قانون انتشارات
امور مربوط به انتشار كتاب در دانشگاه علوم پزشکی قم كه در اين آئين نامه به اختصار دانشگاه ناميدهه
می گردد  ،از قبيل نحوه پذيرش  ،ارزيابی  ،انعقاد قرارداد  ،تعيين حقوق صاحب اثر  ،قيمت گدذار ،
فددددر ش  ،ا ددددهار نبددددائر آد برا ددددان مهدددداد ايددددن آئددددين نامدددده

انجددددام مددددی گيددددرد

.

ماده  – 1هف اشاعه علوم اطالعات در زمينه پزشکی  ،بههاشتی درمانی از طريق تشويق ترغيدب يدات
علمی كادر آموزشی دانشگاه

اير محققاد افراد شاغل در دانشکهه ا به تهيه آثار ارزنهه ميباشه .

مدداده  – 2اصددحالحاتی كدده در ايددن آئددين نامدده آمددهه ا ددت بدده شددرر زيددر تعريدد
2-1اثر  :منبور از اثر  ،رگونه تالي
نيددددز ددددر

 ،ترجمه  ،حاشيه نويسی  ،گردآ ر

ميشددونه :

تنبيم  ،تصدحي متدود

گوندددده متنددددی ا ددددت كدددده بعنددددواد كتدددداب قابددددل ددددا

نشددددر باشدددده

.

 2 -2صاحب اثر  :منبور از صاحب اثر شخص يا اشخاصی ميباشنه كه اثر را به يکدی از صدور مدذكور
در بندددده  1-2بدددده شددددورا

انتشددددارات ر تعريدددد

شددددهه در مدددداده  ) 3ارائدددده كنندددده

.

- 2 - 3قرارداد  :موافقت نامه ا ا ت كه بين معا د پژ شی دانشکهه صاحب اثدر طبدق ادواب
منهرج در اين آئين نامه تنبيم ميگردد .
 2 -4حق الزحمه  :مبلغی ا ت كه در ازار انجام خهمات مربوط به بنه  2 -1به صاحب اثر پرداخت ميشود .
ماده  – 3تركيب شورا انتشارات بشرر زير ا ت
 3 -1:معددا د پژ شددی دانشددکهه ) رئدديش شددورا (
 3 - 2مهير دفتر كتابهار

ته ين دانش فنی) دبير شورا (

3 - 3نماينهگاد معا نين آموزشی آموزشها تخصصی دانشکهه
 3 - 4نماينهگاد گر ها آموزشی
تبصره  – 1شورا ميتوانه در صورت لز م از شخصيتها علمی صنعتی ذيصالر به منبدور اههدار نبدر
در جلسدات شدورا دعدوت بده عمدل آ رد حودور ايدن افدراد در جلسدات بدا حدق را خوا ده بدود .
تبصره  – 2جلسات شورا حسب نياز به دعوت دبير شدورا تشدکيل ميگدردد بدا حودور حدهاقل  5نهدر
ر ددميت پيددها مددی كندده .حوددور رئدديش دبيددر شددورا بددرا ر ددميت ددر جلسدده الزامددی ميباشدده .
ماده  – 4هاي

شورا بشرر زير ا ت

 4 – 1 :يا ت گذار

ا لويت بنه  ،انتخاب موادو  ،دا

مورد نياز" علوم پزشکی  ،بههاشتی درمانی " دانشکهه ا

1

انتشدار آثدار علمدی فر نگدی

 4 – 2ته ين آئين نامه ا داخلی د تورالعملها ار ر

برنامه ريز جهت تشويق افراد به امر

تهيه متود آموزشدی در را دتا پيشدبرد ا دهاف دانشدگاه پيشدنهاد آد بده معدا د پژ شدی دانشدگاه
 4 – 3برر ی پيش بينی بودجه اليانه امور مربوط به شورا ارائه آد بده معدا د پژ شدی دانشدگاه
 4 – 4انتخاب آثار ودمنه برا انتشار يا اگذار امر تالي

يا ترجمه آنها به متخصصدين مربوطده

ماده  – 5در صورتيکه آثار آماده ا يا نشر باشه  ،صاحباد اين آثار كه مايل به ا اثر خدود در
دانشکهه ميباشنه بايستی د نسخه خوانا از آد را با ذكر منابع مراجع فهر ت ا الزم تهيده طدی
نامه ا برا دبير شورا ار ال دارنه در صورتی كه اثر ترجمه باشه  ،اصل يدا كيدی كتداب نيدز بايده
اميمه گردد .
در صورتيکه شورا كتاب ودمنه را انتخاب تهيه آندرا بده فدرد

اگدذار نمايده ر نده يدا گدزارش

پيشرفت كار تهيه كتاب ذكر شهه جهت پرداخت حق الزحمده مربوطده  ،بايده بده شدورا ارائده گدردد .
ماده  – 6شورا حهاكثر هرف  3ماه پش از دريافت اثر  ،نبر خود را ر برا ان اههار نبر نهائی دا راد )
بحور كتبی با اموار مهير دفتر كتابهار

ته ين دانش فنی به اطال صداحب اثدر خوا ده ر دانيه .

ماده  – 7اخذ تصميم درباره محل ا  ،طرز ا  ،نو حر ف  ،قحع كتاب  ،جله  ،ميدزاد دا
تجهيددددده

آد بدددددا مدددددهير دفتدددددر كتابدددددهار

تددددده ين داندددددش فندددددی ميباشددددده

.

ماده  – 8ا لويت انتشار نهين اثر كه به شورا انتشارات ارائه شهه باشنه برا ان ميزاد ارتباط اثدر بدا
مباحث تخصصی پزشکی  ،بههاشتی درمانی نياز ا آموزشی اعالم شهه از طرف معا نين آموزشدی
پژ شی دانشدکه ها در برگيرندهگی تمدامی مباحدث متهدا ت در ايدن صدنعت … در شدورا
انتشارات تعيين خوا ه شه ميزاد يارانه پرداختی از طرف دانشگاه رابحه مستقيم با ميزاد ارتباط اثر بدا
يا تها دانشگاه در اين رابحه در ابتها

مباحث پزشکی ،بههاشتی درمانی خوا هداشت

از طدددددرف شدددددورا انتشدددددارات تعيدددددين بددددده اطدددددال

در دال

مکددددداراد خوا ددددده ر ددددديه

.

تبصره  – 3با توجه به ميزاد بودجه االنه انتشار كتاب در دانشکهه  ،پرداخت تمام يا درصه از زينه
ايی مچود حق الزحمه مؤل

 ،حق الزحمه تايپ

اير زينه ا مربوطه بعندواد يارانده محسدوب

ميگردد .
تبصره  – 4آثار كه كامالً تخصصی زارت نير باشنه اثر نو  Iناميهه شهه حهاكثر يارانده بده ايدن
آثار اختصاص خوا ه يافت آثار كال يك دانشگا ی  ،نو  IIتلقی در صورت محه ديت بودجه
انتشار كتاب  ،يچگونه يارانه ا در آد موارد پرداخت نخوا ه شه امناً تعيين نو اثر بعههه دا رانی
خوا ده بدود كده بدا پيشدنهاد گدر ه آموزشدی تائيده معا ندت پژ شدی در نبدر گرفتده مدی شدونه .
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ماده  – 9ر اثر بايستی حهاقل تو
كتابددددهار

د نهر دا ر ذيصالر كه بده پيشدنهاد گدر ه تو د مدهير دفتدر

تدددده ين دانددددش فنددددی تعيددددين ميگردندددده مددددورد

ارزيددددابی قددددرار گيددددرد

تبصددره  – 5در صددورتيکه نبددر دا راد يکسدداد نبددود دا ر ددوم مشددخص

.

نبددر خوا دده داد .

ماده  – 10شراي دا ر :
 10 – 1دا ر بايه دارا

ترجمده بدوده در زمينده موادو مدورد برر دی

وابق مستنه در امر تالي

صاحب نبرباشه .
 10 – 2دا ر ترجيحاً از متخصصاد با ابقه ذيصالر با مهرك كارشنا ی ارشه با  15دال دابقه كدار
در رشته مربوطه  ،يا اعوار ئيت علمی با حهاقل درجه مربی  8ال ابقه كار يا ا تاديار باالتر با
 3ال ابقه كار انتخاب ميشود .
 10 - 3دا ر ميتوانه از اعوار يات علمی دانشگا ها يا مؤ سات آموزش عالی ديگر با حهاقل مرتبه
ه ال ابقه كار باشه .

ا تاديار

مدداده  – 11مسددئوليت منددهرجات ددر اثددر از ددر جهددت بعهددهه صدداحب اثددر خوا دده بددود .
ماده  – 12برا

ا

انتشار آثار كه به تصويب نهدائی ر ديهه باشدنه در در مدورد قدرارداد بدين

معا نت پژ شی صاحب اثر منعقه بر طبق مهاد آد عمل خوا ه شه .
تبصره  – 6پش از انعقاد قرارداد ر گونه تغيير در متن اثر بندا بده پيشدنهاد صداحب اثدر پدش از تائيده
دا راد امکاد پذير خوا ه بود .
ماده  – 13دفتر كتابهار

ته ين دانش فنی ر اثر را بنام دانشکهه ا نموده انتشار خوا ده داد .

مدداده  – 14بددرا كسددانی كدده در امددر تددالي

 ،ترجمدده  ،ارزيددابی

يددرايش آثددار فعاليددت دارندده

حق الزحمه ا تحت اوابحی كه اليانه از و معا نت پژ شدی دانشدکهه اعدالم ميشدود پرداخدت
خوا ه شه .
ماده  – 15مهت اگذار حقوق صاحب اثر به دانشکهه پنج تا ده ال متنا ب بايارانه پرداخت شهه
از تاريخ ا لين انتشار اثر ا ت دانشکهه مجاز ا ت در طول اين مهت نسبت به تجهيه ا اثر به
دفعات به ر مقهار كه الزم بهانه اقهام نمايه صاحب اثر در هرف اين مهت مجاز نخوا ه بود كه
حق ا

انتشار اثر را به مؤ سه آموزشی يا شخص حقيقی يا حقوقی ديگر

تبصره  – 7در ر تجهيه ا

در صورت لز م ميبايه تجه نبر تو

متنا باً حق الزحمه پرداخت خوا ه شه .

3

اگذار نمايه .

صاحب اثر انجام شود

ماده  – 16مشخصات نکاتی كه بحور م آ نگ يکنواخت در مورد مه آثار دانشکهه رعايت
ميشود عبارتنه از :
 16 - 1محالبی كه ر
ال

جله درج خوا ه گرديه :

 :نام اثر ر ذكر شماره جله )

ب  :نام مؤل
ج  :نام مترجم
د  :آرم دانشکهه
د – عبارت ً دانشکهه صنعت آب برق « شهيه عبا يور » ً در زير آرم
– درج شماره نشريه تعيين شهه تو
ز – طرر اختصاصی ر

شورا  ،در زير عبارت دربنه ر د)

جله متنا ب با مواو با نبر صاحب اثر

ر – طرر زمينه ثابت جله با نبر كتابهار

ته ين دانش فنی

 16 - 2برگ ا ل ر كتاب شامل محالب زير خوا ه بود :
ال

– نام اثر با حر ف درشت ر با ذكر شماره جله )

ب – آرم دانشکهه
ج – عبارت "دانشکهه صنعت آب برق" شماره نشريه در زير آرم
د – نام مؤل
د – نام مترجم
– مت يا مقام علمی بسته به نبر صاحب اثر
16 - 3محالبی كه در عح
ال

برگ ا ل درج خوا ه گرديه :

– نام اثر شماره جله

ب – نام مؤل
ج – نام مترجم
د – نام يرا تار
د – ر ماه

ال ) انتشار اثر

– نام اپخانه  ،تعهاد نسخ  ،تاريخ ا  ،شماره ثبت اثر ر شابك ) در صورت لز م  ،بهاصله يك
حر بها كتاب
 16 - 4برگ د م – تشکر ا هار اثر ر بنبر صاحب اثر)
16 - 5پيشگهتار دانشکهه  ،مترجم  ،مؤل
 16 -6فهر ت منهرجات
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 16 -7ذكر مآخذ  ،مقهمه فهر ت الهبائی درج اصل التين اژه ا اصحالحات علمی فنی مورد
لز م در پايين ر صهحه
 16 – 8فهر ت آثار منتشر شهه دانشکهه مشتمل بر معرفی نام  ،نام مول
 16 - 9ترجمه انگليسی محالب ر

جله اثر بر ر

ماده  – 17اواب ا هار كتاب  ،تخهي

 ،نام مترجم

ال انتشار

ديگر جله ر پشت جله)

در فر ش كتاب برا اشخاص حقيقی حقوقی تعري

شهه

مچنين فر شگا ها كتاب يا مبادله انتشارات دانشکهه با انتشارات ناشراد داخلی خارجی ،
پش از برر ی اين اواب

تصويب ريا ت دانشکهه بصورت اميمه اين آئين نامه محسوب خوا ه

گرديه.

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی استان قم
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