شورای نشر دانشگاه طی جلسات متعدد موارد زیر را در مورد موضوع گرردورری ر اراف ک اتراه ترو ا روین روراند ر ایر م روتو از اراری
 1931/7/1در دانشگاه صنعتی اصفهان قاتل اجرا میتاشد.

تعریف گردآوری و تدوین کتاب :
تو اثری اطالق می گردد او محتوی ون از جمع ورری ر انظ م مطافن ،وثار اشخاص یا مناتع دیگر حاصل شده تاشد ر تو نوعی تخشر دن نظمری
اازه تو مجموعوای از مطافن ترای اام

هدفی خاص میتاشد .مطافن ای مجموعو دادههای هدفمند ر منسجمی اوت او از مناتع مختلک اه رو

ر در یک مجموعو گردورری میگردد.

تالیف کتاب :
نوعی از ادری اتاه مشتمل تر مجموعوای از دادههای علمی ر نظریات پذیرفتو شده اوت او تر اواس احل ل جدیرد ر یرا ارا رن مرتنرانرو
واماندهی میشود ر معموال اوام تا نقد یا نت جوگ ری اوت .ااف ک اثری اوت او در ون موفک ،یافتوها ر یا نظرهای شخ ی ،یا اشخاص صراحن
نظر را پردازش ر تا نظر خود تو صورت هماهنگ ر مجموعوای اخ

ی ر اامل در قافن یک اتاه مطرح میاند.

ویژگیهای مولف (پدیدآورنده) کتاب :
 -1داشت اشتهار ر مرجع ت علمی ر واتقو ادریس یا احق ق در رشتو اخ

ی اتاه

 -2دارا تودن مقاالت معترر چاپ شده یا پایان نامو ر یا روافوهای دفاع شده مرارط تا موضوع اتاه
ویژگی های کتاب تالیفی :
 -1ت ان هدف اتاه در پ ش گفتار ر رعایت ون در مت اتاه
 -2اشاره تو یافتوهای منتشر شده خود ر دیگران مرارط تا موضوع اتاه
 -9شاخص تودن نقش نویسنده اصلی در اتاه
 -4دارا تودن طرح مفاه م اشن ل دهنده موضوع اتاه
 -1ارجاع تو وخری یافتو ها ر مناتع مرارط تا موضوع اتاه
 -6حفظ ینپارچگی ر نظم منطقی در ارائو مطافن ر ارا ن ف ول تا اوجو تو هدف ر عنوان اتاه
 -7جامع ر مانع تودن موضوعات ر مراحث اتاه

تبصره :اشخ ص دارا تودن ریژگیها ر شرایط فوق تو ریژه در مورد اتاههای دروی پایو تو عهده شورای اخ

ی نشر دانشگاه میتاشد.

