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   انتشاراتنامه  آئین
  

 مقدمه

گاه علوم زپشکی قم رد  ارتقاء روح تحقیق و تتبع و افزایش کمی و کیفی سطح آموزش و ژپوهش، ایجاب میکند ات با تعیین چارچوب و ربانمه مشخص رد  گاه دانش  رسالت  و جای

ء ونظاری آنها نسبت هب چاپ و  ری، فروش، اهدا گاه، قیمت گذا تسهیل رد امر چاپ، کیفیت پذریش و نش ر آاثر نحوه انعقاد قرارداد، تعیین حقوق صاحب ارث و دا نش
زمینه 

 انتشار آاثر ارزنده علمی مولفین، مترجمین و محققین همت گمارد. بدین  لحاظ آئینانمهای هب شرح ذیل تنظیم میگردد.       
سال شورای انتشارات به پیشنهاد اداره کتب و انتشارات دانشگاه مصوبه هفتاد و هشتمین جلسه انتشارات دانشگاه نامه آئین 

طبق دستور جلسه   با حضور اکثریت اعضای محترم شورا و انجام اصالحاتی یکپارچه سازی نامه های داخلی مجدداً جهتو آئین 1399

به شرح ذیل به تصویب اعضای محترم ( ماده چهارده) 14در مطرح و  13/6/1401در هشتاد و پنجمین جلسه شورا مورخ 

 شورای انتشارات رسید: 

ف: – 1ماده  اهدا
به منظور تسهیل  شده در نظام سالمت و علوم بین بخشی مربوط به حوزه سالمت تهیه بررسی، ارزیابی و انتشار کتب 1-1

 .و همچنین ارتقای سطح سواد سالمت جامعه و ارتقاء کیفی امر آموزش و پژوهش اساتید و دانشجویان

 ها و نشریات سودمند و عرضه آنها با قیمت مناسب و عادالنه.های تولید، نشر و توزیع کتابفراهم آوردن زمینه 2-1

های ار مجالت علمی وابسته به دانشگاه و یا سایر کتب و مجموعهبررسی و ارزیابی در صدور مجوز اولیه جهت انتش 3-1

 های دانشگاه.منطبق بر ماموریت
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 ماده 2 –  تعاریف :
تصار دانشگاه نامیده مانی قم بطور اخدرنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در این آئین :دانشگاه  -2-1

 گردد.می

ی که از طرف دانشگاه علوم پزشکی قم منتشر شده انتشارات دانشگاه عبارت است از کلیه آثار :انتشارات دانشگاه  - 2-2

چاپ  انی قممدرعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی انتشارات دانشگاه  و روی جلد آن آرم دانشگاه، شماره ترتیب و عبارت

 گردیده است 

 باشد.ات دانشگاه میمنظور شورای انتشار شورا :    2-3

منظور از اثر هر گونه تالیف، تصنیف ترجمه، گردآوری، تنظیم، تحشیه و تصحیح متون و هر گونه آثاری است  اثر:   2-4

 که طبق نظر شورای انتشارات دانشگاه مصوب تلقی گردد.

های بند به یکی از صورتمنظور از صاحب اثر، شخص یا اشخاصی حقوقی یا حقیقی است که اثر را  صاحب اثر:   2- 5

 ارائه نمایدشورای انتشارات قبل به 

طبق قرارداد و بر اساس مقررات مالی و  4-2مبلغی است که در ازای انجام خدمات موضوع بند الزحمه صاحب اثر : حق   2 -6

شود.های جاری از طرف انتشارات دانشگاه به صاحب اثر پرداخت میتصویب نامه    

 گردد.سندی که برای چاپ اثر بین دانشگاه و صاحب اثر تنظیم، مبادله و امضاء می :قرارداد   - 2-7

اشاره به سند قرار دادن سخن یا متنی پیشین است و نویسنده/ نویسندگان به آثاری که ربطی موضوعی با استناد:    2-8

 کنند.به عنوان شاهد از آنها استفاده میبخشند و دهند و بدین وسیله کار خود را اعتبار مینوشته آنان دارد ارجاع می

پانویس )زیرنویس یا پانوشت(، شرح، اظهارنظر یا ارجاعی است که در حاشیه متن )پایین صفحات( انتهای پانویس:     2-9

آید. پانویس در واقع بخشی از نوشته تحریری است که برای دادن اطالع بیشتر یا ها یا در پایان نوشته تحریری میفصل

 شود.عتبار بخشیدن به نوشته فراهم میا

 :نامه به شرح زیر استبه کار رفته در این آیین تعاریف برخی از اصطالحات

آوری، تنظیم و تحقیق در آثار، نظریات، اندیشه ها، دستاوردها و ای است که صاحب )صاحبان( آن با جمعنوشته : تالیف

همراه نتایج کارهای تحقیقاتی خود در کنار نظریات سایر صاحب نظران تحقیقات محققان مختلف حول موضوعی خاص به 

از دادههای علمی و نظریات پذیرفته شده است که براساس  یهایآن را مکتوب نمایند. به طور کلی تالیف مشتمل بر مجموع

ست. در خصوص تألیف باید تحلیل جدید و یا ترکیب مبتکرانه ساماندهی میشود و معموالً توأم با نقد و یا نتیجه گیری ا

 :های نویسنده باشد. ویژگی های یک تالیف به صورت خالصه چنین استمنابع از نتایج پژوهش %10حداقل 

 انتخاب یک موضوع مورد توجه مجامع علمی. 
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 جمع آوری نظرات مختلف درباره موضوع انتخاب شده. 

 جهت دادن به نظرات بر اساس یک محور مشخص. 

 و ربط بین آنها و افزودن نتایج تحقیقات خود به مبحث مورد نظر ترتیب نظرات مختلف 

  ه شرط بصفحه باشد  150سطری( باید معادل حداقل  30و قطع وزیری ) 12حجم و تعداد صفحات کتب تالیفی با فونت

 .حجم کتاب مربوط به تصاویر و جداول نباشد %20آنکه بیش از 

 .ی پژوهشی مولف باشدتخصصی و یا در حیطهی باید در حیطه موضوع کتاب : : 1تبصره

 .های اطلس، محدودیتی از نظر تعداد تصاویر و جداول وجود ندارددر موارد کتاب :2تبصره 

 .اثری است که مستقیما از زبان های خارجی به زبان فارسی یا بالعکس با حفظ اصالت متن اصلی برگردانده شود :ترجمه

 .ای منسجم پدید آمده باشداثری است که از طریق گردآوری مطالب علمی از کتاب ها یا مقاالت به گونه تدوین )گردآوری(:

 شورای انتشارات : – 3ماده 
 ترکیب شورا :  3-1

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه به عنوان رئیس شورا 

 رئیس گروه اطالع رسانی دانشگاه به عنوان دبیر شورا 

  شش الی هشت نفر از اعضاء هیات علمی صاحب نظر با پیشنهاد دبیر و تائید معاون تحقیقات و فناوری 

شوند و انتصاب دانشگاه به مدت دو سال به عضویت شورا منصوب می معاون تحقیقات و فناوریاعضای شورا با حکم     3-2

 های بعد بالمانع است.مجدد آنان برای دوره

 شود. وجه اعضای شورا در بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب به منزله استعفاء تلقی میغیبت غیر م   3-3 

 جلسات شورا با حضور دو سوم از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رای اکثریت حاضر معتبر خواهد بود.   3-4

به منظور اظهار نظر مشورتی و بدون رای جهت شرکت تواند در صورت نیاز از سایر افراد صاحب نظر رئیس شورا می   3-5

 در جلسات دعوت به عمل بیاورد.

تواند یابند، دانشگاه در چارچوب قانونی میدرباره افراد مدعو که برای مشاوره و بررسی در جلسات شورا حضور می   3-6

 الزحمه، بر اساس مصوبه شورای انتشارات پرداخت نماید.مبلغی را به عنوان حق
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 حدود وظایف و اختیارات شورا:   3-7

 های انتشارات علمی دانشگاه.تعیین اولویت 

 نامه نامه اجرایی انتشارات و تجدید نظر و پیشنهاد هر گونه اصالح در آئینتعیین و تصویب آئین 

 .تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به حقوق صاحب اثر و تجدید چاپ 

 بررسی آثار پیشنهادی.های مربوط به تهیه و تنظیم فرم 

 اسی متخصصان گیری از نظریه کارشنبررسی و ارزیابی علمی آثار اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان با بهره

 مرتبط.

 گذاری و تخفیف الزحمه تالیف، ترجمه، گردآوری، ویرایش، تیراژ، قیمتاتخاذ تصمیم در مورد چاپ، تجدید چاپ، حق

 بهای آثار منتشره.

 اجرای قراردادهای چاپ و نشر، توزیع و فروش نشریات. حٌسنرت بر نظا 

  حمایت حقوقی از مولفین و مترجمین در مورد استفاده غیر مجاز از آثار ایشان با ارجاع و ارائه نظریه کارشناسی به دفتر

 های زیستی. حقوقی و امور قراردادها و یا کارگروه اخالق در پژوهش

  معرفی شده و یا منتشره در زمینه علوم پزشکی از طریق ناشرین خصوصی جهت اعالم نظریه بررسی علمی و نقد کتاب

 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 .تصویب مقررات مربوط به اهداء و مبادله آثار منتشره 

 :اداره انتشارات  – 4ماده 
 نظارت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه است.اداره انتشارات از نظر تشکیالتی یکی از واحدهای تابعه و تحت  - 4-1   

 شود.تشکیالت متناسب با فعالیت اداره انتشارات دانشگاه، در دانشگاه پیش بینی می -  4-2

 شرایط عمومی پذریش و نشر: – 5ماده  

می دانشگاه شورا هر نوع اثر علمی و تخصصی را در زمینه علوم پزشکی، فرهنگ و معارف از طرف اعضای هیات عل  - 5-1

نامه انتشارات دانشگاه برای ها موسسات، دانشمندان، محققان و مولفین با رعایت مفاد آئینعلوم پزشکی قم یا سایر دانشگاه

 پذیرد.میچاپ و نشر 

-های درسی که در )سرفصلحمایت دانشگاه برای چاپ هر نوع کتاب علمی مورد نیاز دانشگاه و همچنین کتاب : 1تبصره 

 آموزشی( درج شده باشد.های 

 گردد. هایی که به تائید شورای انتشارات دانشگاه برسد یا به صورت چاپی یا الکترونیکی چاپ میکتاب : 2تبصره 
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درخصوص کتب ترجمه شده: عنوان استعالم شده از وزارت خانه نباید بیشتر از چهار سال از تاریخ آخرین ویرایش   - 5-2

 استثنا تصمیم گیری با شورای انتشارات است. آن گذشته باشد. در موارد

 باید دارای ضوابط ذیل باشند:گردد کتبی که برای چاپ به دانشگاه پیشنهاد می : 1تبصره 

I.     .یا در سر فصل دروس درسی بگنجد و یا موضوعیت پزشکی و بهداشتی داشته باشد 

II.   .کتب درسی گروه معارف نیز در این مجموعه قرار دارد 

III.  های دانشگاه و حوزه سالمت باشد و یا کارکرد ارتقای سطح سواد سالمت داشته باشد.چاچوب ماموریتدر 

 رعایت چند نکته درمورد کتب ترجمه:   : 2تبصره 

I.    .تازه بودن موضوع، روان و با کیفیت بودن ترجمه 

II.   .یکی از مترجمین باید از اعضای هیات علمی دانشگاه و یا مورد تائید گروه آموزشی دانشگاه باشد 

III.  .مترجم قبل از شروع ترجمه باید تائیدیه شورای انتشارات دانشگاه را برای ترجمه اخذ نموده باشد 

IV.  هد بود، مگر با نامه رضایت کلیه اسامی نویسندگان و مترجمین از ابتدا ذکر گردد و این اسامی غیر قابل تغییر خوا

 نویسندگان و مترجمین و تائید شورا.

V.  از هزینه چاپ با نظر شورای انتشارات خواهد بود. %50سقف مجاز مشارکت دانشگاه برای کتب ترجمه حداکثر 

تایپ شده به همراه  باشند، الزم است نسخه کاملها میصاحبان آثاری که مایل به چاپ آثار خود در انتشارات دانشگاه  - 5-3

  فرم خودارزیابی که به امضاء نویسنده اول رسیده باشد را به منظور رسیدگی به انتشارات دانشگاه تحویل نمایند.

گردد، ابتدا در شورای انتشارات مطرح و در صورت آثاری که برای چاپ یا تجدید چاپ به انتشارات دانشگاه ارائه می  -5-4

 گردد.پ اثر، جهت ارزیابی برای داوران ارسال میتائید اولیه مبنی بر چا

 گردند.تعداد داوران هر کتاب حداقل دو نفر بوده که توسط شورا انتخاب می  -5-5

تواند به مصلحت و تشخیص خود اثر را هر گاه یکی از داوران نظر مثبت و دیگری نظر منفی داده باشند، شورا می -5-6

 گری بفرستد و یا راسا درباره آن تصمیم بگیرد.برای داوری به شخص صاحب نظر دی

 بایست نتیجه ارزشیابی را حداکثر ظرف سه هفته به اداره انتشارات دانشگاه ارسال نمایید.داوران می -5-7

بایست پس از اعالم نتیجه ارزشیابی، نظرات داوران را توسط شورا اعمال و اثر اصالح شده را به اداره صاحبان اثر می -5-8

 نتشارات ارائه دهند.ا

رای یکی از داوران ارسال پس ار اعمال نظرات داوران توسط صاحب اثر، مجدداً اثر جهت بررسی چگونگی اعمال اصالحات، ب -5-9

  نتیجه را به اداره انتشارات ارسال نماید. مشخصبایست ظرف مدت و داور می گرددمی

ماه پس از تاریخ تسلیم هر اثر نتیجه بررسی و نظر شورای  انتشارات شورای انتشارات تالش می کند ظرف مدت سه  -5-10

 را در خصوص مجوز چاپ آن به اطالع صاحب اثر برساند.
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پس از بررسی نظرات داوران شورای انتشارات مختار است با در نظر گرفتن امکانات و صالحدید نسبت به صدور  -5-11

 اید:مجوز چاپ اثر در یکی از اشکال زیر اقدام نم

 .تصویب چاپ کتاب با هزینه دانشگاه و درج آرم و نام دانشگاه بر روی جلد کتاب 

 .تصویب چاپ کتاب با هزینه شخصی متقاضی)مولف/ مترجم( و درج آرم و نام دانشگاه بر روی جلد کتاب 

 هت تصویب و ارائه مجوز چاپ از طرف شورا، اثر باید دارای شرایط زیر باشد: ج -  5-12

 نامه انتشارات باشد.ر باید در حیطه موارد مذکور در آئینعنوان اث 

 .اثر ارائه شده باید با مدرک تحصیلی یا شغلی صاحب اثر تناسب الزم را داشته باشد 

 های دانشگاه برخوردار باشد. اثر از محتوای علمی مناسب و در خور نیازها و ماموریت 

رسند را با موافقت شورای هزینه صاحب اثر و آرم و نام دانشگاه به چاپ می تواند تعدادی از آثاری که بادانشگاه می - 5-13

 انتشارات جهت نگهداری و یا توزیع از صاحب اثر خریداری نماید.

 گردد.ای بین صاحب اثر و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه منعقد میدر مورد هر اثر قرارداد جداگانه  - 5-14

تواند با نظر شورای انتشارات نسبت به تجدید چاپ کتب درسی که در انتشارات اداره انتشارت میدر موارد ضروری  -  5-15

 دانشگاه چاپ شده اقدام نماید.

 باشد. در مورد چگونگی چاپ، قطع کتاب، مشخصات جلد و تیراژ اثر با شورای انتشارات می اخذ تصمیم - 5-16

شود یک شماره ترتیب و در صورت تجدید چاپ، نشانگر دفعات چاپ می به آثاری که توسط شورای انتشارات چاپ -5-17

 یابد.اختصاص می

تواند از طریق مشارکت با موسسات یا ناشرین داخلی یا خارجی، براساس قراردادی که به تصویب شورای دانشگاه می -5-18

تب مذکور، مشخصات انتشارات دانشگاه ثبت ک جلد انتشارات دانشگاه خواهد رسید اثری را منتشر نماید و در این صورت روی

 را قید نماید.  « با همکاری...»صفحه و در پشت یا روی جلد، عبارت  رویو در 

 مبلغ ترجمه یا تالیف صفحات تعداد و نوع با متناسب پردازندمی اثر داوری به که دانشگاه از خارج متخصصان به -5-19

ساعت گواهی فعالیت پژوهشی به  40الی  10الزحمه داوری و یا معادل بابت حق ریال /4/000/000 الی  /1/500/000

 .)مبتنی بر مصوبات قانونی باالدستی(گیردمی تعلق الزحمه داوریعنوان حق

I. مبلغ ترجمه یا تالیف صفحات تعداد و نوع با متناسب پردازندمی اثر داوری به به اعضای هیات علمی دانشگاه که 

ساعت گواهی فعالیت پژوهشی به  15الی  10الزحمه داوری و یا معادل بابت حق ریال 000/000/5/الی  000/000/1/

 .)مبتنی بر مصوبات قانونی باالدستی(گیردمی تعلق الزحمه داوریعنوان حق

II. چاپ منافع حاصله از ا کسب و توسط دانشگاه منتشر گردد، که کتاب، مصوبه چاپ و نشر شورای انتشارات ردر صورتی

 نوع به توجه با نویسندهالزحمه دانشگاه موظف به پرداخت حقدر این صورت  ،و فروش آن تماماً به دانشگاه منتقل شود

 .باشدمی اثر، صاحب علمی مرتبه و کتاب
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III.  اگر در چاپ اثر، نویسندگان متعدد باشند، باید قراردادی مصوب معاونت تحقیقات و فناوری فی ما بین نویسندگان

بسته شود، که در آن قرارداد نحوه تقسیم عواید کتاب، معلوم و همچنین یک نفر نماینده نیز مشخص شده باشد. کتاب 

این نماینده یک نسخه از قرارداد فی ما بین خود را به معاونت تسلیم نماید و او از این پس طرف قرارداد فی ما بین در 

 باشد. چاپ مشترک کتاب می

 

گاه – 6اده م  :حب ارثالزحمه صاو حق حقوق دانش

 مدت زمان واگذاری حقوق مادی صاحب اثر به دانشگاه از زمان عقد قرارداد پنج سال خواهد بود.  -  6-1

قیمت پشت جلد به اضافه  %15الی  %10الزحمه نویسنده با توجه به نوع کتاب و مرتبه علمی صاحب اثر، بین حق -  6-2

 باشد.ن می)پنجاه( جلد کتاب به صورت رایگا 50

دو و سه، با تصویب شورا  هایالزحمه صاحب اثر به دالیلی غیر از دالیل مذکور در تبصرهدر مواردی که حق تبصره یک:

الزحمه متعلقه عین کتاب چاپ شده را پس از تواند معادل مازاد حقشورا میقیمت پشت جلد کتاب بیشتر باشد،  %15از 

 از مبلغ پشت جلد، در اختیار صاحب اثر قرار دهد. کسر هزینه توزیع

الزحمه حق دیگر از قیمت پشت جلد کتاب اضافه بر مبلغ %5از تیراژ کتاب ظرف یکسال،   %50در صورت فروش  تبصره دو:

 به صاحب اثر پرداخت خواهد شد.

 لد کتاب اضافه بر  مبلغدیگر از قیمت پشت ج %10از تیراژ کتاب ظرف دوسال،  %80در صورت فروش  تبصره سه:

 الزحمه به صاحب اثر پرداخت خواهد شدحق

 گردد.)یکهزار( جلد محاسبه می1000های فروش کتاب بر اساس تیراژ مشوقتبصره چهار: 

توان به قیمت الزحمه صاحب اثر را میمازاد حق %15در صورت تمایل شورای انتشارات دانشگاه، مقادیر فوق یعنی  - 6-3

 تاب اضافه کرد.پشت جلد ک

الزحمه متعلقه، عین کتاب چاپ تواند در صورت لزوم با موافقت صاحب اثر، به جای حقاداره انتشارات دانشگاه می -  6-4

 شده را پس از کسر هزینه توزیع از مبلغ پشت جلد، در اختیار صاحب اثر قرار دهد.  

 قیمت پشت جلد تعیین نماید. %50الی  %30نوع کتاب بین تواند هزینه توزیع کتاب را با توجه به شورا می -  6-5
و قابلیت بازنگری ساالنه توسط شورای انتشارات بوده  های فوق بر اساس هر صفحه در قطع وزیریقابل ذکر است قیمت

 .باشددانشگاه را دارا می
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ء، فروش و مبادله: – 7ماده   اهدا
بیر شورای انتشارات به سایر دشمارگان هر عنوان کتاب منتشره خود را با نظر  %15تواند به تعداد حداکثر دانشگاه می   7-1

 جتماعی کشور اهداء نماید.ا -های علمیهای، موسسات تحقیقاتی، مراکز و انجمندانشگاه

دانشگاه علوم  کز تابعهها و مرادانشکده هایفوق به مقدار مورد نیاز به کتابخانه %15منتشره عالوه بر  اهداء کتابتبصره: 

   باشد.پزشکی قم با نظر دبیر شورای انتشارات بالمانع می

هایی از کتاب را جهت شرکت در مسابقاتی نظیر بهترین کتاب سال تواند نسخهدبیر شورای انتشارات دانشگاه  می - 7-2

 و غیره ارسال نماید.

انتشارات دانشگاه در فروش آثار خود، به اعضای هیات  اداره انتشارات دانشگاه مجاز است با تشخیص و تائید شورای   7-3

ها و موسسات علمی و پژوهشی، محققین، کارشناسان شاغل و بازنشسته دانشگاه، علمی دانشگاه متبوع و سایر دانشگاه

ختصاصی های اها ارائه آثار منتشره در غرفههای عمومی، نهادها، موسسات انتشاراتی و کتابفروشیدانشجویان، کتابخانه

قیمت پشت جلد تخصیص  %50الی  %10هایی را به میزان ها و سمینارهای علمی تخفیفها، کنگرهفروش کتاب در نمایشگاه

 دهد.

گذرد، با تخفیف خاصی که توسط دانشگاه مجاز است آن قسمت از آثار خود را که بیش از پنج سال از چاپ آن می   7-4

 نماید. گردد، عرضهشورای انتشارات مشخص می

 قیمت پشت جلد کتاب را به عنوان سود دانشگاه در نظر بگیرد. %20تواند حداکثر اداره انتشارات می  7-5

اداره انتشارات دانشگاه، مجاز است با تشخیص و تائید شورای انتشارات دانشگاه پس از انعقاد قرارداد، کتب منتشره    7-6

 ی مبادله نماید.خود را با کتب منتشره ناشرین داخلی و خارج

 موارد پیش بینی نشده: -8ماده 
 باشد. نامه، نظر شورای انتشارات قابل اجراء میدر موارد پیش بینی نشده در این آئین 

 

گاهی شرایط   تألیف و رتجمه کتاب دانش

از تألیف، گردآوری، تدوین و ترجمه به منظور تسهیل و ارتقاء کیفی امر آموزش و  اعمبررسی، ارزیابی و انتشار کتب 

پژوهش اساتید و دانشجویان و فراهم آوردن زمینههای تولید، نشر و توزیع کتابها و نشریات سودمند و عرضه آنها با قیمت 

مناسب و عادالنه از اهداف اصلی معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه میباشد. چاپ کتابهایی که توسط انتشارات 
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دانشگاه انجام میشود دارای امتیاز علمی فراوانی برای دانشجویان و اعضای هیات علمی است و دارای  امتیاز در مصاحبه-

 های علمی است.

بایست قبل از یابند می نتشار میدانشگاه او نام سازی که با آرم کلیه آثار تالیف و ترجمه، گردآوری و خالصه (-9ماده 

نان باشند در غیر این آدانشگاه برای و نام  استفاده از آرماداره کتب و انتشارات انتشار توسط مولف یا مترجم دارای مجوز 

 .ولیت حقوقی و قانونی استفاده از آرم دانشگاه برعهده مولف یا مترجم خواهد بودوصورت مس
 

 :اهی اتلیفی و تدوینیاهی کتابوژیگی    (10ماده 

 فهرست مطالب در ابتدای کتاب آورده شود. 

 نمایه )ایندکس( در انتهای کتاب آورده شود. 

 ترجیحا منابع مورد استفاده در پایان هر فصل ارائه شود. 

 کلیه اصطالحات التین معادل یابی شده و در زیر نویس ارائه گردد. 

 رفرنس نویسی ونکوور( نوشته شود منابع بر اساس )شیوه استناد دهی و. 

 ترجیحاً در ابتدای هر فصل اهداف مربوطه و در انتهای آن خالصه مطالب آورده شود. 

 و در مورد جداول در باالی آنها ذکر شود ها یا نمودارها در ذیل آنهامنابع مربوط به شکل. 

 و ترجمه و  ردی مثل گرد آوری و ترجمه و یا تالیفوضعیت کتاب از نظر تالیف، تدوین و یا ترجمه مشخص شود و از ذکر موا

 .گردد خودداری

 درخصوص کتابهای آموزشی، ارائه سؤاالت استاندارد در پایان هرفصل ضروری است. 

 .انجام پذیرد اداره کتب و انتشاراتبایست مطابق با فلوچارت ارائه شده در سایت مراحل ارائه کتاب تالیفی یا تدوینی می (11ماده

 بیش از اداره کتب و انتشاراتغیر موجه به تشخیص  الیلدر صورتی که ارائه فرمت نهایی کتاب به د (:1تبصره 

 .نخواهد داشت اثرهیچگونه حمایتی در مورد  شوراماه از زمان مقرر، به تأخیر افتد  3



 

 

 

 

 

  

   

 

 

11 

 

 : ( مراحل اراهئ کتاب رتجمه12ماده 

  هت جغیر هیأت علمی به همراه فرم تکمیل شده ترجمه کتاب ارائه درخواست ترجمه از سوی عضو هیأت علمی و

 .بررسی مقدماتی آن و تأیید ضرورت ترجمه کتاب

 رخصوص ترجمه کتاب از وزارت متبوعاستعالم د. 

  دریافت پاسخ استعالم حداکثر تا یکماه پس از درخواست و اطالع به مترجم جهت شروع ترجمه کتاب در صورت تکراری

 .نبودن اثر

  نماید تحویلهمراه با متن اصلی ترجمه را به در صورت تصویب کتاب، مترجم موظف است. 

  ماه نسبت به تکمیل فرم داوری  )یک(1رود حداکثر ظرف مدت . از داوران انتظار میشورای انتشاراتتعیین داور توسط

 .اقدام نمایند اداره کتب و انتشارات دانشگاهو ارسال آن به 

تحویل نشده باشد، جهت پیشگیری از  اداره کتب و انتشاراتتی که در طی مدت مقرر، نظرات داوری به در صور (:1تبصره 

 .نسبت به انتخاب داور جایگزین اقدام خواهد نمود شورابه تأخیر افتادن فعالیت نویسنده، 

ای جدی داشته باشد الزم است مترجم نسبت به معرفی ویراستار مجرب مورد تایید خود اگر کتاب ایراد ترجمه (:2تبصره 

اقدام نماید تا زیر نظر ایشان ترجمه بطور کامل بازنگری گردد. بدیهی است حق الزحمه ویراستار از میزان حق  شورابه 

 .الترجمه کتاب کسر خواهد گردید

م نظرات آنها به مترجمین جهت اصالح. مترجم موظف است حداکثر پس و اعال شورابررسی نظر داوران توسط  (:3تبصره 

گردد کل کتاب برای داوری نهایی به داوران ارسال مید. تحویل نمای شوراماه کل کتاب را جهت داوری نهایی به  )چهار( 4از 

 .ام نماینداقد شوراماه نسبت به اعالم نظرات خود به  )دو(2و انتظار می رود داوران حداکثر در مدت 

هیچگونه حمایتی در مورد کتاب نخواهد داشت، مگر در شرایط  شورایک ماه پس از اتمام زمان قید شده  (:4تبصره 

 .استثنایی و به تشخیص و صالحدید اکثریت اعضا

  شورای انتشارات دانشگاهبررسی مجدد کتاب از نظر اصالحات انجام شده در 

 جلد کتابروی آرم دانشگاه در  نام و ئیدیه علمی و مجوز استفاده ازدر صورت مثبت بودن ارزیابی ارائه تا. 

سال از تاریخ آخرین ویرایش متن کتاب اصلی گذشته ( چهار) 4های ترجمه شده، نباید بیش از در خصوص کتاب (:4تبصره 

 .باشدمی شورای انتشارات دانشگاهتشخیص به عهده در موارد استثنا  .باشد

در صورتی که فعالیت متقاضی ترجمه در هر یک از مراحل مذکور متوقف شود باید مراتب انصراف و علت آن  (:5تبصره 

 .اعالم گردد شوراکتاب ها به 
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مرتبط با نظام  در صورت ترجمه کتاب توسط دانشجویان، یکی از اعضای هیأت علمی و یا غیر هیأت علمی :(6تبصره 

 .رعهده گرفته و کلیه مکاتبات اداری با استاد ناظر صورت می گیردکار نظارت بر ترجمه کتاب را ب سالمت

حداکثر  وهای ترجمه الزم است در فواصل معین، گزارش پیشرفت کار از مترجمین اخذ گردد در مورد کتاب :(7تبصره 

 .ظرف مدت تعیین شده در فرم پیشنهادی اولیه کل ترجمه تحویل گردد

ای به رجمهترجمه باید توجه داشت که در زمان درخواست، از چاپ مورد نظر اصل کتاب تهای در مورد کتاب :(8تبصره 

 .دشمشخص خواهد  شورابازار ارائه نشده باشد. این موضوع با استعالم از گروه تخصصی مربوطه برای اعضای 

 .حه باشدصف 150سطری( باید معادل  30و قطع وزیری )  12حداقل حجم کتاب ترجمه با فونت  :(9 تبصره

درصورتی که مترجم برای ترجمه متن از نویسنده اصلی کتاب مجوز رسمی در اختیار دارد الزم است کپی آن  :(10تبصره 

 .را ضمیمه نماید

 :باشداهی ذیل میحمایت از یک کتاب اتلیفی یا رتجمه شده هب شکل  (13 ماده 
 فناوریهای چاپ کتاب توسط معاونت تحقیقات و پرداخت هزینه -الف

 پرداخت حق التألیف و حق الترجمه -ب

 شورای انتشاراتخرید تعدادی از کتب از نویسنده با نظر  -ج

 :میبایست موارد ذیل لحاظ شود چاپ کتب مصوب شورای انتشارات رد   (14ماده 
 .گرددمیو عطف کتب درج به زبان التین ، پشت جلد به زبان فارسی نام و آرم دانشگاه در صفحه روی جلد -الف

 .شودناشر قید میو آرم دانشگاه در کنار نام و آرم در شناسه کتاب، نام  -ب

 در روی جلدکتاب. مولف با عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قمثبت نام  -پ 

 در صفحه شناسنامه کتاب. « معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم»ثبت عنوان  -ت 

دانشگاه علوم پزشکی قم چاپ و  تحقیقات و فناوریاین کتاب پس از تائید شورای انتشارات معاونت »ثبت عنوان  -ث 

 . در صفحه شناسنامه کتاب« منتشر شده است

نماید، باید سهم دانشگاه از مقدار فروش کتاب براساس قرارداد با ناشر در مورد کتبی که دانشگاه در چاپ آن مشارکت می  -ج

 .ماه یکبار به حساب دانشگاه واریز یا معادل آن کتاب مورد نیاز تحویل دانشگاه گردد ) سه(3مشخص باشد و هر 

 .پذیر استچاپ مجدد کتاب تنها با توافق دوجانبه امکان -د

 .رندصاحب اثر و دانشگاه در این زمینه مسئولیتی ندا و باشدمی ناشر با کتاب توزیع و نشر و چاپ مراحل کلیه –ه 
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های چاپ مجدد هر کتاب مشروط به انجام اصالحات و تغییرات مستخرج از آخرین تحقیقات در متن بوده درخواست  – و

 . پذیرفته می شود شورای انتشاراتو پس از تصویب 

 نویسندگان ضروری است:ز سوی ، رعایت نکات ذیل اعلوم پزشکی قمبه منظور قانونمند شدن روال پذیرش آثار در انتشارات دانشگاه  -ذ

 اشد.ب یا کارکنان دانشگاه با تائید مرجع ذیصالحاثر باید از اعضای هیأت علمی  ینمترجم /یکی از مولفین 

 .در صورت تعدد نویسندگان، معرفی یک نفر به عنوان مسئول پیگیری و انجام تمام مراحل کار ضروری است 

  اعضای هیأت علمی با افراد غیر متخصص در تألیف و بر اساس مصوبه شورای انتشارات دانشگاه، همکاری

 .دشوترجمه کتاب پذیرفته نمی

 پذیرفته می شود.ذیصالح  داوربه شرط تائید نامه فرهنگ، راهنما و دست بکت 

 کل اثر شامل صفحه عنوان اثر )عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی ارائه کل اثر الزامی است. و ... برای پذیرش آثار تألیفی 

و مترجم )ان( اثر با ذکر مرتبه علمی و دانشکده به فارسی و انگلیسی( متن، عنوان فهرست مطالب، مقدمه  نویسنده)گان(

 انگلیسی، به فارسی نامهواژه مراجع، کامل فهرست ها، جدول و ها شکل شرح ،(هازیرنویس) ها نگارنده/ مترجم، پانوشت

 .است کتاب و مترجم یا و نگارنده اجمالی معرفی و انگلیسی و فارسی به کتاب معرفی برگه ،نمایه

  ها از از مقاالت نویسندگان کتب باشد و حداقل تعداد رفرنس)ده( درصد رفرنس  %10در کل باید  ،اثر تألیفی برای

 )پنج( عدد باشد. 5نویسندگان 

 راهنمای ارسال کتاب  2-1

 .ضروری است pub@muq.ac.ir به نشانی مستنداتاثر به همراه ارسال 

 هانحوه نگارش کتاب  2-2

  14کتاب با استفاده از قلم B Mitra  11برای متن فارسی و Times new Roman برنامه در انگلیسی، متون برای 

Word 2003-2010  شوند؛ تنظیم یا باالترو 

 :متن در قطع وزیری تنظیم شود 

 درج شماره صفحه در کل متن الزامی است 

  فاصله میان سطورlines 1 باشد )یک( سانتیمتر. 

 ترتیب ذکر شماره فصل و عنوان تنظیم شود. دقت و به ها در متن بهعنوان عناوین و زیر 

  یابی اصطالحات غیر فارسی و رعایت هماهنگی و یکنواختی در کل متن ضروری است.معادلمیزان صحت و دقت در 

 های غیرفارسی و توضیحات ضروری که برای اولین بار در متن استفاده شده، در پانوشت ذکر اصطالحات یا معادل

 )زیرنویس( ضروری است.

 تصاویر و جداول  2-3 

http://pub.modares.ac.ir/
http://pub.modares.ac.ir/
http://pub.modares.ac.ir/
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 دقیق به مأخذ ضروری است.ها با ارجاع و شکل ذکر عنوان جداول 

 ها در متن ضروری استو شکل ارجاع تمامی جداول. 

 ها پس از اولین ارجاع در متن قرار گیردو شکل جداول. 

  با کیفیت تصویری( 300باال بودن کیفیت تصاویر و جداول ضروری استdpi )و مطلوب برای چاپ. 

 ست.ا ضروری( ندارد وجود آن امکان نویسنده تشخیص به که مواردی جز ترجمه توضیحات داخل تصاویر و جداول )به 

 

 هافرمول 4-2

   .ivدر محیطها فرمولequation  افزار نرم در Word  شود؛ تایپ 11 قلم با و 

v. شود؛ استفاده ها افزار برای تایپ فرمولدر کل متن از یک نرم 

  رسم الخط 2-5

 فاصله در تایپ رسم الخط کتاب براساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده باشد و رعایت نیم

 الزامی است. 

 رسم الخط فرهنگستان در صفحه اصلی سامانه کتاب قابل دسترسی است. 

 شود.های مستقیم داخل گیومه آورده مینقل قول 

 های فارسی و جز آن، بهره برد.درون متن توان درمی 1ها و اختصارات جدول از نشانه 

 

هر یک از موارد مذکور را رعایت ننماید و اثر را  ینمترجم /مولفینشود چنانچه در پایان یادآور می

 کارشناسان سوی از بررسی بار یک از پس تنها نماید، ارسال طور ناقص به انتشارات دانشگاهبه

 از مجدد و شده خارج بررسی روند از کتاب صورت این غیر در است، اصالح قابل دانشگاه انتشارات

 .خواهد نمود طی را بررسی مراحل ابتدا

 

 معاونت تحقیقات و فناوری

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

 1401شهریور  -دانشگاه مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه شورای انتشارات

 
 


