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آیین نامه انتشارات :
مقدمه :

رسالت و جایگاه دانشگاه علوم پزشکی قم در ارتقاء روح تحقیق و تتبع و افزایش کمی و کیفی سطح آموزش و پژوهش ،ایجاب
میکند تا با تعیین چارچوب و برنامه مشخص در زمینه تسهیل در امر چاپ ،کیفیت پذیرش و نشر آثار نحوه انعقاد قرارداد ،تعیین
حقوق صاحب اثر و دانشگاه ،قیمتگذاری ،فروش ،اهداء و نظایر آنها نسبت به چاپ و انتشار آثار ارزنده علمی مؤلفین ،مترجمین و
محققین همت گمارد .بدین لحاظ آئین نامه ای به شرح ذیل تنظیم میگردد.
ماده  -1اهداف:
 1-1بررسی ،ارزیابی و انتشار کتب دانشگاهی اعم از تألیف و ترجمه ،بمنظور تسهیل و ارتقاء کیفی امر آموزش و
پژوهش اساتید و دانشجویان
 2-1فراهم آوردن زمینههای تولید ،نشر و توزیع کتابها و نشریات سودمند و عرضه آنها با قیمت مناسب و عادالنه
 3-1بررسی و ارزیابی در صدور مجوز اولیه جهت انتشار مجالت علمی وابسته به دانشگاه
ماده  -2تعاریف :
1 -2

دانشگاه  :در این آیین نامه ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم بطور اختصار دانشگاه نامیده میشود.

 2-2انتشارات دانشگاه :انتشارات دانشگاه عبارت است از کلیه آثاری که از طرف دانشگاه علوم پزشکی قمم منتشمر شمده و
روی جلد آن آرم دانشگاه ،شماره ترتیب و عبارت انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم چاپ گردد.
 3 -2شورا  :منظور شورای انتشارات دانشگاه میباشد.
 4 -2اثر  :منظور از اثر هر گونه تألیف ،تصنیف ترجمه ،گردآوری ،تنظیم ،تحشیه و تصحیح متون و هر گونه پژوهشی
است که طبق نظر شورای انتشارات دانشگاه ارئه نماید


ب

 5-2صاحب اثر  :منظور از صاحب اثر شخص یا اشخاصی حقیقی و حقوقی است که اثر را به یکی از صورت مذکور
در بند قبل به شورای انتشارات دانشگاه ارائه نماید.
 6-2حق الزحمه صاحب اثر :مبلغی است که در ازای انجام خدمات موضوع بند  4-1طبق قرارداد و بر اساس
مقررات مالی و تصویب نامههای جاری از طرف انتشارات دانشگاه به صاحب اثر پرداخت میشود.
 7-2قرارداد :سندی که برای چاپ اثر بین دانشگاه و صاحب اثر تنظیم ،مبادله و امضاء میگردد.
ماده  – 3شورای انتشارات:
1-3

ترکیب شورا :

 معاون پژوهشی دانشگاه بعنوان رئیس شورا
 مدیر امور پژوهشی دانشگاه
 شش تا هشت نفر از اعضاء هیأت علمی صاحب نظر به پیشنهاد معاون پژوهشی و تصویب رئیس دانشگاه
 2 -3اعضاء شورا با حکم رئیس دانشگاه به مدت دو سال به عضویت شورا منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان برای
دورههای بعد بالمانع است.
 3-3غیبت غیر موجه اعضای شورا در بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب به منزله اسمتعفاء تلقمی شمده و
مراتب توسط معاون پزوهشی جهت تعیین جانشین به رییس دانشگاه گزارش میگردد.
 4-3جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رأی اکثریت حاضر معتبر خواهد بود.
 5-3رئیس شورا میتواند در صورت نیاز از سایر افراد صاحب نظر به منظور اظهار نظر مشورتی و بدون حق رأی جهت
شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.
 6-3درباره افراد مدعو که برای مشاوره و بررسی در جلسات شورا حضور مییابند ،دانشگاه میتواند مبلغی بعنوان حق-
الزحمه ،بر اساس مصوبه شورای انتشارات پرداخت نماید.
 7-3جلسات شورای پژوهشی هر دوماهی یکبار در روزهای سه شنبه صبح ،اولین هفته ماه های زوج برگزار می گردد.
 8-3حدود وظایف و اختیارات شورا:
 تعیین اولویتهای انتشارات علمی دانشگاه
 تهیه و تصویب آیین نامههای اجرایی انتشارات و تجدید نظر و پیشنهاد هر گونه اصالح در آیین نامه به ریاست دانشگاه
 تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به حقوق صاحب اثر و تجدید چاپ
 تهیه و تنظیم فرمهای مربوط به بررسی آثار پیشنهادی
 بررسی و ارزیابی علمی آثار اعضای هیأت علمی ،پژوهشگران و دانشجویان با بهرهگیری از نظریه کارشناسی متخصصان مرتبط
 اتخاذ تصمیم در مورد چاپ ،تجدید چاپ ،حق الزحمه تألیف ،ترجمه ،گرد آوری ،ویمرایش ،تیمرا  ،قیممتگمذاری و
تخفیف بهای آثار منتشره
 تعیین میزان حقالزحمه هیأت تحریریه نشریات
 نظارت بر حسن اجرای قراردادهای چاپ و نشر ،فرآیند چاپ و انتشار ،توزیع و فروش نشریات
 حمایت حقوقی از مؤلفین و مترجمین در موارد استفاده غیر مجاز از آثار ایشان با ارجاع و ارائه نظریه کارشناسی بمه
دفتر حقوقی و امور قراردادها


ت

 بررسی علمی و نقد کتاب معرفی شده و یا منتشره در زمینه علوم پزشکی از طریق ناشرین خصوصی جهت اعمالم
نظریه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 تصویب مقررات مربوط به اهداء و مبادله آثار منتشره
ماده  -4اداره انتشارات:
 1 -4اداره انتشارات از نظر تشکیالتی یکی از واحدهای تابعه و تحت نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه است.
 2-4تشکیالت متناسب با فعالیت اداره انتشارات ،در دانشگاه پیش بینی میشود.
ماده  -5شرایط عمومی پذیرش و نشر:
 1-5شورا هر نوع اثر علمی و تخصصی را در زمینه علوم پزشکی ،فرهنگ و معمارف از طمرف اعضماء هیمأت علممی
دانشگاه علوم پزشکی قم یا سایر دانشگاه ها ،مؤسسات ،دانشمندان ،محققان و مؤلفین با رعایت مفاد آیین نامه انتشارات
دانشگاه برای چاپ و نشر میپذیرد.
تبصره :1حمایت دانشگاه برای چاپ هر نوع کتاب علمم ی و ممورد نیماز دانشمگاه و همننمین کتابهمای درسمی کمه در
(کروکولیوم آموزشی ) درج شده باشد.
تبصمره  :2کتابهایی که به تایید شورای انتشارات برسد یا به صورت چاایی یاا باه صاورت اونترینینای چاا
میگردد
 2-5در خصوص کتب ترجمه شده :عنوان استعالم شده از وزارت خانه نباید بیش از 2سال از تاریخ آخرین ویرایش آن
گذشته باشد .و اگر کتاب به همراه ترجمه به اداره انتشارات تحویل داده شود نبایمد بمیش از  3سمال از زممان چماپ آن
گذشته باشد.
 -1کتبی که برای چاپ به دانشگاه پیشنهاد می گردد باید دارای ضوابط ذیل باشد :
الف -یا در سرفصل دروس درسی بگنجد و یا موضوعیت پزشکی داشته باشد.
ب -کتب گروه معارف نیز شامل این مجموعه قرار می گیرد.
 -2رعایت چند نکته در کتب ترجمه:
الف -تازه بودن موضوع  ،روان و باکیفیت بودن ترجمه
ب -مترجم عضو هیات علمی دانشگاه باشد و یا مورد تایید گروه آموزشی دانشگاه باشد.
پ -مترجم قبل از شروع ترجمه تایید گروه آموزشی و شورای انتشارات دانشگاه را برای ترجمه اخذ نموده باشد
ت -اسامی نویسندگان و یا مترجمین از ابتدا ذکر گردد و این اسامی غیر قابل تغییر خواهد بود ،مگر با نامه رضایت کلیه
نویسندگان و مترجمین
ث-سقف مجاز مشارکت دانشگاه برای کتب ترجمه حداکثر  %50از هزینه چاپ با نظر شورای انتشارات خواهد بود.
 2-5صاحبان آثاری که مایل به چاپ آثار خود در انتشارات دانشگاها میباشند ،الزم است دو نسخه کامل تایپ و طلق
و شیرازه شده از اثر خود به همواره فرم خودارزیابی که بایستی به امضاء نویسنده اول کتاب رسمیده باشمد را بمه منظمور
رسیدگی به انتشارات دانشگاه تحویل نمایند.


ث

 3 -5آثاری که برای چاپ یا تجدید چاپ به انتشارات دانشگاه ارائه میشوند ،ابتمدا در شمورای انتشمارات مطمرح و در
صورت تأیید اولیه مبنی بر چاپ اثر ،جهت ارزیابی برای داوران ارسال میگردد.
تبصره :در مواردی که صاحب اثر از رتبه علمی باالیی برخوردار است ،در مورد نحوه ارسمال اثمر بمه ارزشمیابی ،شمورای
انتشارات موردی تصمیمگیری خواهد کرد.
 4 -5تعداد داوران هر کتاب حداقل دو نفر بوده که توسط شورا انتخاب میگردد.
 5-5هرگاه ینی از دایران نظر مثبت ی دیگری نظر منفی داده باشند ،شورا می تواند به مصلحت ی تشخیص
خود اثر را برای دایری به شخص صاحب نظر دیگری بفرستد ی یا راسا درباره آن تصمیم بگیرد.
 6-5حق الزحمه داوری اعضای هیات علمی دانشگاه های دیگر و همننین داوران غیر هیات علمی معادل  0/25تا
 0/5واحد نظری تعیین می گردد.
 5 -5داوران می بایست نتیجه ارزشیابی را حداکثر ظرف سه هفته به اداره انتشارات ارسال نمایند .
 6 -5صاحب اثر میبایست پس از اعالم نتیجه ارزشیابی  ،نظرات داوران را در مدت تعیین شده توسط شمورا اعممال و
اثر را به اداره انتشارات ارائه دهند .
 7 -5پس از اعمال نظرات داوران توسط صاحب اثر  ،اثر مجددأ جهت بررسی چگونگی اعمال اصمالحات  ،بمرای یکمی از
داوران ارسال می گردد .و داور می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته نتیجه را به اداره انتشارات ارسال نمایند .
 8 -5شورای انتشارات الزم است حداکثرظرف مدت سه ماه پس از تاریخ تسلیم هر اثر نتیجه بررسی و نظر شمورای
انتشارات را در خصوص چاپ آن به اطالع صاحب اثر برساند .
 9 -5پس از بررسی نظرات داوران شورای انتشارات مختار است با در نظر گمرفتن امکانمات و صمالحدید نسمبت بمه
صدور مجوز چاپ اثر در یکی از اشکال زیر اقدام نماید .
 تصویب چاپ کتاب با هزینه دانشگاه و درج آرم دانشگاه در روی جلد کتاب .
 تصویب چاپ کتاب با هزینه شخصی متقاضی ( مولف  /مترجم ) و درج آرم دانشگاه در روی جلد کتاب.
 10 -5جهت تصویب و ارائه مجوز چاپ از طرف شورا  ،اثر باید دارای شرایط زیر باشد :
 عنوان اثر باید در حیطه موارد مذکور در آئین نامه انتشارات باشد .
 اثر ارائه شده باید با مدرک تحصیلی یا شغل صاحب اثر تناسب الزم را داشته باشد .
 اثر از محتوای علمی مناسب ودر خور نیاز های دانشگاه برخوردار باشد .
 11 – 5کتابهایی که با هزینه صاحب اثر وبا آرم دانشگاه به چاپ می رسند فقط برای یک داور ارسال می گردد .
 12 – 5دانشگاه می تواند تعدادی از آثاری که با هزینه صاحب اثر و با آرم دانشمگاه بمه چماپ ممی رسمند را باموافقمت شمورای
انتشارات جهت نگهداری و یا توزیع از صاحب اثر خریداری نماید .
 13 – 5در مورد هر اثر قرارداد جداگانه ای بین صاحب اثر و اداره انتشارات دانشگاه منعقد می گردد.
 14 – 5اداره انتشارات مجاز است هرنوع اصالح انشایی و امالیی را که الزم بداند در کتابها به عمل آورد .
 15 – 5در موارد ضروری اداره انتشارات می تواند بانظر شورای انتشارات نسبت به تجدید چاپ کتمب درسمی کمه در
انتشارات دانشگاه چاپ شده اقدام نماید .


ج

 16 – 5تنظیم شناسنامه و مسئولیت ویرایش ادبی کتاب با شورای انتشارات است  .در ممورد ویمرایش علممی و فنمی
توسط ویراستار ،نسخه نهایی به رویت نویسنده اصلی خواهد رسید .
 17 – 5اخذ تصمیم در مورد چگونگی چاپ  ،نوع حروف  ،قطع کتاب  ،مشخصات جلد و تیرا اثر با شورای انتشارات می باشد.
 18 – 5به آثاری که توسط شورای انتشارات چاپ می شود یک شماره ترتیب و درصورت تجدید چاپ  ،نشانگر دفعات
چاپ اختصاص می یابد .
 19 – 5دانشگاه می تواند ازطریق مشارکت با موسسات یا ناشرین داخلی یا خارجی  ،بر اساس قراردادی که به تصویب
شورای انتشارات خواهد رسید اثری را منتشر کند و دراین صورت روی کتب مذکور  ،مشخصات انتشارات دانشگاه ثبمت
ودر این صفحه ودر پشت یا روی جلد  ،عبارت « با همکاری  »...را قید نماید .
 20 – 5کتابهایی از محل موقوفات و یا هدایای اشخاص  ،با نام و شماره انتشارات دانشگاه قابل نشر است کمه ممتن
آنها به تائید شورای انتشارات دانشگاه رسیده باشد .
تعیین میزان یارانه نشر بر حسب مورد بر عهده شورای انتشارات خواهد بود.
ب -به ویراستارانی که ویرایش علمی اثر را به عهده می گیرند ،متناسب با نوع ویرایش و میزان کار تمالیف یما ترجممه
صفحه ای  10000تا  20000ریال حق الزحمه پرداخت می شود.
ج -ویرایش ادبی کتاب بر عهده نویسنده می باشد.
د -به متخصصان خارج از دانشگاه که به داوری اثر می پردازند متناسب بما نموع و تعمداد صمفحات تمالیف یما ترجممه
 1500000الی 4000000ریال تعلق گیرد
ه -به متخصصان داخل دانشگاه که به داوری اثر می پردازند به انتخاب فرد  0/5الی  1/5واحد آموزانه(حق التدریس بر
مبنای آخرین جدول ابالغ شده) و به ازای هر  10صفحه  0/02امتیاز آموزشی یا مبلغی که به متخصصان خارج دانشگاه
داده می شود تعلق گیرد.
و -اگر در چاپ اثر ،نویسندگان متعدد باشند ،باید قراردادی مصوب معاونت پژوهشی فی مابین نویسندگان کتماب بسمته
شود ،که در آن قرارداد نحوه تقسیم عواید کتاب ،معلوم و همننین یک نفر نماینده نیز مشخص شده باشد  .این نماینده
یک نسخه از قرارداد فی مابین خود را به معاونت تسلیم نماید و او از این پس طمرف دوم قمرارداد فمی ممابین در چماپ
مشترک کتاب می باشد.
ماده  – 6حقوق دانشگاه و حق الزحمه صاحب اثر
 1 -6مدت زمان واگذاری حقوق مادی صاحب اثر به دانشگاه از زمان عقد قرارداد پنج سال خواهد بود.
 2-6حق الزحمه نویسنده با توجه به نوع کتاب و مرتبه علمی صاحب اثر ،بین  10تا  15درصد قیمت پشت جلد کتماب
به اضافه پنجاه جلد کتاب بصورت رایگان میباشد.
تبصره یک  :در مواردی که حقالزحمه صاحب اثر به دالیلی غیر از دالیل مذکور در تبصرههای دو و سمه ،بما تصمویب
شورا از  %15قیمت پشت جلد کتاب بیشتر باشد ،شورا میتواند معادل مازاد حقالزحمه متعلقه عین کتاب چماپ شمده را
پس از کسر هزینه توزیع از مبلغ پشت جلد ،در اختیار صاحب اثر قرار دهد.
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تبصره دو  :در صورت فروش  %50از تیرا کتاب ظرف مدت یکسال %5 ،دیگر از قیمت پشت جلد کتاب مضاف بر مبلغ
حق الزحمه به صاحب اثر پرداخت خواهد شد.
تبصره سه  :در صورت فروش  %80از تیرا کتاب ظرف مدت دو سال  %10دیگر از قیمت پشت جلد کتاب مضماف بمر
مبلغ حقالزحمه به صاحب اثر پرداخت خواهد شد.
تبصره چهار:مشوقهای فروش کتاب بر اساس تیرا یک هزار جلد محاسبه میگردد.
 3-6در صورت تمایل شورای انتشارات دانشگاه ،مقادیر فوق یعنی  %15مازاد حق الزحمه صاحب اثمر را ممیتموان بمه
قیمت پشت جلد کتاب اضافه کرد.
 4-6درمورد کتابهایی که نویسندگان بیشترازیکنفرباشد ،میزان حقالزحمه یا کتب اهدایی ،توسط شورا به نویسمنده ای
که فرم خود ارزیابی را تکمیل کرده است پرداخت می شود .
5-6اداره انتشارات می تواند در صورت لزوم با موافقت صاحب اثر  ،بجای حق الزحمه متعلقه  ،عین کتاب چاپ شده
را پس از کسر هزینه توزیع از مبلغ پشت جلد  ،دراختیار صاحب اثر قرار دهد .
 6 - 6در صورت تصویب اثر در شورا  ،هزینه تایپ و صفحه آرایی به قرار زیر به صاحب اثر پرداخت خواهد شد :
 3500الی  4500ریال
متن ساده فارسی

 3500الی  5000ریال
متن التین

 4000الی  5500ریال
متن فرمول دار یا جدول دار

 7 - 6شورا می تواند هزینه توزیع کتاب را با توجه به نوع کتاب بین  30تا  50درصد قیمت پشت جلد تعیین نماید .
 8 – 6حق الزحمه داوری اعضاء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم بین  0/5تا  1/5واحد با نظر اعضاء شورا تعیین می گردد.
 9 – 6حق الزحمه داوری اعضاء هئیت علمی دانشگاههای دیگر و همننین داوران غیر هیئت علمی بین  300/000/الی
 1/000/000/ریال با نظر اعضاء شورا تعیین می گردد.
تبصره :حق الزحمه های داوری فوق بر اساس داوری اول می باشد  .در مرحله دوم داوری  %50و درمرحله سوم
 %25حق الزحمه های داوری تعلق می گیرد .
 10 – 6حق الزحمه ویراستاری ادبی به ازای هر کلمه  30تا  35ریال با نظر اعضاء شورا می باشد .
قابل ذکر است قیمتهای فوق بر اساس هر صفحه در قطع وزیری  ،و قابلیت بازنگری ساالنه توسط شورا را دارامی باشد.

ماده  – 7اهداء  ،فروش و مبادله :
 1 – 7دانشگاه می تواند به تعداد حداکثر  %15شمارگان هر عنوان کتاب منتشره خود را با نظر دبیر شورای انتشارات به سایر
دانشگاهها  ،موسسات تحقیقاتی  ،مراکز و انجمنهای علمی _ اجتماعی کشور اهداء نماید .
تبصره  :اهداء کتاب منتشره عالوه بر  % 15فوق به مقدار مورد نیاز به کتابخانه های دانشکده ها و مراکز زیر نظر
دانشگاه علوم پزشکی قم با نظر دبیر شورای انتشارات بالمانع است .
 2 – 7دبیر شورای انتشارات دانشگاه می تواند نسخه هایی از کتاب را جهت شرکت در مسابقات نظیر بهترین کتاب سال و غیره ارسال نماید
 3 – 7اداره انتشارات دانشگاه مجاز است با تشخیص و تائید شورا یا دبیر شورای انتشارات در فروش آثار خود  ،به اعضاء هیمأت
علمی دانشگاه متبوع و سایر دانشگاهها و موسسات علمی و پژوهشمی ،محققمین  ،کارشناسمان شماغل و بماز نشسمته دانشمگاه ،
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دانشجویان  ،کتابخانه های عمومی  ،نهادها  ،موسسات انتشاراتی و کتابفروشی  ،ارائه آثار منتشره در غرفه های اختصاصی فروش
کتاب در نمایشگاهها  ،کنگره ها و سمینارهای علمی تخفیف هایی را به میزان  10تا  50درصد قیمت پشت جلد تخصیص دهد .
 4 – 7دانشگاه مجاز است آن قسمت از انتشارات خود را که بیش از پنج سال از چاپ آن می گذرد  ،با تخفیف خاصی که توسط
شورای انتشارات مشخص می گردد  ،عرضه نماید .
 5 – 7قیمت پشت جلد کتاب با توجه به فرمول ذیل محاسبه خواهد شد :
[(( حق الزحمه صاحب اثر  +هزینه توزیع کتاب ) –  ) 1تعداد تیراژ]  [ /کل هزینه های کتاب ( تایپ  ،چاپ  ،ویراستاری و = ])...قیمت پشت جلد

 6 – 7اداره انتشارات می تواند حداکثر  %20قیمت پشت جلد کتاب را بعنوان سود دانشگاه در نظر بگیرد .
 7 – 7اداره انتشارات دانشگاه  ،مجاز است با تشخیص و تائید شورا یا دبیر شورا ی انتشارات پس از انعقماد قمرارداد ،
کتب منتشره خود را با کتب منتشره ناشرین داخلی و خارجی مبادله نماید
ماده  – 8موارد پیش بینی نشده :
 در موارد پیش بینی نشده در این آئین نامه  ،نظر شورای انتشارات قابل اجراء می باشد .
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