

 ها ایر زبانبه زبان فارسی یا س جدید و معتبرنشر تحقیقات  ) ب
 )مجموعه اصطالحات علمی , لغت نامه ها ( هاي جدید مرجع بطور اعم و راهنما ها  نشر کتاب ترجمه و تالیف و ) ج
 تصحیح و نقد متون علمی و نظایر آن  ) د
 .گرد آوري مطالب علمی جدید  )ه
 

 تعاریف  •
 : ه شرح ذیل است تعریف بعضی از اصطالحاتی که در این آئین نامه ها آمده ب – دومماده 

تصحیح متون و همچنین هرگونه پژوهشی است که قابل چاپ و نشر  ،تنظیم ،گردآوري ،ترجمه ،تصنیف  ،منظور از اثر هرگونه تالیفات: اثر) الف
 .باشد

 . ارائه کند اداره انتشارات دانشگاه منظور از صاحب اثر شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی است که اثر را به: صاحب اثر) ب
به صاحب اثر  اداره انتشارات دانشگاهطبق قرارداد از طرف ) الف(انجام خدمات موضوع بند   مبلغی است که در ازاء: حق الزحمه صاحب اثر ) ج

 . پرداخت می شود
روي جلد آن نشانه  به صور مختلف منتشر و اداره انتشاراتثاري است که از طرف  انتشارات دانشگاه عبارت از کلیه آ: انتشارات دانشگاه)  د

 .شودچاپ  )"لوم پزشکی ایرانانتشارات دانشگاه ع"عبارت و شماره ترتیب  و لوم پزشکی ایرانعدانشگاه 
در رشته هاي مختلف در دانشگاه تدریس طبق کوریکولوم مصوب کتب درسی و کمک درسی کتبی است که   :کتب درسی و کمک درسی) ه

 .ستاد یا دانشجو را در رشته هاي مختلف تحصیلی یاري می دهد کتب کمک درسی کتبی است که ا ،می شود
و صاحب اثر تنظیم و مبادله می شود و اصول کلی آن به تصویب شوراي  اداره انتشاراتسندي است که براي چاپ اثر بین   :قرارداد) و

 .انتشارات خواهد رسید
و یا نظرهاي شخص، یا اشخاص صاحب نظر را پردازش و با نظر خود به صورت  یافته ها ،اثري است که در آن مؤلف و یا مؤلفان اثر: تالیف ) ز

  .باشد ایشان هاي پژوهش نتیجهمنابع   %1 و حداقلهماهنگ و مجموعه اي تخصصی و کامل در قالب یک موضوع مطرح می کنند 
 

 
 وراي انتشارات ش •

 .چاپ با شوراي انتشارات است براي ها و تائید کتابدانشگاه  انتشارات  ادارهاداره امور انتشارات دانشگاه از هر حیث به عهده  – سومماده 
 

  :شوراي انتشارات از اعضاي ذیل تشکیل می شود – چهارمماده 
o  معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه 
o معاون آموزشی دانشگاه یا نماینده ایشان 
o  انتشارات معاونت تحقیقات و فناوري  ادارهمدیر 

 ۱ 



o ز دانشکده ها به پیشنهاد رئیس دانشکده یک نفر از هر یک ا 
o 3 نفر از اعضاي هیات علمی به پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوري 

شوراي انتشارات همواره می تواند براي احراز ارزش و اعتبار آثاري که براي چاپ به مؤسسه ارائه می گردد از نظر سایر متخصصان  -1تبصره 
ماید و عندالزوم راساً افراد صاحبنظر را براي بررسی کتاب انتخاب نماید و نیز می تواند خود مستقیماً دانشگاهی و غیر دانشگاهی استفاده ن

 .دستور چاپ کتابی را صادر نماید
 

 :که براي بررسی کتابها دعوت می شوند باید واجد شرایط ذیل باشند يافرادسایر اعضاي شوراي انتشارات و   – پنجمماده 
 ی ایرانمین اخالقی و تعهد به جمهوري اسالپایبند بودن به مواز -1
 دارا بودن وجهه علمی و تالیفات یا مقاالت ارزنده چاپ شده  -2
 استادیار  ،حداقل مرتبه علمی دانشگاهی -3
) یا معاونت تحقیقات و فن آوري دانشکده، معاونت آموزشی(اي مراکز مربوطه حائزین شرایط عضویت در شوراي انتشارات از طرف رؤس -4

 . و با ابالغ ریاست دانشگاه به این سمت منصوب می شوند پیشنهاد
 .افتخاري است   در شورا یئت علمی دانشگاهخدمت اعضاي ه -1تبصره 

در مورد سایر افرادي که براي بررسی در شورا حضور پیدا می کنند دانشگاه می تواند مبلغی به عنوان حق الزحمه اظهار نظر و  – 2تبصره  
 .ین مبلغ از حداکثر حقوق ماهانه دریافتی یک استاد تمام وقت نباید تجاوز کندا. بررسی بپردازد 

 
 .دوره عضویت در شورا دو سال بوده و انتخاب مجدد اعضاي دوره قبل بالمانع است  – ششمماده 

 
 .می باشد مدیر ادارها با دانشگاه و سمت دبیري شور تحقیقات و فن آوريریاست شورا با معاون – هفتمماده 

 
 .حضور حداقل نیمی از اعضا براي رسمیت جلسه الزامی استتشکیل می شود و  به صورت ماهانهجلسات شورا  – هشتمماده 

 
هر یک از اعضاي شورا که بیش از سه مرتبه متوالی یا پنج مرتبه متناوب بدون عذر موجه در جلسات شورا غیبت کنند خود بخود  –تبصره 

. نسبت به تعیین جانشین او اقدام نمایند  دانشگاه اطالع داده خواهد شد تاب توسط دبیر شورا به ریاست مستعفی شناخته می شود و مرات
 .تشخیص موجه بودن غیبت با شورا ست 

 
 : وظایف و اختیارات شوراي انتشارات عبارتست از   - نهمماده 

o ن حوزه تصویب آیین نامه نشر و تالیفات دانشگاه و سایر مصوبات مورد نیاز در ای 
o تصویب کتاب ها و سایر تالیفاتی که توسط انتشارات دانشگاه به چاپ خواهد رسید 
o  برنامه انتشاراتی دانشگاه ساالنه تدوین 
o پیشنهاد تالیف، تدوین یا ترجمه کتاب ها بر اساس نیاز 
o  در حوزه نشر) لوگو(تخصیص مجوز استفاده از آرم دانشگاه 
o  کتبارزشیابی و تعیین امتیاز 

 
 یط عمومی پذیرش و نشر شرا •

 
. اداره انتشارات دانشگاه هر نوع اثر علمی و تحقیقی را جهت ارزشیابی و یا اخذ مجوز استفاده از آرم دانشگاه می پذیرد   – دهمماده 

به چاپ (م دانشگاه اعطاي مجوز استفاده از آرو   )با هزینه دانشگاه ( ت دانشگاه دو گروه چاپ توسط اداره انتشارادر درخواست هاي واصله 
 شوند تقسیم پذیرفته می) هزینه و توسط مولف

مربوط ) 300زیر (کتب فوق تخصصی با تیراژ پایین و  کتب درسنامه با تائید گروه مربوطه در دانشگاه عطاي تسهیالت با الویت براي ا -تبصره 
 صصی دانشگاه خواهد بودبه مراکز تحقیقاتی و فوق تخ

 
 

 ۲ 



خود را با ذکر  نهایی و تایپ شدهنسخه  آثاري که مایل به چاپ آثار خود توسط انتشارات دانشگاه می باشند باید دو صاحبان -یازدهمماده 
  .تحویل دهندبه منظور رسیدگی به شوراي انتشارات   A4در کاغذ  منابع و مأخذ

ز تالیف یا ترجمه و نوع شامل هدف ا(مقدمه شناسنامه،  فهرست کامل مندرجات،   :باشند این اجزاکلیه کتب باید داراي  -یک تبصره
در کتب  ،داراي ماخذ باشنددر صورت لزوم جداول و نمودارها داراي شماره گذاري منظم و همچنین الزم است . منابع و واژه نامه، )مخاطبین

ارش در کتب فارسی  و آئین نگ دستور زبان صول کتاب داراي نظم منطقی باشند،مطالب و فدقت و امانت رعایت گردد،  ،ترجمه شده صحت 
 .حتی المقدور از معادل فارسی کلمات استفاده شده باشدارائه شده رعایت شود و 

 .در صورتیکه مولفین یا مترجمین بیش از یک نفر باشند بایستی ترتیب ذکر اسامی کتباً ارائه گردد  -تبصره دو
 .امتیاز اثر براي ترجمه کتاب باید به همراه اثر ارائه گردد در مورد کتب ترجمه شده اصل مجوز و موافقت صاحب -تبصره سه

 
تشارات مطرح و سپس براي آثاري که براي چاپ و یا تجدید چاپ در انتشارات دانشگاه ارائه می شود ابتدا در شوراي ان – دوازدهمماده 

 .داوران منتخب شورا ارجاع می گرددبررسی به 
 .اپ آثار توسط شوراي انتشارات دانشگاه براي دو داور ارسال می گردندآثاري که برا ي درخواست چ -تبصره یک

شوراي انتشارات کافی رئیس تائیدیه نظر یک داور و  ،براي درخواست هائی که فقط متقاضی دریافت مجوز آرم دانشگاه می باشند -دوتبصره 
 .می باشد

 .سه نسخه از آن را به شوراي انتشارات دانشگاه تحویل دهدصاحب اثر موظف است پس از چاپ کتاب با آرم دانشگاه،  -تبصره سه
پس از  روز 15 حداکثر روز و براي اخذ مجوز استفاده از آرم دانشگاه 60 حداکثر جوابیه شورا براي موارد چاپ کتاب – سیزدهمماده   

 .درخواست به صاحب اثر ارائه می گردد
 

 .دانشگاه منعقد می شود تحقیقات و فن آورينه اي بین مولف یا مصحح یا مترجم ومعاون در مورد هر کتاب قرار داد جداگا – چهاردهمماده 
 

 .عمل آورده ببداند با اطالع مولف یا مترجم مجاز است هر نوع اصالح انشائی عبارت و امالئی را که الزم  اداره انتشارات – پانزدهمماده 
 

 .می باشد اداره انتشاراتتصمیم درمورد طرز چاپ نوع حروف قطع کتاب جلد و میزان چاپ با  حق – شانزدهمماده 
 

 .منتشر نمایدو قوانین عمومی کشور هائی را که قبالً چاپ شده با رعایت مفاد این آئین نامه  می تواند کتاباداره انتشارات  – هفدهمماده 
 

ق مشارکت با صاحب اثر یا موسسات و ناشران داخلی و یا خارجی و بر اساس  قراردادي که به می تواند از طریاداره انتشارات  – هجدهمماده 
در هر حال روي کتبی که با همکاري ناشران دیگر منتشر می شود مشخصات . تصویب شوراي انتشارات خواهد رسید اثري را منتشر نماید 
 . قید خواهد گردید...)) با همکار ي(( جلد عبارت انتشارات دانشگاه حفظ و در اولین صفحه و در پشت و یا روي 

ها مورد تصویب شوراي انتشارات  انتشارات اختصاصی دانشکده ها در صورتی جز انتشارات دانشگاه محسوب می شود که متن آن -1تبصره 
 .و شماره ترتیب دریافت کند قرار گیرد

طریق معاونت پژوهشی دانشگاه جهت چاپ به مؤسسه ارجاع می گردد بدون  مجاز است طرحهاي پژوهشی را که ازاداره انتشارات  –2تبصره 
گذراندن مراحل طرح و تصویب در شوراي انتشارات در صورت تامین اعتبار از طریق معاونت پژوهشی در سلسله انتشارات چاپ و منتشر 

 .ه اي به صاحب اثر پرداخت نخواهد شدمی باشد و حق الزحمه جداگان نماید و کلیه حقوق قانونی مربوطه متعلق به دانشگاه
 

ها به تصویب شوراي  هائی از محل موقوفات یا هدایاي اشخاص با نام انتشارات دانشگاه قابل نشر است که متن آن کتاب – نوزدهمماده 
 .انتشارات دانشگاه رسیده باشد

 
نتشارات خود را با تصویب شوراي انتشارات با کاغذ و جلد ارزان می تواند بعضی از ااداره انتشارات براي چاپ کتب ارزان قیمت  – بیستمماده 

 .منتشر نماید
 
 

 ۳ 



دیگر چاپ کند و هاي  دانشگاه و یا چاپخانهمی تواند تمام یا قسمتی از نشریات خود را درچاپخانه هاي اداره انتشارات  –م و یک ماده بیست
 .گزارش امر را به اطالع شوراي انتشارات برساند 

 
 شگاه و حق الزحمه صاحب اثرحقوق دان •

 
مدت زمان واگذاري حقوق مادي صاحب اثر به دانشگاه در چاپ اول پنج سال و در هر تجدید چاپ حداکثر به مدت سه   -دومماده بیست و 
 .سال می باشد

است چنانچه ظرف مدت شش حق تقدم چاپهاي بعدي اثر با مؤسسه خواهد بود ولی پس از پایان مدت هر قرارداد صاحب اثر مجاز  –تبصره  
نسبت به چاپ مجدد آن راساً یا  پرداخت حق حروفچینیماه پس از درخواست تجدید چاپ جواب قطعی از ناحیه مؤسسه دریافت ننماید با 

 .توسط ناشر دیگر اقدام کند
 

ت حق تالیف و ترجمه هیئت امناء حق الزحمه تالیف و ترجمه و تصحیح و تحقیق در چهارچوب آئین نامه نحوه پرداخ – سومماده بیست و 
 : به ترتیب ذیل خواهد بود  کلمه اي 300به ازاي هر صفحه  .پ.دانشگاه ع

 ریال  27000مربی از قرار صفحه اي  )الف 
 ریال 30000استادیار از قرار صفحه اي  )ب
 ریال  33000دانشیار از قرار صفحه اي ) ج
 ریال  37000استاد از قرار صفحه اي ) د
 

چنانچه صاحبان اثر داراي مدرك دکتري تخصصی بوده و غیر دانشگاهی باشند حق الزحمه آنان برمبناي استادیار و براي مدارك  -1ه تبصر
 .پایین تر بر مبناي مربی محاسبه خواهد شد

در بیش از یک جلد به  مدت و نحوه پرداخت حق الزحمه صاحب اثر و نیز نحوه تحویل متن مجلدات بعدي در مورد کتابهائی که -2تبصره  
 .چاپ می رسد درقرارداد معین خواهد شد 

 .آثاري که بنا بر توصیه شوراي انتشارات تهیه می گردد درانعقاد قرارداد و چاپ دراولویت قرار خواهد داشت  -3تبصره   
اي که بر روي آن بیشتر از حدود متعارف  در مورادي که به تشخیص کمیته  هاي تخصصی و تائید شوراي انتشارات اثر فوق العاده -4تبصره   

کار انجام گرفته براي چاپ ارائه گردیده باشد معاون پژوهشی می تواند حق الزحمه را افزایش دهد این افزایش از یک دوم میانگین حق 
 .مندرج در این ماده بیشتر نخواهد بود الزحمه

نسخه در قبال هر پانصد نسخه افزایش به میزان ده درصد حق الزحمه مبنا  3000حق الزحمه صاحب اثر براي شمارگان باالتر از  -5تبصره   
 افزایش خواهد یافت 

 
 9 ،% 8 ،%7چاپ بر اساس قیمت پشت جلد ضربدر شمارگان به ترتیب مرتبه علمی  حق الزحمه صاحب اثر براي تجدید – و چهارماده بیست 

 .خواهد بود%  10 ، %
 

نسخه در تجدید چاپ به صاحب  40نسخه در چاپ اول و 50از چاپ هر کتاب  24و  23ر حق الزحمه موضوع ماده عالوه ب – پنجمماده بیست و 
 .جلد آن با نظر صاحب اثر به مراجع فرهنگی از طریق مؤسسه توزیع می گردد 20اثر اهداء می گرددبه طوري که 

 
% 50واند حق الزحمه متعلقه را به صورت عین کتاب چاپ شده با مؤسسه در موارد مقتضی و موافقت صاحب اثر می ت – ششمماده بیست و 

 .تخفیف از قیمت پشت جلد در اختیار صاحب اثر قرار دهد 
 

ریال به  2000000مبلغ  باشدیا نویسندگان   نویسنده هاي پژوهش نتیجهاز منابع آن % 1کتب تالیفی که بیش از در مورد   -هفتمماده بیست و 
 .اهد شدحق الزحمه افزوده خو

 
 هداء فروش و مبادلها •
 

 ٤ 



 : نماید می تواند در موارد ذیل انتشارات خود را اهداءاداره انتشارات  – هشتمماده بیست و 
 کتابخانه مقام معظم رهبري یک نسخه  )الف 

 کتابخانه هاي نهاد ریاست جمهوري و مجلس هر کدام یک نسخه ) ب
 از کتابهاي درسی مربوط به رشته هر دانشکده تا پنج نسخه . پ.دانشگاه عکتابخانه هاي دانشکده ها و موسسات تابعه ) ج
 کتابخانه ملی از هر کتاب سه نسخه ) د
 کتابخانه مرکزي از هر کتاب چاپ اول سه نسخه و تجدیدي چاپ یک نسخه ) ه
 به دانشگاهها و موسسات فرهنگی خارج ازکشور یک نسخه ) و
 هرکتاب طبق مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از ) ز

 .می تواند براي معرفی و تبلیغ انتشارات خود از هر کتاب تا سی نسخه اهداء و عندالزوم مبادله نماید ه انتشاراتادار -تبصره
 

 هزینه هاي تولید و سایر هزینه هاي جنبی باضافه حق: قیمت فروش انتشارات دانشگاه به صورت زیر محاسبه می گردد – بیست و نهمماده 
 .الزحمه صاحب اثر بر بخش تعداد کتابهاي چاپ شده 

 .قیمت گذاري به روش فوق نباید از روش قیمت گذاري توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ضرایب متعلقه تجاوز نماید –تبصره 
 

  :مجاز است در فروش انتشارات خود تخفیف هائی به شرح زیر در نظر بگیرد اداره انتشارات –م اماده سی 
در هر سال از کتب چاپ شده اول همان سال حداکثر از هرعنوان . پ.به هریک از اعضاي هیئت علمی شاغل و بازنشسته دانشگاه ع  )الف

 .تخفیف%  50یک نسخه با 
 :تخفیف مطابق ضوابط زیر%  50در مورد کتب درسی اختصاصی . پ.به دانشجویان دانشگاه ع  )ب       

 .ور به مهر و امضاي معاونت آموزشی دانشکده باشد لیست کامپیوتري باید مهم -1
 دهدانتشارات دانشگاه  ادارهنماینده دانشکده یا یک نفر از دانشجویان لیست کامپیوتري را تحویل  -2
 .لیست هاي مکرر در یک درس و براي یک ترم تحصیلی پذیرفته نمی باشد -3
 .بول نیست معرفی نامه و یا توصیه نامه اساتید به صورت تک نفره مورد ق -4
 .براي هر درس فقط یک عنوان کتاب درسی شامل این تخفیف می شود و به کتب درسی یا مرجع تخفیف تعلق نمی گیرد  -5
 .می باشدایران . پ.این تخفیف مختص دانشجویان رسمی دانشگاه ع -6
میزان خرید تخفیف هائی به شرح ذیل در نیز نسبت به  موسسات دولتی و نهادهاي انقالبیو  براي کتاب فروشان و کتابخانه هاي عمومی) ج

 : نظر گرفته می شود
 % 5  ریال  000/000/1تا  000/500 -
 % 10  ریال  000/000/2تا  000/000/1 -
 % 15  ریال  000/000/3تا  000/000/2 -
 % 20   باالتر  000/000/3از   -

 .ه عهده خریدار می باشدو هزینه حمل و نقل بصورت پسکرایه ب ناشرهزینه بسته بندي به عهده 
 

 : ن گذشته به صورت ذیل به فروش رساندآرا مدتی از چاپ . پ.مجاز است انتشارات دانشگاه ع اداره انتشارات –م ماده سی ویک
 .باشد نسخه موجود 10تخفیف از پشت جلد به شرط اینکه بیش از %  35کتابهائی که بیش از پنج سال از تاریخ چاپ آنها گذشته باشد با ) الف

نسخه موجود  10تخفیف از قیمت پشت جلد به شرط اینکه بیش از %  40کتابهائی که بیش از ده سال از تاریخ چاپ آنها گذشته باشد با  )ب
 .باشد

 
 .مجاز است انتشارات خود را با انتشارات ناشران داخلی و خارجی مبادله نماید اداره انتشارت – دومماده سی و 

 
دانشگاه علوم پزشکی تنظیم  تحقیقات و فن آوريتوسط معاونت  ……تبصره در تاریخ  20ماده و  33ین آئین نامه که در ا – سومماده سی و 

 .و به تصویب هیئت امناء دانشگاه رسیده و از تاریخ فوق الذکر قابل اجرا می باشد
 
 

 ٥ 
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