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 «تعالیسمهاب»

 مقدمه

و  وسکیدهی به فرایند پذیرش، داوری، چاپ و نشر آثار دریافتی از چاپ و نشر دانشگاه لرستان در راستای سامان واحد

 مانمترج مؤلفان، است از سوی دیگر، اقدام به تدوین استانداردهایی نموده است که امید منتشرشدهرعایت همسانی در آثار 

 از و نندک کمک خود کتاب سازیو آماده ویرایش فرایند تسهیل و تسریع به یادشده هاینکته رعایت با و ویراستاران محترم

بدیهی است شرط پذیرش آثار ارسالی و پرداخت تشویقی . شوند هاهزینه و هدر رفتن زمان و کاریدوباره مانع طریق، این

 .رستان به شرح زیر تدوین شده استنامۀ انتشارات دانشگاه لباشد. آیینمربوطه منوط به رعایت این استانداردها می

 اهداف انتشارات دانشگاه -1ماده 

  دانشگاه برای تالش در امور تألیف، ترجمه و نشر آثار علمی معتبر؛ یعلمئتیهتشویق و ترغیب اعضای 

 امکانات و تسهیالت الزم برای تسریع در انتشار آثار علمی؛ تهیه 

 های پژوهشی؛انتشار نتایج یافته 

  انتشار آثار مشترک  هدف بانشر  علمی و پژوهشی فعال و معتبر حوزه راستای ایجاد روابط با مراکزتالش در

 فاخر و ارزشمند؛

 های مختلف علمی وتألیف، تصحیح، ترجمه، تدوین و گردآوری کتاب 

 اندازی نمایشگاه و مرکز فروش آثار علمی.تالش در جهت ایجاد و راه 

 وظایف و اختیارات شورا -2ماده 

 چاپ و نشر پذیرفته واحدتوسط  شدهتعیینهایی که توسط داوران اتخاذ تصمیم دربارۀ صدور مجوز انتشار کتاب 

 ها صادر شده است؛دانشگاه و نیز تسهیالت چاپ و نشر برای آن آرمشده و مجوز استفاده از 

 دانشگاه؛ بررسی بودجۀ ساالنۀ انتشارات دانشگاه و پیشنهاد آن به معاونت پژوهش و فناوری 

 ریزی برای ایجاد نمایشگاه و مرکز فروش حقیقی و مجازی آثار علمی دانشگاه؛تالش و برنامه 

 انداز علمی پژوهشی دانشگاه؛چشم برحسبنامه جدید شورای انتشارات تدوین و تغییر اصالح آیین 

 های اطالعاتی کتاب کشور،بانک ها،ایجاد ارتباط علمی و همکاری با مرکز نشر دانشگاهی، شورای انتشارات دانشگاه 

 ربط؛المللی و سایر مراکز ذیانتشارات بین

 ق استعالم از مرکز نشر دانشگاهی؛آموزش عالی از طری مؤسساتها و اعالم عنوان کتب در دست ترجمه به دانشگاه 

 پیشنهاد ترجمه یا تألیف آثار ویژه به متخصصان امر؛ 

 صاحب اثر در مراحل انتشار کتاب  تعیین سقف مشارکت انتشارات دانشگاه و 

 دانشگاه. علمیهیئتاعضای  منتشرشدههای تعیین امتیاز پژوهشی یا اجرایی کتاب 

 ترکیب شورای انتشارات -3 ماده

  رئیس شورا؛ عنوانبهمعاون پژوهش و فناوری دانشگاه 

  دبیر شورا؛ عنوانبهمدیر چاپ و نشر دانشگاه 

  دانشگاه؛معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی 
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 مدیر امور پژوهشی دانشگاه؛ 

 رئیس کتابخانۀ مرکزی دانشگاه؛ 

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه؛ مدیرکل 

  ؛هادانشکدهمعاونین پژوهش و فناوری 

  جهت مشاوره رجمه با صالحدید رئیس شوراتألیف یا ت تصنیف، دارای آثار علمیهیئتیک نفر از اعضای. 

 های دیگر بالمانع است.دورهانتخاب مجدد اعضاء برای : 1تبصره 

ای که درخواست ارزیابی اثر ایشان مطرح تواند در جلسهبا صالحدید شورای انتشارات، شخص مؤلف یا مترجم می: 2تبصره

 شود، برای ارائه توضیحات شرکت نماید.می

اکثریت اعضاء رسمیت  و با دعوت دبیر شورا تشکیل و با حضور باریکحداقل  هرماهجلسات شورای انتشارات  :3تبصره

 االجرا است.اکثریت یعنی نصف بعالوه یک نفر از اعضای حاضر در جلسۀ شورا الزم با رأییابد. تصمیمات شورا می

عدم حضور عضو شورای انتشارات بیش از دو جلسۀ متوالی یا چهار جلسه متناوب بدون دلیل موجه باعث مستعفی : 4تبصره 

 مربوط باید جانشین ایشان را معرفی نماید. شود و واحدشناخته شدن وی می

 

 تعاریف - 4ماده 

 باشد نشر و چاپ قابل که یگردآور وتدوین  ترجمه، تألیف، تصنیف، هرگونه: اثر. 

  :منظور ارتقای دانش نظر را بهها و نظرهای خود و اشخاص صاحباثری است که در آن مؤلف یا مؤلفان، یافتهتألیف

ای تخصصی و منسجم در قالب صورت مجموعهموجود بر اساس تحلیل جدید و ترکیب مبتکرانه ساماندهی و به

 .گیری همراه استو معموالً با نقد و نتیجهکتاب مطرح کرده 

 کتاب تألیفی به شرح ذیل است: و  مؤلف : شرایط4-1

از  یهرزماندر  علمیهیئتباشد. اعضای  علمیهیئتعضو  عنوانبهالف( مؤلف اثر باید حداقل دارای پنج سال سابقه کار 

، قادر خواهند نمایندامتیازات پژوهشی( را کسب فقط ارتقاء ) نامهآیین 3ماده  بندهایدرصد  07که بتوانند بدو استخدام 

 کتاب نمایند.  تألیفسال، اقدام به  5بود بدون طی زمان 

 هانآاز  متن کتاب جایجایب( دارا بودن حداقل پنج منبع معتبر )شامل مقاالت و کتب( مرتبط با موضوع کتاب که در 

ISI- هایمجالت نمایه شده در پایگاهمعتبر )از پنج منبع باید مقاله استفاده شده باشد. ضمن اینکه حداقل سه مقاله 

JCR ،ISC ،Scopus (Q2, Q3,Q1)المللیینب درجه با وزارتین تائید مورد علمی ، مجالت JCR-ISI ،Scopus (3Q -Q1) ،

نویسنده مسئول یا اول  عنوانبه مؤلفکه صفر((  از تربزرگمثبت ) تأثیر ضریب دارای و ISC که ب درجه یا الف درجه

 باشد.

 مرتبط بودن موضوع کتاب با رشته تخصصی مؤلفج( 

از شورای انتشارات دانشگاه لرستان تقاضای چاپ کتب تألیفی نماید. این  تواندمی باریکهر دو سال فقط  مؤلفد( هر 

 .شودنمیضابطه برای تجدید چاپ کتب لحاظ 

. 3. پیشگفتار 2. فهرست مطالب 1ای در زمان تحویل به انتشارات دانشگاه باید دارای: ترجمه یا کتاب و هر اثر تألیفی ه(

 . نمایه باشد.6. فهرست منابع و مأخذ؛ 5بندی منظم و منطقی . فصل4مؤلف  مقدمه
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 و جدید هاییافته اساس بر آن چهارمکیحداقل  که است ایمجموعه بر مشتمل کتاب تألیف از : نوعیتصنیف 

 مشخص موضوع یک در دیگران هایدیدگاه نقد یا تحلیل با نویسنده)گان( است. تصنیف علمی هاینوآوری

 .هایی از آن در مقاالت پیشین نویسنده)گان( منتشر شده باشدبخش است ممکن همراه بوده و

 کتاب تصنیفی به شرح ذیل است: مصنف و شرایط  :4-2

 الف( مرتبط بودن موضوع کتاب با رشته تخصصی مصنف 

 ب( مصنف اثر باید حداقل دارای مرتبه دانشیاری باشد.

متن کتاب از  جایجایج( دارا بودن حداقل پانزده منبع معتبر)شامل مقاالت و کتب( مرتبط با موضوع کتاب که در 

های مجالت نمایه شده در پایگاهمعتبر )ه منبع باید مقاله از پانزداستفاده شده باشد. ضمن اینکه حداقل ده مقاله  هاآن

JCR-ISI ،ISC ،Scopus (, Q3Q2,Q1)المللیینب درجه با وزارتین تائید مورد علمی ، مجالت JCR-ISI ،Scopus (3Q -Q1 ،

نویسنده مسئول یا اول  عنوانبهکه مصنف صفر((  از تربزرگمثبت ) تأثیر ضریب دارای و ISC که ب درجه یا الف درجه

 باشد.

از شورای انتشارات دانشگاه لرستان تقاضای چاپ کتب تصنیفی نماید.  تواندمی باریکهر سه سال فقط  مصنفد( هر 

 .شودنمیاین ضابطه برای تجدید چاپ کتب لحاظ 

  :رجمهتشود. است که در آن، مفهوم و محتوای کامل یک اثر از زبانی به زبان دیگر برگردانده می یکتابترجمه 

های مناسب و رایج و با مطلوب آن است که ساختار کتاب اصلی حفظ شود و متن با دقت و با استفاده از معادل

مفهوم  لیاص غیرزبان  خوانندهبرای ای که گونهرعایت یکنواختی در سراسر کتاب به زبان دیگر برگردانده شود؛ به

 باشد. 

  : است ذیل شرح به ایترجمه کتاب و مترجم شرایط :4-3

 تدریس در آن موضوع باشد.  سابقهمرتبط با موضوع کتاب و دارای  مترجمتخصصی  رشته( الف

ده مجالت نمایه شدر  کتاب و دو مقاله به زبان فارسی اصلیزبانبه  معتبر یک مقاله نویسنده مسئول حداقل مترجم( ب

، JCR-ISI المللیبین درجه با وزارتین تائید مورد علمی ، مجالتJCR-ISI ،ISC ،Scopus (Q2, Q3,Q1)های در پایگاه

Scopus (Q3 -Q1درجه ،) که ب درجه یا الف ISC باشد. صفر((  از تربزرگمثبت ) تأثیر ضریب دارای و 

  ای باید با ساختار کتاب اصلی مطابقت داشته باشد.ترجمه کتاب( ساختار ج

ها را مجدد ترسیم کند یا های کتاب را ترجمه و نمودارها و جدولها، نمودارها و نقشه( مترجم موظف است تمام شکلد

 پذیرفتنی برای چاپ تحویل دهد. با کیفیتآنکه 

 مترجم ضروری است. مقدمهنمایه و افزودن فرهنگ واژگان تخصصی و  ترجمه( ه

د. نمای ایترجمهتواند از شورای انتشارات دانشگاه لرستان تقاضای چاپ کتب می باریکهر مترجم هر دو سال فقط  و(

 شود.این ضابطه برای تجدید چاپ کتب لحاظ نمی

اجازه ترجمه کتاب پس از تصویب در شورای پژوهشی گروه، دانشکده و شورای انتشارات منوط به دریافت استعالمِ  ز(

شود باشد. توصیه میقبلی کتاب از مرکز نشر دانشگاهی کشور می هایترجمهعدم هرگونه سوابق و پیشینه مربوط به 

های اینترنتی سوابق مربوط به ترجمه صورتبهمانند سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز  ربطذیمترجمین از سایر مراجع 

 قبلی را جستجو نمایند. 
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سال از چاپ آخرین ویرایش  5و آخرین ویرایش کتاب باشد و بیش از  اصلیزبانبرای ترجمه باید از  شدهانتخاب کتابح( 

وزشی تخصصی و شورای پژوهشی دانشکده مربوطه مبنی بر ضرورت صورت نظر گروه آمکتاب نگذشته باشد؛ در غیراین

 ترجمه اثر مذکور، جهت بررسی درخواست ترجمه در شورای انتشارات دانشگاه الزامی است. 

 فرآیند از کتاب ندارد، مطابقت کتاب اصل با شده ترجمه کتاب متن که دهند تشخیص داوران که صورتی در: 5تبصره 

 .بود خواهد کتاب اصالح به منوط داوری فرآیند ادامه. شد خواهد خارج داوری

گروه آموزشی، شورای قبلی توسط شورای پژوهشی  شدهترجمهنامناسب بودن کیفیت یک کتاب  کهدرصورتی: 6تبصره 

 شود.پژوهشی دانشکده و شورای انتشارات دانشگاه به تأیید برسد، اجازه ترجمه مجدد کتاب داده می

 هایط نامهضوابکتب تصنیفی، تألیفی و تدوین و گردآوری نیستند شامل  صورتبهبه متونی که در زبان اصلی : 7تبصره 

، ترجمهدر صورت و مواردی از این قبیل  هانامهدرسها، فنی، استاندارد نامه هایدستورالعملها، طراحی عمومی مربوط به

، دستورالعمل فنیها، ضوابط نامهرجمه با همان عناوین در زبان اصلی )و در صورت ت شودنمیای پذیرفته عنوان کتاب ترجمه

 . دشوداده می چاپها و غیره( اجازه استاندارد نامه

 های هدفمند با موضوع مشخص که از منابع مختلف تهیه و در یک مجموعه : مطالب یا دادهتدوین و گردآوری

 شود.گردآوری می

د امتیاز شونصورت تدوین و گردآوری منتشر می، به کتبی که بهعلمیهیئتنامۀ ارتقای مرتبه اعضای بر اساس آیین: 4-4

( باشدمی؛ تعیین میزان ضریب بر عهده مرکز چاپ و نشر 5/1امتیاز اجرایی )با ضریب  5/1گیرد و صرفاً پژوهشی تعلق نمی

 خواهند داشت.

 موجود از یک اثر در سطح جهانی و تشخیص  های بدلمعرفی نسخه: عبارت است از انتقادی تصحیح

و  با استناد به شواهد مورداستفادهترین نسخه به مؤلف و ارائه روش تحقیق و ذکر منابع ترین و نزدیکصحیح

شناسی آن و تکمیل نواقص نسخه، چه در عبارت و چه در محتوا و نیز داوری در بهترین برداشت و نظایر کتاب

 باشد.آن میاز 

 به وی تعلق دارد. جزئیکامل و  صورتبه: شخص حقیقی و یا حقوقی که حقوق مادی و معنوی اثر صاحب اثر 

 ود و شچاپ و نشر دانشگاه و صاحب اثر تنظیم و مبادله می واحد: سندی است که برای انتشار اثر بین قرارداد

میزان تشویقی اثر و نحوۀ پرداخت آن، چگونگی و زمان تحویل اثر، تعداد صفحات، تیراژ و ضوابط  ازجملهمواردی 

 گیرد.چاپ و انتشار اثر را دربر می

 ه نامه بانجام تعهدات یا خدمات علمی و بر مبنای مفاد این آیین درازای: مبلغی است که تشویقی صاحب اثر

 شود.صاحب اثر پرداخت می

 287الی  267معیارهای ارزیابی امتیاز پژوهشی و محاسبۀ میزان تشویقی صاحب اثر با میانگین : یکی از صفحه 

سازی شده استفاده گردد، صفحه های فارسیهایی از اثر گرافدر بخش کهدرصورتی باشد.کلمه در هر صفحه می

 شود. یک صفحه کامل در نظر گرفته می صورتبه، فارغ از تعداد کلمات، موردنظر
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 عبارت است از هرگونه تغییر یا اصالح زبانی، نگارشی یا علمی که توسط شخصی متخصص غیر از ویرایش :

 پذیرد.صاحب اثر در یک اثر صورت می

 عبارت است از واگذاری تمام حقوق مادی صاحب اثر به دانشگاه برای همیشه و در تمام واگذاری دائمی :

 های چاپ.نوبت

 م حقوق مادی صاحب اثر برای مدت محدود و تیراژ معین به دانشگاه.: واگذاری تماواگذاری موقت 

 ها، کمبودها، نوع ویرایش موردنیاز، مشاوره در انتخاب ویراستار علمی و ادبی و سایر : یافتن نقصارزیابی آثار

چاپ و نشر و شورای انتشارات دانشگاه  واحدتعیین امتیاز پژوهشی که توسط  درنهایتهای چاپ و نشر، و ویژگی

 انجام خواهد گرفت.

 شرایط عمومی پذیرش و نشر آثار -5ماده 

 ؛باشدمیذیل  مواردشرایط عمومی پذیرش مشتمل بر 

امکان تهیه اثر  شود وتصنیف، ترجمه و یا تدوین و گردآوری منتشر می تألیف، هایهر اثر صرفاً به یکی از صورت -5-1

لفیقی های دیگر تترجمه و تألیف، ترجمه و تدوین و یا حالت صورتبهتواند یک کتاب نمی مثالعنوانبهتلفیقی وجود ندارد. 

 باشد.

ه با تکمیل ( باید همراالمللیبین اثر در انتشارات دانشگاه لرستان یا انتشارات غیر از دانشگاه لرستان )ملی/ هرگونهچاپ  -5-2

ربرگ پیشنهادی مخصوص اثر و طرح و تصویب آن در گروه آموزشی، دانشکده مربوطه، و شورای انتشارات دانشگاه باشد. کا

چاپ  های داوری،مسئولیتی در قبال هزینه گونههیچگیرد و دانشگاه هیچ امتیازی به صاحب اثر تعلق نمی صورتایندر غیر

 و نشر آن ندارد.

با مجوز شورای انتشارات دانشگاه  طبق قالب  انتشاریافتههای دانشگاه لرستان بر روی و پشت جلد تمام کتاب درج آرم -5-3

 نامهنآییدر  شدهارائههای معین و طبق قالب ضروری است. درج سایر موارد مانند سلسله انتشاراتی و شابک در محل شدهارائه

 انتشارات دانشگاه الزامی است.

ن )در زما علمیهیئتستگی دانشگاهی/ سازمانی تمام نویسندگان/ مترجمان و همچنین مرتبه علمی اعضای درج واب -5-4

توسط انتشارات دانشگاه لرستان الزامی است و در مورد عدم رعایت امتیازی  شدهچاپچاپ( بر روی و پشت جلد تمام آثار 

 گیرد. تعلق نمی

فایل طراحی کتاب در اختیار واحد چاپ و نشر قرار گیرد تا از احتمال هرگونه اشکال  بایستمیقبل از چاپ کتب  -5-5

 در چاپ جلوگیری شود.  اینامهآیین

ایر هایی که قبالً توسط سبه دلیل مسائل و مشکالت حقوقی و مالی، انتشارات دانشگاه لرستان از تجدید چاپ کتاب -5-6

 دانشگاه لرستان برای این کتب وجود ندارد. ن استفاده از آرمد معذور است و امکاباش شدهچاپناشران 

بان اثر بر عهده صاح شدهتحریر، تقریر، و تحشیه  ،ترجمهمسئولیت هرگونه سرقت علمی و ادبی آثار تألیف، تصنیف،  -5-0

 .باشدمی
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هرگونه درخواست تجدید چاپ یا ویرایش جدید منوط به اخذ مجوز از شورای پژوهشی گروه، دانشکده و شورای  -5-8

 داوری، چاپ و نشر آثار تجدید چاپ و ویرایش مسئولیتی ندارد.  هایهزینه. ضمن اینکه دانشگاه در قبال باشدمیانتشارات 

نظر داوران تخصصی، حداکثر بعد از سه ماه کاری از زمان تحویل اثر ه به ارزیابی شورای انتشارات دانشگاه از اثر با توج -5-9

شود تا روند اصالحات داوری، ویراستاری ادبی و در صورت چاپ و نشر، به مؤلف یا مترجم مسئول مکاتبات اعالم می واحدبه 

 نیاز ویراستاری علمی دنبال گردد.

باشد. در مورد چاپ و نشر دانشگاه می واحدبر عهده  هاداوریانتخاب داور برای داوری انواع آثار و نظارت بر روند  -5-17

به داوران ارسال و  اظهارنظرای از متن اصلی و در سایر آثار تمام اثر برای ترجمه همراه با نسخه کتابترجمه سه فصل از 

 اهد شد. نتیجۀ داوری در شورای انتشارات مطرح خو

 مآرشورای انتشارات پس از دریافت نسخۀ ویرایش شده اثر، نسبت به صدور مجوز چاپ کتاب با استفاده از نام و  -5-11

 دانشگاه لرستان و انجام مراحل عقد قرارداد چاپ اقدام خواهد نمود.

 علمییئتهکه نفر اول صاحب اثر عضو روال ارزیابی اثر توسط انتشارات دانشگاه لرستان الزامی بر این کردنبرای طی  -5-12

 دانشگاه لرستان باشد، وجود ندارد.

تواند از طریق مشارکت با صاحب اثر یا مؤسسات معتبر دیگر آثار دریافتی را منتشر نماید. روی شورای انتشارات می -5-13

حفظ و در  6شود، مشخصات انتشارات دانشگاه بر اساس ماده با همکاری ناشران معتبر دیگر منتشر میهایی که جلد کتاب

 اولین صفحه، عبارت ) با همکاری .............( قید خواهد شد.

تألیف کتاب ممنوع است و هیچ امتیازی  در( دکتری و ارشد کارشناسی) دانشجویان با علمیهیئت اعضای همکاری -5-14

 گیرد.چنین آثاری تعلق نمیبه 

، الزم است فرم کتاب ترجمه در( دکتری و ارشد کارشناسی) دانشجویان با علمیهیئت اعضای همکاریدر صورت  -5-15

و هر یک از دانشجویان تکمیل و  علمیهیئتتعیین سهم فعالیت مترجمین در ترجمه کتاب، سهم فعالیت هریک از اعضای 

 یابد.تخصیص می شدهمشخصتوسط مترجمین امضا گردد. امتیاز مکتسبه کتاب بر اساس سهم فعالیت 

 ورتص در) شودنمی پذیرفته عنوانهیچبهداوران  نظراعمال از پس مطالب کردن اضافه یا و حذف بر مبنی متن تغییر -5-16

  (.بگذراند را شورا در طرح و داوری مراحل تمام مجدد باید اثر صاحبان اثر، پافشاری

در صورت عدم پذیرش نظر داوران از سوی صاحبان اثر، امکان تغییر داوران وجود ندارد. ضمناً در صورت انصراف از  -5-10

 گیریتصمیمادامه روند مراحل اداری چاپ اثر توسط صاحبان آن، پرونده مختومه و در صورت درخواست مجدد صاحبان اثر، 

خواهد بود و گذشت زمان منجر  شدهانجامو یا تدوین و گردآوری( بر اساس نظرات داوری اولیه  تألیفدر مورد تعیین نوع اثر )

 به انجام داوری مجدد نخواهد شد. 

یب امکان حذف و اضافه کردن همکاران در هر نوع اثر پس از تصویب در شورای پژوهشی دانشکده، منوط به تصو -5-18

 مجدد حذف و یا اضافه در شوراهای نامبرده است. 

 نامهآیین( اصالح و اجرای 6ماده 

 د. باشنامه منوط به تصویب شورای انتشارات دانشگاه میها در این آیینهرگونه اصالح، حذف و اضافه مواد و تبصره -6-1

دانشگاه لرستان و هیئت رئیسه به تصویب شورای انتشارات  16/2/1477 تبصره در تاریخ 0ماده و  6نامه در این آیین -6-2

 .باشدمی االجراالزم 16/2/1477رسید و از تاریخ 


