
  
 دانشگاه نشر مرکز داخلی نامهآیین

 اهداف و مقدمه
 فناوري و پژوهش معاونت درحوزه زیر نامهآیین آثار، نشر و چاپ امر در) غیردانشگاهی و دانشگاهی( گرانپژوهش کار تسهیل و مشی خط تعیین منظوربه

 :است شده تنظیم زیر اهداف با گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه
 .وکاربردي علمی هايزمینه در پژوهش سطح و آموزشی ارتقاء) الف(
 .غیردانشگاهی و دانشگاهی گرانپژوهش توسط شده ترجمه و تالیفی کتب نشر و چاپ امور تسهیل) ب(
 .خارجی هايزبان سایر و فارسی زبان به معتبر و جدید تحقیقات از حاصل نتایج نشر) ج(
 .طبیعیمنابع و کشاورزي علوم حوزه در سودمند آثار توزیع و نشر تولید، هايزمینه آوردن فراهم) د(

 تعاریف -1 ماده
 .است گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه دانشگاه، از منظور: دانشگاه-1-1
 .است دانشگاهی غیر گرانپژوهش سایر و دانشجویان علمی،هیات اعضاي گر،پژوهش از منظور: گرپژوهش -1-2
 .باشد نشر و چاپ قابل که است افزار نرم تهیه و علمی گزارش گردآوري، تدوین، ترجمه، تصنیف، تالیف، گونه هر اثر از منظور: اثر -1-3
 .دهندمی تحویل نشر مرکز به چاپ جهت را خود اثر که هستند حقوقی یا حقیقی اشخاص یا شخص اثر صاحب از منظور: اثر صاحب -1-4
 تا را دانشگاه آثار سایر و هاکتاب تمامی نشر بر پیگیري و نظارت وظیفه و باشدمی دانشگاه فناوري و پژوهش معاونت نظارت تحت: دانشگاه نشر مرکز -1-5

 .دارد عهده بر چاپ مرحله
 .دهد پوشش را دانشگاهی دروس از درس یک مصوب سرفصل درصد 70 حداقل که است کتابی: درسی کتاب -1-6
 .باشد داشته را دانشگاه تحصیلی هايرشته در پژوهش و آموزش سطح ارتقاي قابلیت هاآن مطالب که هاییکتاب: هاکتاب سایر -1-7

 اعضا انتخاب چگونگی و وظایف تشکیالت،: دانشگاه نشر شوراي -2 ماده
 فناوري و پژوهش معاون) 1: (باشدمی زیر افراد از متشکل که است پیشنهادي آثار چاپ مجوز کننده صادر و کنندهتصویب مرجع دانشگاه نشر شوراي -2-1

 با ترجیحا نماینده 1 دانشکده هر از) 4( دانشگاه، پژوهشی مدیر) 3( شورا، دبیر عنوان به دانشگاه نشر مرکز و کتابخانه رئیس) 2( شورا، رئیس عنوان به دانشگاه
 .دانشکده رئیس معرفی با و دانشکده پژوهشی شوراي انتخاب به باشد، کرده چاپ کتاب هم قبال که دانشیاري علمی مرتبه

 .است بالمانع هاآن مجدد انتخاب و شوندمی منصوب شورا عضویت به سال 2 مدت براي دانشگاه فناوري و پژوهش معاون حکم با نشر شوراي اعضاي -2-2
 دبیر توسط شورا مصوباتو یابدمی رسمیت اعضا یک عالوه به نصف حضور با و گرفت خواهد صورت شورا دبیر دعوت با نشر شوراي جلسات تشکیل -2-3

 .شودمی ابالغ اجرا جهت شورا
 دانشگاه نشر مرکز -3 ماده

 و کندمی فعالیت نشر مرکز و کتابخانه رئیس نظر زیر که باشدمی فناوري و پژوهش معاونت تابعه واحدهاي از یکی دانشگاه نشر مرکز تشکیالتی، نظر از
 :دارد عهده بر را زیر وظایف

 .هاآن نشر و چاپ بررسی، جهت غیردانشگاه و دانشگاه تابعه واحدهاي و هادانشکده از مستقیما آثار پذیرش -
 .شورا جلساتصورت تنظیم و نشر شوراي جلسه دستورات و هابرنامه تنظیم -
 .علمی و فنی مالی، اداري، از اعم نشر امور اجراي حسن بر نظارت -
 .دانشگاهی هايکتاب ترجمه و گردآوري ،تالیف به علمی هیات اعضاي ترغیب و تشویق جهت در تالش -

 کتاب نشر و پذیرش شرایط -4 ماده
 اتخاذ و بررسی براي نامهآیین این مفاد رعایت با گرانپژوهش طرف از را  طبیعی منابع و کشاورزي علوم هاي زمینه در تخصصی و علمی اثر نوع هر شورا -4-1

 .پذیردمی نشر و چاپ خصوص در تصمیم
 و آموزشی گروه تایید از پس را خود اثر از شده تایپ کامل نسخه یک توانندمی باشند،می نشر مرکز در خود آثار چاپ به مایل که علمی هیات اعضاء -4-2

 .کنند می ارسال نشر مرکز به مستقیما بررسی جهت را خود اثر انشگاه،د از خارج اثر صاحبان.نمایند تحویل دانشگاه نشر مرکز به مربوطه دانشکده پژوهشی شوراي
 .نماید اعالم داوري به ارسال جهت را اثر اولیه پذیرش شرایط نشر، شوراي يجلسه اولین در اثر، هر وصول از پس کندمی تالش نشر مرکز -4-3
 



 طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه علمی هیأت اعضاي براي طبیعی منابع و کشاورزي علوم حوزه از خارج آثار چاپ تقاضاي مورد در گیريتصمیم: تبصره
 .باشدمی نشر مرکز عهده بر گرگان

 .باشد تقاضا مورد کتاب علمی زمینه در سال 5 حداقل پژوهش یا تدریس سابقه یا و دانشیاري درجه داراي حداقل باید تالیفی کتاب چاپ متقاضی -4-4
 .باشد تقاضا مورد کتاب علمی زمینه در سال 4 حداقل پژوهش یا تدریس سابقه یا و استادیاري درجه داراي حداقل باید ايترجمه کتاب چاپ متقاضی -4-5
 نشر مرکز گواهی ارایه ضمن در. باشد گذشته کتاب چاپ از سال 5 از بیش نباید و باشد کتاب چاپ آخرین از ترجمه باید است، ترجمه اثر چه چنان -4-6

 .است الزامی کتاب ترجمه وضعیت خصوص در دانشگاهی
 چاپ به نشر شوراي نظر با -متفاوت درصدهاي با ترکیبی یا و کامل طور به  شخص هزینه)ج  گرنت)ب  دانشگاه نشر مرکز اعتبار از) الف تواند می اثر -4-7

 .برسد
 پذیرش شرایط -5 ماده

 .شودمی ابالغ اثر صاحب به دانشگاه نشر مرکز مصوبه اثر، هر مورد در -5-1
 .آورد عمل به هاکتاب در اثر صاحب اطالع با بداند الزم که را امالیی و عبارتی انشایی، اصالح نوع هر است مجاز نشر مرکز -5-2
 .دهد قرار مجدد چاپ نوبت در نامه،آیین این مفاد رعایت با کرده، چاپ قبال که را هاییکتاب دانشگاه نشر شوراي تصویب با تواندمی نشر مرکز -5-3
. گردندمی مطرح نشر شوراي در نشر واحد کارشناس توسط اولیه بررسی از پس شوند،می ارایه دانشگاه نشر مرکز به چاپ تجدید یا چاپ براي که آثاري -5-4

 داوران از. شد خواهد ارسال هاآن از نفر 3 براي اثر که گردید خواهند تعیین شورا توسط داور نفر 5 حداقل نشر، شوراي توسط اثر اولیه پذیرش صورت در
 اثر صاحب به اصالحات جهت شده داوري اثر. نمایند اعالم نشر مرکز دبیرخانه به را نهایی نظر و بررسی را اثر روز 30 مدت ظرف حداکثر تا شودمی درخواست

 .گیردمی قرار گیريتصمیم مورد نشر، شوراي در چاپ مجوز صدور جهت -نیاز صورت در -ادبی ویرایش و داوران نظرات اعمال از پس و شودمی تقدیم
 مرحله در استفاده سوء گونه هر و باشندمی برخوردار الزم ایمنی از فرهنگی آثار حفاظت قانون مطابق ثبت، از پس دانشگاه نشر مرکز به شده تحویل آثار -5-5

 .است طرح قابل قانونی مراجع در دانشگاه توسط بررسی،
 نظر اساس بر ادبی ویرایش به نشر مرکز تشخیص صورت در. کنندمی نظر اظهار آن خصوص در داوران و شودمی انجام مولف توسط الزم ادبی ویرایش -5-6

 .شودمی تسلیم ادبی ویراستار به اثر صاحب نظارت و هماهنگی با ویراستاري جهت شده ارایه اثر داوران،
 .باشدمی نشر مرکز با چاپ نحوه به مرتبط امور سایر و جلد روي طرح کتاب، قطع حروف، نوع درباره تصمیم اخذ -5-7
 .بسپارد شورا تایید و نظر مورد علمی ویراستاران به را اثر شودمی خواسته اثر صاحباز نشر، شوراي تشخیص صورت در -5-8

 دانشگاه حقوق -6 ماده
 .شود می بررسی نشر شوراي در استثناء موارد و دارد تعلق دانشگاه به دوم و اول چاپ در منتشره اثار مادي حقوق -6-1
 -اول چاپ فروش اتمام از پس نشر مرکز چه چنان -6-2
 .نماید می واگذار مشارالیه به را اپچ اختیار اثر، صاحب تقاضاي از پس ماه 3 طی حداکثر باشد، نداشته را دوم چاپ انجام آمادگی -دلیلی هر به 

 اثر صاحب الزحمهحق -7 ماده
 اتخاذ نشر يشورا -مورد حسب -باالتر و نسخه 1000 تیراژ با هاي کتاب الزحمه حق و گیردنمی تعلق الزحمه حق نسخه 1000 از کمتر تیراژ با يها کتاب به -7-1

 .کرد خواهد تصمیم
 .-دارد عهده بر را سایرین به توزیع مسئولیت ایشان که- شد خواهد اهدا کتاب اول نویسنده به  شمارگان از درصد 5 تعداد به چاپ هر در -7-2
 .شد خواهد انجام پژوهشی هايپرداخت نامهشیوه اساس بر کتاب داوري حق -7-3

 مبادله و اهدا -8 ماده
                            یا و اهدا را شمارگان درصد10 تا کتاب هر از خود صالحدید با کتاب تبلیغ ،دانشگاه انتشارات معرفی ،داخلی مصارف براي تواندمی نشر مرکز مدیر -8-1

 .کند مبادله
 کتاب فروش -9 ماده

 .شودمی محاسبه5/1 در کتاب تولید و چاپ هزینه کل ضرب حاصل صورت به کتاب فروش قیمت -9-1
 .بگیرد نظر در جلد پشت قیمت به نسبت را هاییتخفیف دانشگاه، نشر مرکز نامهآیین مفاد به توجه با خود، انتشارات فروش براي است مجاز نشر مرکز مدیر -9-2
 جاري اعتبارات قالب در دانشگاه، فناوري و پژوهش معاون تایید از پس و شودمی تنظیم و تهیه نشر مرکز رئیس توسط دانشگاه نشر مرکز ساالنه بودجه -9-3

 .گرددمی ارایه مربوطه مراجع به تصویب جهت دانشگاه
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