مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان
آئین نامه نشر کتاب دانشگاه صنعتی اصفهان

مقدمه:به منظور بهبود چگونگي روند چاپ و نشر كتابهاي درسي دانشگاهي و ساير انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان و
تعيين خط مشي و يكسانسازي امور چاپ و نشر كتاب ،نحوه پرداخت حقالزحمه صاحبان اثر ،قيمتگذاري  ،فروش و نحوه
اهداء كتاب ،آئين نامه نشر كتاب به شرح زير تدوين گرديده است.

ماده  -1اهداف

 -1-1ايجاد زمينه مناسب براي چاپ و نشر كتابهاي تأليفي ،ترجمهاي ،گردآوري و تدوينشده درسي و كمکدرس ي دانش گاهي
و ساير انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان در حوزههاي مختلف علوم پايه ،فني و مهندسي ،كشاورزي و منابع طبيعي.

ماده  - 2تعاريف

 -1-2اثر  :منظور از «اثر» ،هر گونه تأليف ،ترجمه ،گردآوري و تدوين متون و همچنين هر گونه پژوهشي است كه قابل چاپ و نشر
باشد.
 -2-2صاحب اثر :منظور از صاحب اثر ،شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي است كه اثر را به يكي از شكلهاي بند  1-2ارائه نمايد.
 -3-2حقوق صاحب اثر :منظور مبلغي است كه بابت حقالزحمه پديدآورنده اثر موضوع بند  1-2طبق قرارداد به صاحب اثر
پرداخت ميگردد.
 -4-2انتشارات دانشگاه ،عبارت از كليه آثاري است كه از طرف مركز نشر به شكلهاي موضوع بند  1-2منتشر ميشود.
روي جلد كتابها ،نشانه دانشگاه صنعتي اصفهان ،شماره ترتيب و عبارت «مركز نشر دانشگاه صنعتي اصفهان» چاپ
ميگردد.
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ماده  -3تشكیالت

 -1-3شوراي نشر دانشگاه صنعتي اصفهان كه از اين پس «شوراي نشر» ناميده ميشود.
 -2-3مركز نشر دانشگاه صنعتي اصفهان كه در اين آئين نامه «مركز نشر» ناميده ميشود.

ماده  -4ترکیب شوراي نشر

 -1-4معاون پژوهش و فناوري دانشگاه (رئيس شورا)
 -2-4رئيس مركز نشر دانشگاه (دبير شورا)
 -3-4اعضاء شوراي نشر شامل سه عضو از دانشكدههاي فني و مهندسي ،دو عضو از دانشكدههاي علوم پايه و دو عضو از
دانشكدههاي كشاورزي و منابع طبيعي مي باشد.
تبصره  :1در صورت عدم حضور رئيس شورا اداره جلسه به عهده دبير شورا است.
تبصره  :2اعضاء شوراي نشر با معرفي رئيس مركز نشر و تأييد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و با حكم رئيس
دانشگاه به مدت دو سال منصوب ميشوند .اعضاء شورا بايد با مرتبه علمي دانشيار به باال و يا داراي آثار علمي و آشنا
به امور نشر باشند.

ماده  -5زمان جلسات شوراي نشر

جلسات شوراي نشر حداقل هر ماه يکبار با دعوت كتبي دبير شورا تشكيل و با حضور دو سوم كل اعضاء رسميت مييابد و
تصميمات شورا با اكثريت كل اعضاءقابلاجرا است.
تبصره  :غيبت بدون عذر موجه در دو جلسه متوالي و يا چهار جلسه متناوب در يک سال ،استعفا از عضويت در شورا
تلقي شده و عضو ديگري براي باقيمانده دوره پيشنهاد ميگردد.
ماده  - 6وظائف و اختیارات شوراي نشر

 -1-6بررسي دستورالعملهاي ضروري براي پيشبرد اهداف شورا
 -2-6بررسي و تصويب چاپ ،تجديد چاپ و نشر كتابهايي كه توسط مؤلفين يا مترجمين به مركز نشر براي انتشار واصل
ميگردد.
 -3-6شورا ميتواند عالوه بر كتابهايي كه از طرف صاحبان اثر براي چاپ ارائه ميگردد ،خود نيز هر سال تعدادي از آثار
درسي يا كمکدرسي معتبر را براي تأليف يا ترجمه به متخصصين دانشگاهي پيشنهاد دهد.
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 -4-6تعيين داوران از خارج و داخل دانشگاه براي بررسي آثار ارائهشده به مركز نشر.
 -5-6تعيين وضعيت نوع اثر" تأليف يا گردآوري و تدوين" ارائهشده به مركز نشر.
 -6-6تعيين ويراستار علمي و ادبي براي كتابهايي كه مورد تصويب شورا قرار گرفته است.
 -7-6تعيين طرز چاپ ،نوع حروف ،نوع تصاوير ،قطع كتاب ،جلد و شمارگان (تيراژ) كتاب
 -8-6بررسي تقاضاي تجديد چاپ كتابهايي كه حداقل يکبار در سلسله انتشارات مركز نشر چاپ شده است.
تبصره :در مورد كتابهاي ترجمهاي ،كه  7تا  11سال از ترجمه آنها گذشته باشد ،و توسط مركز نشر به چاپ
رسيده باشند ،براي تجديد چاپ و يا ويرايش ،بايد آخرين چاپ كتاب به زبان اصلي ارائه گردد.
 -9-6تعيين اولويت نوبت چاپ آثار تصويبشده
 -11-6بررسي مصالح دانشگاه در نشر اثر

ماده  -7وظايف مرکز نشر

 -1-7امور انتشارات دانشگاه.
 -2-7تدوين برنامه ساليانه انتشارات در مورد چاپ و تجديد چاپ كتابهاي درسي و كمکدرسي جهت پيشنهاد به شورا
 -3-7دريافت هر نوع اثر تحقيقي و علمي و ارجاع به شورا پس از تهيه و فراهم كردن مقدمات كار
 -4-7پيگيري و ابالغ تصميمها و مصوبات شورا به دانشكدهها ،اشخاص حقيقي و حقوقي ،مؤلفين ،مترجمين و مؤسسات
انتشاراتي
 -5-7تهيه گزارش ساالنه مربوط به فعاليتهاي شورا در پايان هر سال و تنظيم برنامه فعاليتهاي سال بعد با تصويب شورا
 -6-7انعقاد قرارداد با مؤلف و يا مترجم در مورد اثري كه به تصويب شورا رسيده است.
 -7-7انعقاد قرارداد با موزعين كتاب به منظور توزيع هر چه گستردهتر آثار منتشرشده در سراسر كشور.

ماده -8مركز نشر ميتواند از طريق مشاركت با صاحبان اثر يا مؤسسات و ناشران ديگر براساس قراردادي كه با آنها منعقد
ميكند ،اقدام به انتشار اثر نمايد .روي جلد كتاب مشخصات مركز نشر و نيز در پشت يا روي جلد «با همكاري  »...بايد قيد
شود.
ماده -9مسئوليت قانوني هر نوع ادعاي حقوقي از طرف ناشر يا ناشرين قبلي با صاحب اثر است.
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ماده  -11قیمت ،تخفیف ،اهداء و مبادله

 -1-11قیمت :بهاي فروش كتابهاي چاپشده با حفظ حق تعيين شمارگان به مركز نشر به شكل زير محاسبه ميشود:
هزينه كل توليد كتاب (قبل از منظور كردن حقالزحمه صاحب اثر) در برگيرنده هزينههاي مربوط به كاغذ ،فيلم و
زينک ،حقالزحمه داوري و ويراستاري و غيره ميباشد .پس از محاسبه هزينه كل توليد ،و اعمال ضريب هزينه هاي
متربته به تشخيص رئيس مركز نشر ،حاصل آن بر تعداد كتابهاي چاپشده (شمارگان) تقسيم ميشود و قيمت
كتاب به دست ميآيد.
 -2-11تخفیف :مركز نشر مجاز است در فروش آثار چاپشده تخفيفهايي را به شرح زير در نظر بگيرد:
الف) كتابفروشيهاي ساير دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالي وزارت علوم و دانشگاههاي آزاد اسالمي ،تعاونيهاي
دانشجويي و كتابفروشيهاي داخل كشور تا %25
ب) دانشجويان دانشگاهها ،در صورت خريد از كتابفروشي دانشگاه صنعتي اصفهان ،يک نسخه از هر كتاب تا %21
ج) دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان كه درس تخصصي مربوطه را اخذ نمودهاند با تأييد استاد درس و ارائه ليست
دانشجويان كالس تا %25و به تعداد يک نسخه از كتاب مربوطه
د) اعضاي هيئتعلمي (شاغل و بازنشسته) و كاركنان دانشگاه يک نسخه از هر كتاب تا %21
 -3-11اهداء :مركز نشر در موارد زير كتابهاي چاپشده خود را مي تواند اهداء مينمايد:
الف) كتابخانه مقام معظم رهبري يک نسخه
ب) كتابخانه رياست جمهوري يک نسخه
ج) كتابخانه مجلس شوراي اسالمي يک نسخه
د) كتابخانه ملي از هر اثر دو نسخه
ه ) كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي اصفهان دو نسخه
و) داوران و ويراستاران اثر يک نسخه
 -4-11مبادله :مركز نشر مي تواند آثار خود را با ناشران داخلي اعم از دانشگاهي يا غيردانشگاهي با نظر شوراي نشر مبادله
نمايد.
ماده -11كليه حقوق اثر منتشرشده تا پنج سال پس از اولين چاپ متعلق به دانشگاه صنعتي اصفهان است.
تبصره  :شوراي نشر ميتواند پس از گذشت پنج سال از انتشار اثر در مورد واگذاري آن تصميمگيري نمايد.
ماده -12دانشگاه صنعتي اصفهان مجاز است با اطالع صاحب اثر و با در نظر گرفتن شرايط ذكرشده در ماده  1-11نسبت به
تجديد چاپ به دفعات و به شمارگاني كه الزم بداند ،اقدام نمايد.
ماده -13كليه كتابها و نشريات مصوب شوراي نشر زير عنوان و با شماره مسلسل مركز نشر ،شماره شابک (شماره استاندارد
بينالمللي كتاب) به چاپ ميرسد.
ماده -14مشخصات و نكاتي كه به طور هماهنگ و يكنواخت در مورد انتشارات مركز نشر الزم است رعايت شوند عبارتاند از:
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الف) مشخصات عمومي
ب) مطالبي كه بايد در عطف جلد درج گردد
ج) مشخصات برگ اول ،دوم و سوم
د) فهرست كلي مندرجات
ح) فهرست منابع
و) مشخصات مربوط به حقوق ناشر و صاحب اثر
ز) فواصل بين سطرها و نوع حروف و چارچوب صفحهها و شكلها
ه) واژه ياب
چگونگي نگارش و دستورالعمل هاي مربوطه در آئين نامه تنظيم كتاب آورده شده است و رعايت آنها در تنظيم اثر
براي انتشار الزم و ضروري مي باشد.
حقوق صاحب اثر
ماده -15حقوق صاحب اثر به شرح زير محاسبه و در قرارداد با مركز نشر ذكر ميشود:
-

براي تأليف  ،استادياران از قرار  %17بهاي پشت جلد ضرب در شمارگان كتاب به اضافه  31نسخه كتاب
براي تأليف ،دانشياران از قرار  %18بهاي پشت جلد ضرب در شمارگان كتاب به اضافه  31نسخه كتاب
براي تأليف ،استادان از قرار  %21بهاي پشت جلد ضرب در شمارگان كتاب به اضافه  31نسخه كتاب
براي گردآوري و تدوين ،استادياران از قرار  %15بهاي پشت جلد ضرب در شمارگان كتاب به اضافه  31نسخه كتاب
براي گردآوري و تدوين ،دانشياران از قرار  %16بهاي پشت جلد ضرب در شمارگان كتاب به اضافه  31نسخه كتاب
براي گردآوري و تدوين ،استادان از قرار  %18بهاي پشت جلد ضرب در شمارگان كتاب به اضافه  31نسخه كتاب
براي ترجمه ،استادياران از قرار  %12بهاي پشت جلد ضرب در شمارگان كتاب به اضافه  31نسخه كتاب
براي ترجمه ،دانشياران از قرار  %13بهاي پشت جلد ضرب در شمارگان كتاب به اضافه  31نسخه كتاب
براي ترجمه ،استادان از قرار  %15بهاي پشت جلد ضرب در شمارگان كتاب به اضافه  31نسخه كتاب
تبصره  :1پس از چاپ كتاب مبلغ  %51حقالزحمه و بقيه آن پس از فروش  %51شمارگان كتاب قابل پرداخت است.
تبصره  :2در مواردي كه صاحب اثر بيش از يک نفر باشد ،تقسيم حقالزحمه طبق توافق كتبي صاحبان اثر صورت
خواهد گرفت.
تبصره  :3در شرايطي كه صاحب اثر داراي مرتبه مربي باشد ،نحوه پرداخت مشابه با استاديار است.
 به صاحب اثر عالوه بر حقالزحمه از چاپ اول  31نسخه و چاپهاي بعدي  11نسخه كتاب اهدا ميگردد .اگر
مؤلفين اثر دو نفر يا بيشتر باشند ،نيز حداكثر 31نسخه كتاب اهدا ميشود.
 مركز نشر با توافق صاحب اثر و در چارچوب قرارداد فيمابين ميتواند حداكثر معادل حقالزحمه از نسخههاي
كتب چاپشده با  %21تخفيف را بابت تمام يا بخشي از حقالزحمه به صاحب اثر واگذار كند.
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) حق ويرايش
حق داوري کتاب

ماده -16پرداخت حقالزحمه داوري بر مبناي جدول زير است.
مرتبه علمي داور

محدوده حقالزحمه داوري (هزار ريال)

استاد

1751-2911

دانشيار

1511-2551

استاديار

1311-2111

تبصره :1در شرايط استثنايي كه مربي به تشخيص شوراي نشر به عنوان داور پذيرفته شود ،نحوه پرداخت مشابه با استاديار
است.
تبصره  :2تعيين ميزان دقيق پرداخت بر اساس ارزيابي شوراي نشر دانشگاه از ميزان دقت داور و حجم كتاب مورد داوري با
تأييد معاون پژوهشي دانشگاه خواهد بود.
حق ويرايش

ماده  -17نرخ حق ويرايش علمي ،ادبي ،فني و نمونهخواني براي هر صفحه تايپشده نهايي به شرح جدول ذيل است:
جدول نرخ حق ويرايش
رديف
1
2
3
4

نوع ويرايش
ويرايش ادبي فارسي
ويرايش علمي فارسي
ويرايش توأم ادبي و علمي فارسي
نمونهخواني فارسي

حداقل (هزار ريال)

حداكثر (هزار ريال)

23
35
75
23

35
46
111
35

تبصره :1منظور از صفحه تايپشده ،صفحهاي با قطع وزيري با طول  19/5و عرض  13سانتيمتر است ،كه متن مورد
نظر با يكي از قلمهاي برنامه  Microsoft Wordبه اندازه  12و بافاصله سطور  1/7سانتيمتر در آن تايپشده باشد.
تبصره  :2حق الزحمه نهايي به پيشنهاد رئيس مركز نشر و تصويب معاون پژوهشي دانشگاه قابل پرداخت است.
تبصره :3در سالهاي پس از تصويب اين آئين نامه ،افزايش حقالزحمه براي هر سال به تصويب هيئترئيسه دانشگاه
امكانپذير خواهد بود.

اين آئين نامه در  17ماده و  13تبصره در تاريخ  1393/2/15در هيئترئيسه دانشگاه صنعتي اصفهان به تصويب رسيده و
جايگزين تمامي آئين نامههاي قبلي ميگردد .تاريخ اجراي آن نيز از تاريخ فوق ميباشد.
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