
 

 

 علوم پزشکی الرستان دانشکدهآیین نامه کمیته انتشارات 

 مقدمه

علوم پزشکی الرستان به منظور تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی و پژوهشگران برای انتشار آثار  دانشکدهکمیته انتشارات 

 ارزنده در رشته های گوناگون به ویژه رشته های مربوط به علوم پزشکی تشکیل می شود.

 :تعریف

نامیده می شود، سیاستگذاری کلی و  "کمیته "تصار خعلوم پزشکی الرستان که در این آیین نامه به ا دانشکدهکمیته انتشارات 

انتشارات را بر عهده دارد و آثاری را که تامین کننده اهداف کمیته بررسی و اظهارنظر درباره ی تمامی آثار پیشنهادی به کمیته 

 تشخیص دهد، با رعایت مفاد آیین نامه برای چاپ و انتشار تصویب خواهد کرد.

 :وظایف

 فراهم نمودن زمینه های الزم برای انتشار آثار اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشکده -1

 تلف در دانشکدهتعیین اولویت های نشر در زمینه های مخ -2

 تعیین و ارسال محرمانه آثار به داوران منتخب و ارزیابی نتایج داوری -3

پیشنهاد تجدید چاپ و تعیین تیراژ آثار مربوط به دانشکده، حق الزحمه نشر آثار، جایزه تشویق نشر و تخفیف بهای  -4

 آثار منتشر شده در چارچوب آیین نامه

 مقررات در جهت پیشبرد اهداف و پیشنهاد آن به معاونت پژوهشی دانشکدهتصویب و تدوین آیین نامه های اجرایی و  -5

 کتابها، جلد روی. میشود مختلف منتشر شکلهای به مؤسسه طرف از که است آثاری کلیه از عبارت ، دانشگاه انتشارات: 1تبصره 

 .شود چاپ باید "پزشکی الرستانانتشارات دانشکده علوم " عبارت و ترتیب شماره ،دانشکده علوم پزشکی الرستان نشانه

 و مطرح انتشارات شوراهای تخصصی ابتدا در میشود، تحویل مؤسسه به چاپ تجدید یا و چاپ برای که آثاری تمام: 1ماده 

 در نهایی گیری تصمیم برای( نفر 2 حداقلداوران) نهایت نظرات  در .میگردد ارجاع منتخب داورهای به بررسی برای سپس

 .میشود بررسی انتشارات تخصصی شوراهای

 ترکیب اعضای کمیته انتشارات

 معاون پژوهشی دانشکده )رئیس کمیته( -1

 مدیر پژوهشی)دبیر کمیته( -2

 دانشکدهکارشناس انتشارات  -3

گاه به امور انتشار از هر دانشکده به پیشنهاد معاون پژوهشی و موافقت آعضو هیات علمی دارای انتشار یا  3یک تا  -4

 ابالغ  معاون پژوهشیرئیس دانشکده و 

و یا شخصیت های علمی و نخبگان به پیشنهاد  دانشکده: کمیته می تواند برحسب مورد و بنا به ضرورت از سایر معاونین 2تبصره 

 رئیس یا دبیر کمیته جهت شرکت در جلسات و بدون حق رای دعوت کند.

 الرستانه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کددانش

 تحقیقات و فناوری دیریتم

 

 



 ضا برای دوره های بعد مانعی ندارد.: مدت عضویت در کمیته دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد اع3تبصره 

 : حضور دبیر کمیته در جلسات الزامی است.4تبصره 

 مقررات اجرایی شورا:

 روش ارائه آثار: -1

پس از طرح در دانشکده ها توسط معاونین پژوهشی دانشکده آثار ارسالی اعضای هیات علمی، دانشجویان و سایر پژوهشگران 

 ارجاع داده می شود. دانشکده علوم پزشکی الرستانجهت اقدام به کمیته انتشارات 

: آثار دانشجویان و سایر نویسندگان غیرهیات علمی با نظر یکی از اعضای هیات علمی به کمیته انتشارات دانشکده 5تبصره 

 ارجاع داده می شود.  

پس از تائید به کمیته انتشارات : آثار دانشجویان الزم است در کمیسیون اختصاصی نشر در کمیته تحقیقات طرح و 6تبصره 

 ارجاع داده شود.

: آثار با محتوای فرهنگ و معارف اسالمی، جهت بررسی اولیه و داوری به دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری 7تبصره

رات تائید نهایی کمیته انتشا ارجاع داده خواهد شد. چاپ کتاب با گروه معارف اسالمی دانشکدهدانشکده، کمیته اخالق و یا 

 دانشکده صورت می پذیرد.

 شیوه پذیرش آثار برای چاپ و نشر: -2

 ( آثار تالیفی اعضای هیات علمی دانشکده که در کمیته تصویب شده برای چاپ و نشر در اولویت قرار دارند.1

بکار ، عناوین ( در راستای تالیف یا ترجمه کتب با عناوین و موضوعات جدید مولفین و مترجمین الزم است که قبل از شروع 2

و پس از  ودهکتب خود را جهت هماهنگی با وزارت خانه و جلوگیری از دوباره کاری به کارشناس انتشارات دانشکده ارائه نم

  نمایند.کسب تائیدیه اقدام 

مراه با ه شر نمایند، باید دو نسخه تایپیتاثر خود را با لوگوی دانشکده علوم پزشکی الرستان من که مایلندآثاری ( صاحبان 3

( با ذکر منابع، مراجع، فهرست های الزم و نمایه فراهم کنند و به همراه نامه ی درخواست برای کمیته PDFنسخه الکترونیک )

 ارسال دارند. در صورتی که اثر ترجمه باشد، فرستادن نسخه ای از کتاب اصلی به کمیته الزامی است.

امتیاز اثر و کلیه ی مسئولیت های ناشی از آن بر عهده ی مترجم خواهد  : در آثار ترجمه شده، کسب موافقت صاحب8تبصره

 بود.

متخصصان صاحب نظر که  ازنفر  دوبه توسط دبیر کمیته به صورت محرمانه برای ارزیابی و داوری  ،( آثار پس از تایید اولیه4

 شورا تعیین می نماید، می فرستد. 

کمیته اختیار دارد آثار ارسالی را با آثار انتشار یافته در همان زمینه مقایسه کند و : برای رعایت کیفیت علمی انتشارات، 9تبصره

اثری را که از اعتبار علمی بیشتری برخوردار است و یا بیشتر مورد استفاده ی گروه های گوناگون قرار می گیرد، در اولویت قرار 

 دهد.



ی را که با سیاست کلی و اهداف مورد نظر مغایرت دارند، غیر قابل کمیته مختار است پس از بررسی مقدماتی ، آثار: 10تبصره 

 انتشار در ردیف انتشارات دانشگاه تشخیص دهد و بدون ارسال به داوری مردود اعالم کند.

 ( داوران موظف هستند نتیجه ارزیابی خود را حداکثر پس از یک ماه به کمیته انتشارات اعالم نمایند.5

 ش داوران، به ترتیب زیر عمل می شود:( پس از دریافت گزار6

 هرگاه دو داور نظر مثبت داده باشند، اثر توسط کمیته جهت چاپ تائید خواهد شد. -الف

هرگاه دو داور نظر مثبت داده باشند، اما هر دو و یا یکی از آنها اصالحات و تغییراتی را در متن پیشنهاد کرده باشند،  -ب 

صاحب اثر اعالم خواهد نمود و صاحب اثر یا مطابق پیشنهاد داوران عمل خواهد کرد و یا توضیحی دبیرخانه کمیته مراتب را به 

قانع کننده برای داور و کمیته را ارائه می کند. اثر تجدید نظر شده به همراه توضیحات نویسنده برای بررسی مجدد به کمیته 

 داوران تصمیم گیری خواهد نمود. ارسال می شود و کمیته راسا یا بر حسب نیاز از طرق کسب نظر

، برای اقدامات بعدی به صاحب اثر اعالم می شود و در غیر اینصورت اصل اثر همراه با ( نظر پایانی کمیته در صورت یک اثر7

 اظهار نظر داوران، به صاحب اثر بازگردانده می شود.

 قرار خواهد گرفت.: در صورت اعتراض صاحب اثر، موضوع یکبار دیگر مورد بررسی 11تبصره

 بر عهده صاحب اثر خواهد بود.  ،ت کتاب ا( هرگونه مسئولیت در مورد درستی مطالب و سایر مندرج8

نویسنده مختار است با هر انتشاراتی که شخصا با آن به توافق ( برای چاپ و انتشار آثاری که به تصویب نهایی رسیده باشد، 9

 ه انتشارات در این مورد دخالتی ندارد.رسیده باشد قراداد تنظیم نماید و کمیت

 ( کسب مجوز امتیاز برای انتشار مجدد آثار پس از پنج سال ، موکول به توافق کمیته و صاحب / صاحبان اثر خواهد بود.10

 آیین نامه داخلی کمیته انتشارات: -3

ندی و یا اطالع قبلی، به دعوت رئیس کمیته برگزار می گردد و با حضور های کمیته به صورت برنامه زمان ب نشست -1

 اکثریت نسبی )نصف + یک نفر از اعضا( رسمیت می یابد. 

ساعت پیش از تشکیل نشست،  24اعضای کمیته موظف هستند که پیوسته در نشست های کمیته حضور یابند و یا  -2

ر کمیته اعالم نماید. )عدم شرکت در سه نشست پیاپی یا پنج نشست عدم حضور خود را با بیان دلیل به رئیس یا دبی

و الزم است عضو جانشین، برگزیده متناوب بدون دلیل در یک سال، خودداری از عضویت در کمیته تلقی خواهد شد 

 و منصوب خواهد گردید.(

 به عنوان غیبت تلقی می گردد. آن : تاخیر تا سقف سی دقیقه تذکر داده می شود و بیش از12تبصره

تصمیمات کلی کمیته با اکثریت نسبی آرا پذیرفته می شود و در خصوص تصویب و یا عدم تصویب آثار، رای مخفی  -3

 گرفته می شود.

 وظایف دبیر کمیته به شرح زیر است: -4

 دعوت از اعضای کمیته به منظور تشکیل نشست ها -



ت مصوبه ها و تصمیم شورا و ارسال نسخه ی اصلی به معاون پژوهشی تنظیم دستور جلسه و صورت جلسه و ثب -

 دانشگاه.

 نگهداری و حفظ آثار ارجاعی به کمیته. -

 طرح آثار در کمیته در نخستین فرصت ممکن و به ترتیب زمانی. -

مورد و ارسال چکیده ی تصمیمات و مصوبات به دانشکده ها، واحد ها، اشخاص، صاحبان اثر و انتشارات. بر حسب  -

 ضرورت و پس از توشیح معاون پژوهشی دانشگاه ظرف مدت یک ماه پس از دریافت نتایج داوری.

فراهم کردن گزارش ساالنه مربوط به فعالیت کمیته در پایان هرسال و تنظیم برنامه ی فعالیت های سال بعد با  -

 همکاری کمیته و تسلیم آن به معاونت پژوهشی دانشگاه.

 مقررات مالی: -4

نویسنده مختار است با هر انتشاراتی که شخصا با آن به توافق رسیده باشد بدلیل عدم وجود انتشارات در دانشکده،  -1

  قراداد تنظیم نماید و کمیته انتشارات در این مورد دخالتی ندارد.

جلد کتاب به   40 پمبلغی معادل چاو فروش کتاب ندارد و تنها  دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال تعداد نسخ -2

جلد کتاب را به عنوان هدیه و جهت ارسال به سایر  5صاحب اثر موظف است تعداد  شرط ارائه فاکتور پرداخت می نماید.

 قرار دهد.  دانشگاهدر اختیار، پژوهشگران ، موسسات فرهنگی و کتابخانه عمومی دانشگاه ها 

قرار دادن نام کتاب در لیست فروش کتب در سامانه کتاب در اختیار : ناشر می تواند سهمی از فروش را در قبال 13تبصره 

 دانشگاه قرار دهد.

 .یا از هزینه های نشر کسر خواهد شدحقوق مربوط به  ویرایش ادبی بر عهده صاحب اثر و : 14تبصره 

معادل کتاب صفحه  ره یالزحمه داوری ساالنه و با نظر کمیته انتشارات تعیین خواهد گردید. همچنین داور: حق 15تبصره 

 امتیاز اجرایی محاسبه می شود. 02/0

درصد محتوا یا  25هرگاه تجدیدنظر و تغییرات و اصالحات کلی و جامع باشد، به گونه ای که با تائید  دو داور حداقل  -3

 امجدد ،کمیته حجم کتاب تغییر یافته باشد، کتاب ویرایش جدید محسوب می شود و به عنوان اثری جدید در صورت توافق

 همان فرایند را طی خواهد کرد.

 تعیین امتیاز آموزشی آثار: -5

جهت کسب امتیاز مطابق آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی و بر اساس  دانشگاهآثار ارسال شده به کمیته انتشارات  -1

 فرم ارزشیابی آثار )ضمیمه( داوری می شود و امتیاز آن ها به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

 امتیاز. 15آثار تالیف شده تا  -

 امتیاز. 11آثار تالیف و گردآوری  -

 امتیاز. 5آثار گردآوری  -

 تیاز.ام 11آثار تالیف و ترجمه  -

 امتیاز. 11آثار ترجمه و تحقیق  -

 امتیاز. 3آثار ترجمه شده تا  -

 امتیاز. 11آثار تصحیح انتقادی  -



 : محتوای این ماده با تغییر در آیین نامه ی ارتقای اعضای هیات علمی قابل تجدیدنظر خواهد بود.16تبصره 

 یا نویسنده تجربیات از قسمتی حاوی و تألیف مربوطه دانشگاه انتشارات شورای تایید با که شده چاپ کتاب به :17تبصره 

 دستورالعمل طبق باشد نویسندگان تخصصی رشته و پژوهشی-آموزشی برنامه با متناسب موضوع حسب بر و بوده نویسندگان

آیین نامه ارتقاء امتیاز داده خواهد شد. سایر موارد صرفا با تائید شورای انتشارات بوده و حدنصاب امتیاز نیز با تائید این شورا 

 انجام می گردد.

: با تصویب این آیین نامه ، همه ی آیین نامه ها و دستورهایی که پیشتر در مورد انتشارات دانشکده علوم پزشکی 18تبصره 

 اجرا می شود ملغی و بی اثر خواهد بود. الرستان

  انجام می گردد. "ک"آیین نامه بند : امتیاز دهی آثار دانشجویی صرفا بر اساس 19تبصره 

ضمیمه آیین نامه کمیته انتشارات دانشکده علوم پزشکی و ساختار کتب تالیف و ترجمه ترجمه کتاب  ،شرایط تالیف :20تبصره 

 الرستان می باشد.

ابالغ  شگاهسوی شورای پژوهشی تصویب و جهت اجرا به کمیته انتشارات دانز ا 2/4/1400 در تاریختبصره  20با این آیین نامه 

  شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضمیمه:

 کتاب تألیف ضوابط

 تعریف واژه ها 

 دارد . اجزاء نشر مجو و بوده آن شکل هر به انتشار و نشر حوزه فعالیتهای کلیه متولی که است نهادیدانشگاه:   انتشارات

 .باشند می نشر علمی کارشناسی های کمیته نشر، تخصصی کمیته اداره انتشارات، شامل آن 

 .کند می عرضه مناسب قالبهای در را شده خلق فکری آثار که است فرآیندی :نشر

ویرایش  و عنوا ناشر کشور که المللی بین سطح در فرد به منحصر است ای کتاب( شماره المللی بین استاندارد شماره) :شابک

 .کند می مشخص را اثرز ا خاصی

 .است  کرده دریافت اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت از نشر مجوز  که انتشار برای صالحیتدار و حقوقی ای مؤسسه :ناشر

 باشد می نشر برای آنها صالحیت تأیید و شده تدوین آثار علمی تضمین اش وظیفه که شورایی :دانشگاه انتشارات شواری

)این تعریف در  .است گردیده واگذار نشر تخصصی کمیته و نشر علمی کارشناسی های کمیته به هم اکنون شورا این وظایف

 حال حاضر در دانشکده علوم پزشکی الرستان مصداق نداشته و وظایف آن در قالب کمیته انتشارات انجام می گردد.(

 CD  ،web based  فشرده لوح مانند الکترونیک ابزار طریق از اطالعات پخش و تولید فرآیند به :الکترونیک نشر

(website) ، Information, Web based book , Ebook web شود می گفته ن آ مشابه موارد و. 

 .شود می گفته کاغذ صفحه بر شده خلق فکری آثار تبدیل فرآیند به  :چاپی نشر

 نماید.  استفاده کتابش ، در معتبر مجالت در خود شده ثبت مقاالت زا که فردیمولف:  -محقق

 ویا به شکل مقاله موضوع این ، امابیاورد خود کتاب در را مطلبی ارائه برای نو قالبی یا و نو موضوعی که فردیپدیدآورنده: 

 . باشد نشده درج ویا ثبت جایی در دیگر اشکال

مطالب نداشته  محتوای در سهمی هیچ خود و باشد نموده دیگرتهیه منابع از کامالً را خود کتاب مطالب که فردی: گردآورنده

 . باشد

 باشد. کرده تهیه بیگانه از زبان  کتابی ترجمه مطلق از شک به را خود کتاب مطالب که فردی: مترجم

 

 

 

 

 



 تألیف -الف

 موجود دانش ارتقای منظوره ب را نظر صاحب اشخاص و خود نظرهای یا و ها یافته مؤلفان، یا مؤلف آن رد که است اثری تألیف

 .کند میطرح م بکتا کی بقال رد تخصصی ای مجموعه صورت به و پردازش

 (مؤلفان) مؤلف های ویژگی

 مولف یا مولفین الزم است حداقل یکی از شرایط ذکر شده را دارا باشند:

 (سال 5حداقل) کتاب تخصصی رشته در تحقیق یا تدریس سابقه  -1

 مقاله در مجالت علمی پژوهشی( 5حداقل ) کتاب مرتبط با موضوع هدش پچا مقاالت بودن دارا -2

 مؤلف تخصصی رشته با کتاب موضوع بودن مرتبط -3

 :از عبارتند تألیف استانداردهای

 کتاب هدف بودن مشخص -1

 معتبر منابع از استفاده -2

 دیگران و د خو نظرهای و ها یافته پردازش و طرح -3

 کتاب هدف با و یکدیگر با مطالب تناسب و هماهنگی -4

 مورد( حسب) مأخذ و منابع بودن روز به -5

 بحث مورد موضوع در مباحث کفایت و جامعیت -6

 کتاب فصول توالی در منطقی نظم -7

 کتاب مطالب بودن تدلسم و ندستم -8

 مربوط زبان ادبی و علمی موازین و نوشتاری اصول با سازگاری -9

 :از عبارتند تألیف نشانگرهای

 متن در آن رعایت و پیشگفتار در کتاب هدف بیان -1

 یافته مهمترین به ارجاع)با موضوع کتاب  ارتباط  در ران دیگ و مؤلف های نظریه و ها یافته به ( متنی درون ارجاع) شارها -2

 توجیه و( اخیر سال 5 ترجیحاکتاب ) انتشار تاریخه ب منابع بودن نزدیک مآخذ، و منابع کرذ  :کتاب موضوع با مرتبط منابع و ها

 (.باشد ارائه به الزم نظرموارد  موضوع برای تاریخی، نظر از که منابعی ارائه

 کتاب عنوان و هدف به توجه با شده ارائه مطالب و فصول ترتیب در منطقی نظم از برخورداری -3

 ا ذکر شماره صفحات در پایان کتاب( ب ..و اهیممف و ها نها، مکا نامه اصلی، واژگان موضوعی، نمایه)  موضوعی فهرست تهیه -4



 منبع، کامل مشخصات و نویسنده نام اساس بر الفبایی صورت به کتاب پایان در متن در شده استفاده منابع فهرست ارائه -5

 گردد. تنظیم

 شناسی کتاب-6

 .باشد شده برگرفته مؤلفان /مؤلف پیشین پژوهشهای و آثار از کتاب در شده استفاده منابع مجموعه از منبع پنج حداقل  -7

 موضوع ی پیشینه و )فصل محوری موضوع( فصلها از یکهر محتوای و اثر ساختار ی درباره کتاب ی مقدمه در سندهینو  -8

 .کند بیان پیشین آثار به نسبت را حاضر اثر امتیاز وجه ، شده استفاده اصلی منابع و آثار معرفی ضمن همچنین  .دهد توضیح

 همه توافق به بنا نوبسندگان تمام نام مسئول، ی نوبسنده تعیین ضمن است الزم است، سندگانینو تالیف حاصل که آثاری  -9

 .شود نوشته  )جلد داخل نخست ی صفحه در با( جلد روی بر گروه اعضای ی

 اطالق نیز باشد شده حاصل پژوهشگر ابداع و تحقیق تجربه، اثر بر که خالقانه اثری به میتواند تألیف خاص، مواردی در -10

 به باشد فرد به منحصر اثر، نیتدو در شده گرفته کار به روشهای با نتابج که است آن آثار از دسته ینا برای الزم شرط  .شود

 .شود گرفته کار به استنادی منبع عنوان به خود به مربوط موضوع در که ای گونه

 .گرفته میشود نظر در اثر برای امتیاز 15 سقف تا کتاب، تدوبن ساختار و آن ضرورت و اثر کیفیت به بسته  :امتیاز

 تالیف و گردآوری .ب

 به گردآوری، و تألیف مولفان /مولف تحقیق و تجربه حاصل که ییها بخش بر افزون که میشود گفته آثاری به وتألیف گردآوری

 )... کتاب، یکاز ییفصلها کتاب، مقاله،( آثار از ای مجموعه از بهرهمندی با و خاص، موضوعی محور با که میشود گفته آثاری

 علمی تسلط به آن ی ارائه وچهارچوب لعهمطا هماهنگی و ینوتدو آوری جمع آثار، دسته ابن در است هییبد  .است آمده یدپد

 .دارد احتیاج موضوع بر گردآورندگان /گردآورنده

 :از عبارتند گردآوری و تالیف نشانگرهای

 .باشد گردآورندگان/گردآورنده تألیفیِ آثار از منابع، ی ازمجموعه منبع سه حداقل -1

 و )فصل محوری موضوع( فصلها از یکهر محتوای و اثر ساختار ی درباره کتاب ی مقدمه در گردآورندگان/گردآورنده  -2

 .کند بیان را رو پیش اثرِ امتیاز وجه شده، استفاده اصلیِ منابع و آثار معرفی ضمن همچنین  .دهد توضیح موضوع ی پیشینه

 منبع، کامل مشخصات و نوبسنده نام اساس بر ییالفبا صورت به منابع کامل ی مجموعه کتاب انیپا در شده استفاده منابع -3

 .باشد شده تنظیم

 داخل نخست صفحه در با( جلد روی بر گروه اعضای توافق به بنا سندگانینو تمام نام گردآورندگان، /گردآورنده نام بر افزون -4

 .شود نوشته  )جلد

 آن باشد، شده گنجانده متن در و ترجمه ر،یگد کتابهای و آثار از مستقیم طور به کتاب، از ییبخشها که صورتی در :1تبصره 

 .میشود خوانده ترجمه و تالیف اثر



 به و اثر محتوای خدمت در باید شده ترجمه بخشهای نیز و شود، تیرعا گردآوری و تالیف نیمواز آثار گونه نیا در است الزم

 بخشهای در ترجمه دقیق طایشر است الزم همچنین  .شود حفظ اثر ساختاری چارچوب و ییمعنا هماهنگی که باشد ای گونه

 ).دییفرما مراجعه ترجمه بخش به ( شود تیرعا شده ترجمه

 .میشود گرفته نظر در آن برای امتیاز 11 سقف اثر، کیفیت به بنا  :امتیاز

 ترجمه و گردآوری .ج

 عنوان به اثر باشد، شده گنجانده متن در و ترجمه ،دیگر کتابهای و آثار از مستقیم طور به کتاب، از ییبخشها که صورتی در

 .میشود شناخته ترجمه و گردآوری

 چارچوب و ییمعنا هماهنگی که باشد ای گونه به و اثر محتوای خدمت در شده ترجمه بخشهای است الزم آثار نگونهیا در

 مربوط های نکته )به   .شود تیرعا شده ترجمه بخشهای در ترجمه دقیق طیشرا است الزم همچنین شود؛ حفظ اثر ساختاری

 ).دییفرما مراجعه ترجمه به

 گردآوری .د

 گردآورنده که خاص علمی ی حوزه کی در پژوهشگران و سندگانینو ی شده چاپ آثار با ها مقاله ی مجموعه از متشکل کتابی

 .شد خواهد نامیده گردآوری باشد، نداشته متن در دیگری دخالت هیچ آنها بترتی و دوینت و عهمطال آوری جمع جز به

 :از عبارتند گردآوری نشانگرهای

 .شود تیرعا منابع، فهرست دهی ارجاع به مربوط ضوابط تمام است الزم نیز آثار گونه نیا در است هییبد -1

 است. ضروری کتاب ی سندهینو اجازه بکس شده، استفاده کتاب یک از فصلی با بخشی از اثر آوردنِ یدپد در که صورتی در -2

 .میشود گرفته نظر در آن برای امتیاز 5 سقف تا اثر کیفیت به بسته :متیازا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کتاب ترجمه ضوابط

 ترجمه -الف

 آن مطلوب ترجمه  .گرداند میدیگر بر نزبا هب انیزب از را کتاب یک کامل محتوای و مفهوم اثر، صاحب که است اثری ترجمه

 یکنواختی رعایت با و رایج و مناسب های معادل از استفادهبا دقت و با  را تنم و ظحف را اصلی کتاب ساختار مترجم که است

 ( مقصد زبان) زبان فارسی خواننده برای که برگرداند آنچنان ( مقصد زبانفارسی )به زبان  سودمند طور به کتاب سراسر در

 .باشد فهم قابل

 ترجمه برای مطلوب کتاب ویژگیهای

 شورای عهده بر آن تشخیصدرغیر اینصورت  باشد) لیاص زبان به و دباش نشده ترجمه دیگر زبان از ترجمه مورد کتاب -1

 .(است تخصصی

 .باشد معتبر کتاب اصلی ناشر -2

 .باشد کتاب موضوع در ستهبرج پژوهشگر و شده شناخته اصلی کتاب مؤلف -3

 .باشد جهان معتبر های دانشگاه درسی کتاب عنوان به کتاب درسی، کتابهای مورد در -4

 شورای عهده بر آن تشخیصدرباره کتابهای مرجع  مگر)باشد  نگذشته سال پنج از بیش کتاب پچا آخرین انتشار از -5

 .(است تخصصی

 .دهد پوشش را ای تردهسگ بخش مربوطه رشته در ممکن حد تا و باشد مشخص کتاب مخاطبان گروه -6

 :از عبارتند ترجمه نشانگرهای

 مترجم است الزم صورت، ینا غیر در باشد؛ شده ترجمه فارسی به بار نخستین برای شده ارائه اثر که است تر دهیپسند -1

 حاضر ی ترجمه برتریهای و اثر ی دوباره ی ترجمه ضرورت پیشین، های ترجمه با ترجمه کتابشناسی اطالعات ی ارائه ضمن

 .کند بیان پیشین، های ترجمه به نسبت را

 .نمابد ارائه اثر ی ترجمه از ناشر با نوبسنده آگاهی بر دال مدرکی مترجم که است ضروری -2

 نام نوبسنده، نام اصلی، عنوان  :شامل کامل مشخصات با را اصلی اثر از نسخه یک کپی با نسخه یک مترجم است ضروری -3

 .نمابد ارائه شده ترجمه متن همراه به اثر، ی شناسنامه در مندرج ضروری اطالعات سابر و نشر محل نشر، سال انتشاراتی،

 .میشود گرفته نظر در آن برای امتیاز 3 سقف تا کتاب حجم نیز و آن ضرورت و ترجمه کیفیت به بنا  :امتیاز

 مترجم ویژگیهای

 .باشد داشتهتسلط  کتاب اصلی زبان به مترجم -1

 .باشد کرده تدریس را کتاب موضوع مترجم یا باشد مترجم تخصصی رشته با رابطه در کتاب موضوع -2

 .باشد آشنا فارسی زبان در رایج و معادل تخصصی واژگان با -3

 .باشد داشته تسلط فارسی زبان نوشتاری های مهارت به -4



 .باشد داشته تخصصی یا اصلی زبان به مقاله دو حداقل -5

 :از عبارتند ترجمه استانداردهای

 که خاص موارد در مگر) حروف کتاب اندازه و نوع بندی، پاراگراف بندی، بخش بندی، فصل حفظ کتاب؛ ساختار حفظ -1

 .(بود خواهد تخصصی شورای عهده به آن تشخیص

 "زوائد و حشو گونه هیچ بدون کتاب مفهوم حفظ" اصلی؛ کتاب امانتداری حفظ -2

 "مجاز نیست پاراگرافها و ها جمله عبارات، اصلی، کلمات از یک هیچ حذف" ترجمه؛ در دقت -3

 .است ضروری نیز( اعالم فهرست کتابنامه، پانویس،کتاب ) ضمایم و حواشی ترجمه

 .پانوشت در آنها خارجی معادل نقل و بیگانه های واژه برای رایج و مناسب معادلهای از استفاده -4

 متن تمام در یکسان طور به کلمات برای شده انتخاب واژگان بردن کار به -5

 کتاب پایان در یادداشتها و پاورقیاضافه کردن توضیحات،  بابرای خواننده  اصلی کتاب هدف به توجه با اثر سودمندی حفظ -6

 (.نیاز صورت در )

 معادل یک از بیش خارجیبرابر اصطالحات در هرگاه ؛(خارجی /فارسی ) فارسی /خارجی صورت به اصطالحات فهرست ارائه -7

 مینویسد.  ( پرانتز ) ادامه در را بقیه و اول را خود منتخب معادل مترجم است، متداول فارسی

 قیقحت و ترجمه.ب

 شخصی تحلیلهای و ها هینظر با توضیحی های نکته ضرورت، به بنا مترجم اما بگیرد صورت خاص کتابی از که ییها ترجمه

 .دینما اضافه )تعلیقات و حواشی( متن آخر های ادداشتی با سیپانو صورتِ به کتاب متن از خارج را خود

 تحقیق حاصل ترجمه متن از درصد ده حداقل آنکه شرط به کتاب، حجم نیز و آن ضرورت و ترجمه کیفیت به بنا  :امتیاز

 .میشود گرفته نظر در اثر برای امتیاز 11 سقف تا باشد، مترجم

 :از عبارتند ترجمه و تحقیق نشانگرهای

 .شود اجرا نیز تحقیق و ترجمه مورد در شد، بیان ترجمه مورد در که ییها نکته تمام است الزم -1

 انتقادی تصحیح -ج

 در و امروزی نگارش و خط به که است پارسی کهن متن کی از خطی ی نسخه دو حداقل ی مقابله حاصل انتقادی تصحیح

 از راستهیو صورتی آوردن فراهم متن، تصحیح از اصلی هدف  .باشد آمده فراهم یدجد بندی عنوان و بندی فصل با نیاز صورت

 و دانش از با ندارند، دسترسی خطی ی نسخه به که پژوهندگانی که ای گونه به است، چاپی صورت به خطی ارجمند آثار

 بر افزون کهن، آثار تصحیح در  .شوند مند بهره آن از نیستند، برخوردار خطی متن از مستقیم ی استفاده برای کافی تخصص

 صورت به متن پردازش و یرایشو ییتوانا ادبیات، خیتار با ییآشنا و شناسی نسخه در مهارت و خطی های نسخه خواندن مهارت

 .است ضروری نیز همگان برای فهم قابل

 



 :از عبارتند تصحیح انتقادی نشانگرهای

 و کند تصحیح قیاسی صورت به را نامفهوم بخشهای مصحح که میگیرند قرار تصحیح ی زمره در شرطی به نسخه تک آثار -1

 پاورقی صورت به پژوهش بر مبتنی و انتقادی توضیحی گرفته، صورت تصحیحی با تغییر مصحح نظر به بنا که موردی هر در

 .شود ارائه

 معرفی را اساس ی نسخه و دهد توضیح آنها ژگیهاییو و ها نسخه از یکهر ی درباره مقدمه در مصحح که است ضروری -2

 نماید.

 ،یمقد( چاپی ی نسخه از استفاده صورت در و نماید استفاده (خطی)اصلی های نسخه از است ممکن که آنجا تا یدبا مصحح  -3

 .نمابد اثبات را چاپی نسخه اعتبار و صحت که است ضروری...( .و سنگی چاپ

 مواردی در مصحح که صورتی در و شود آورده صفحه هر لیذ در تصحیحی موارد به مربوط بدلهای نسخه که است ضروری  -4

 .یدنما بیان برتری ابن برای لیدالی است، آورده متن در را بدل نسخه و کرده عدول اساس نسخی از

 نوبسنده ی درباره نیز و آن اییمحتو و زبانی سبکی، ژگیهاییو کتابت، تاربخ اثر، اهمیت ی درباره مقدمه در است بهتر  -5

 .گردد معرفی جامع طور به آن ی دهیسننو و اثر دیگر عبارت به یا شود نگاشته مطالبی

 .گردد درج خواننده راهنمابی برای الزم هاینمایه  کتاب، انتهای در است بهتر -6

 الزم، های حاشیه و توضیحها نیز و شده تصحیح متن کیفیت و تصحیح دقت و شده مقابله های نسخه تعداد به بسته :امتیاز

 .میشود گرفته نظر در اثر برای امتیاز 11 سقف تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ترجمه و تألیفی کتابهای ساختار

 Word برنامه با هدش تایپ A4  کاغذ روی بر مطالب تهیه

 ن)نویسنده ها یا مترجمین(گا هدآورنپدید نام و ن عنوا صفحه

 فهرست مطالب یا عناوین و ضمائم

 فصل بندی منظم و منطقی

 · کتاب یا لفص نپایا در نویسی رفرنس

 (رفرانس 5 لاقدح) است الزامی تألیفی کتب در داخلی تحقیقات زا استفاده

 · کتاب اول در موضوعی تفهرس داشتن

 سال از تاریخ انتشار آن گذشته باشد.(  5از ترمک) منابع نبود جدید

 · یا منحنی و تصاویر و ولداج تفهرس

 · مهدمق و مترجم و مؤلف پیشگفتار

 آن( تحقق صورت درادبی ) یا علمی ویراستار معرفی

 · اهداف در شروع هر فصل داشتن

 · درسی کتابهای برای لفص ن هرپایا در هدش مطرح سؤاالت داشتن

 اندازه های مختلف  رواج هدف از آن  .شود می گفته قطع ، نشریه نوع ره و کتاب عرض و طول اندازه به :( کتاب) قطع

 .تاس کتاب کاربرد نوع با متناسب یا تر نآسا استفاده منظور به ، کتاب برای

سانتی متر متغیر  20در 26تا  13 در 20درحال حاضر، رایج ترین قطع برای کتاب، در همه جا، قطع وزیری است که ابعاد آن از 

سانتیمتر از دیگر قطع های رایج محسوب می شود. معموال  5/16در  11و قطع جیبی با ابعاد  22در  15است. قطع رقعی با ابعاد 

در چاپ کتاب های هنری و نفیس از قطع رحلی و برای کتاب های کودکان از قطع خشتی استفاده می شود. باید توجه داشت 

 ذکر برای هر قطع تقریبی است و در برخی منابع اندازه های متفاوتی ارائه شده است. ابعاد

 :از بخش های زیر استبرخی دارای ناشر شیوه و کتاب موضوع ، هدنویسن سلیقه به بسته کتاب ره

 روکش جلد -1

 .گیرد می قرار دجل تپش و هدش تا کتاب ل داخ به ن آ ایه لبه و شود میپ  چا رنگی و یکرو بصورت والًممع

همین لبه ها توضیحاتی درخصوص نویسنده و خود کتاب داده می شود. روکش جلد معموال شامل بخش های زیر  روی اغلب

 است:

 نوشته های روکش جلد -1



 لب برگردان جلو -2

 متن لب برگردان -3

 جله طرح -4

 زندگی نامه نویسنده -5

 لب برگردان عقب -6

 عطف -7

 نقل قول/ستایشتقریظ/  -8

 قیمت پشت جلد -9

 جلد -2

 ز کتاب محافظت می کند. ا و گیرد می دربر را کتاب صفحات ک که تاس ضخیم مقوایی پوشش یک

 رقهدب آستر -3

 کتاب زینآغا صفحات -4

 کوچکن عنوا صفحه -1

 صفحه عنوان -2

 زیر است. اطالعات حاوی که تاس ای صفحه

 کتاب نعنوا -1

 فرعی نعنوا -2

 مولف نام -3

 ناشر نام -4

 انتشار تاریخ -5

 (انتشار زا پیش فهرستنویسی فیپا ) -3

 (حقوقی صفحه) شناسنامه -4

 نامه یمدتق -5

 رجاتدمن تفهرس -6

 (.تاس مربوطهصفحه   همراه شماره به کتاب در قرارگرفتن ترتیب به کتاب هایبخش زا فهرست یک)

 تصاویر تفهرس -7

 



 سپاسگزاری -8

 پیشگفتار -9

 مقدمه -10

 کتاب متن -5

 کتاب انتهایی صفحات -6

 پسگفتار -1

 پیوست / ضمیمه -2

 نامه واژه -3

 کتابنامه-4


