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 «تعالیباسمه»

 در داوری و ویرایش به امتیازدهی کتاب و نحوه چاپ تسهیالت ، پرداختکتب امتیازدهی فرایند تدوین جهت نامهآیین این

 .است تدوین گردیده لرستان دانشگاه

 یافته ر نگارشاثبرای انواع آ امتیاز حداکثر (6ماده 

 .باشدمی( 1جدول ) صورتبه یافته نگارش آثاربرای انواع  امتیاز حداکثر

 هیافت نگارش رامتیاز برای انواع آثا حداکثر(، 6جدول )

 امتیاز حداکثر اثر نوع

 11 تصنیفی کتب

 11 لیفیأت کتب

 7 ایترجمه کتب

 7 تصحیحی کتب

  یافته نگارشانواع آثار  امتیازدهی بهنحوه  (2 ماده

  ؛گرددمی انجام ذیل شرح به یمرحله کیفی و کم دو در اثر هرامتیازدهی به 

 ؛باشدمی (2)جدول  صورتبه یافتهنگارش  آثاردهی به کیفیت انواع امتیازالف( در مرحله اول 

 یافته نگارش آثار انواعدهی به کیفیت امتیاز حداکثر(، 2جدول )
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    6 6 55/1 5/6 اهمیت موضوع   1

    6 6 25/6 2 انطباق موضوع با تخصص صاحب اثر 2

    55/1 6 25/6 2 تجربه آموزشی صاحب اثر )تدریس دروس مرتبط با موضوع کتاب( 3

    6 6 6 2 تجربه پژوهشی نویسنده در زمینه موضوع )مقاله/ کتاب/ طرح پژوهشی( 4

    - - 5/6 5/2 تعداد منابع ارائه شده در کتاب از نویسنده 1

    55/1 6 5/6 2 سرفصل( %01ارتباط با سرفصل دروس )تا  6

    6 6 25/6 5/6 انجام ویراستاری ادبی 7

    - - 5/6 5/6 انجام ویراستاری علمی 0

سال فاصله بین ترجمه و سال چاپ کتاب اصلی نمره  3بودن )تا  روزبه 9

 (شودمیکسر  11/1 هرسالکامل و به ازای 
- - 6 - 

   

    55/1 - - - مصحح )بیش از سه نسخه نمره کامل( مورداستفاده هاینسخهتعداد  11

    55/1 - - - صفحه نمره کامل( 11)حداقل  شده تصحیحمقدمه در متن  11

    5 5 61 65 مجموع امتیاز
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 گردد. ضرب و امتیاز نهایی محاسبه می ضریب کمیت اثردر  در مرحله اول شدهکسبنمره  ،ب( در مرحله دوم

  به زبان  و بیشتر 125ای با تعداد صفحات ترجمه کتب ،و بیشتر 112با تعداد صفحات  و تألیفی تصنیفیبرای آثار(

 باشد.می)امتیاز کامل(  1ضریب  صفحه و بیشتر 516تصحیح انتقادی با و نیز آثار  فارسی(

  باشد:زیر می صورتبههمچنین نحوه محاسبه ضریب کمیت اثر برای آثار با تعداد صفحات کمتر از مقادیر اشاره شده 

 تصنیفی: و تألیفیاثر  نحوه محاسبه ضریب کمیت( 1

ضريب کميت  =
 تعداد صفحات کتاب

200
 

 :ترجمه کتاب( نحوه محاسبه ضریب کمیت 2

ضريب کميت  =
 تعداد صفحات کتاب

250
 

 نحوه محاسبه ضریب کمیت اثر تصحیح انتقادی:( 3

ضريب کميت  =
 تعداد صفحات کتاب

150
 

 :نمونه عنوانبه

 6امتیاز موجود  7از حداکثر  لف )کیفیت کتاب(که در مرحله ا )در زبان فارسی( صفحه 221با تعداد  شدهترجمهیک کتاب  

خواهد بود که در  4/1 کتاببرای کل  شدهکسبضرب و امتیاز  9/1در ضریب  شدهکسبامتیاز  6امتیاز را کسب کرده باشد، 

 تقسیم خواهد شد؛  آنهابین  مراحل بعد با توجه به تعداد مترجمین

ضريب کميت =
225

250
= 0.9 

 زیر الزامی است؛ بندهایه رعایت آثار نگارش یافت( در امتیازدهی به انواع 3ماده 

پژوهانه  استفاده جهت 1/1 ضریب حداکثر با تشویقی امتیاز لرستان دانشگاه انتشارات توسط شده منتشره کتب به -3-1

 هایکتاب. باشدمیبرعهده شورا  بر اساس حجم کتاب و تعداد نویسندگان تعیین ضریب تشویقی. شودمی اعطاء )گرنت(

  .شد نخواهند تشویقی ضریب مشمول نویسنده نفر 3 از بیش با هایکتابنیز  و با سه نویسنده صفحه 211 از کمتر ایترجمه

 .گرددمی اضافه امتیاز بر اساس نظر شورای انتشارات 1حداکثر  غیرفارسی لیفیتأ و تصنیفی کتب برای -3-2

 .گیردمی تعلق امتیاز 2 رساله دکتری حداکثر تا از مستخرج هایکتاب به -3-3

 .گیردمی تعلق پژوهشی امتیاز 2، کتاب شناسنامه در ویراستار نام قید بر مشروط علمی، ویراستار برای -3-4

 .گیردمی تعلق شدهمحاسبه امتیاز درصد 11 آن نظایر و ترجمه( و لیفأ)ت المسائلحل کتب به -3-1

 تعلق امتیاز 2 باشد شده انجام آن روی ویراستاری کار حداقل و باشد کتابی ساختار دارای که شدهگردآوری مقاالت هب -3-6

 .گیردنمی تعلق امتیازی هیچ باشد تغییرات و ویراستاری فاقد اگر و گیردمی

 ,Elsevierشامل:  المللیبینمنتشره شده از سوی ناشران معتبر و مشهور ( Book Chapter) کتاب از فصلی امتیاز -3-7

Springer, John wiley, Taylor & francis, Blackwell, Mcgrow_Hill, Oxford, Routledge    توجه به نظر شورایبا 

فصل  صفحات تعداد اگر ؛گیردتعلق می( 3به صورت جدول ) امتیاز  3 تا حداکثر و 2حداقل  انتشارات گروه، دانشکده و

 ضمناً اگر فصلی از کتاب قبال به صورت مقاله چاپ .شودمی عمل مستقل کتاب یک مانند باشد صفحه صد از بیش شدهتألیف

 امتیاز تعلق خواهد گرفت. 2شده باشد فقط 
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 (Book Chapter) کتاب از فصلی(، حداکثر امتیازدهی به 3جدول )

 کلیه اگر. ددگرمی ارتقا تعیین نامهآیین جدول مطابق نویسنده هر امتیاز باشند نفر یک از بیش نویسندگان تعداد اگر -3-0

 مکتوب و نموده امضا اینامهتوافق خود سهم خصوص توانند درمی نویسندگان باشند هادانشگاه علمیهیئت اعضاء نویسندگان

 شد. خواهد اعالم مربوطه دانشگاه به کتبی نامه طی صورت این در که نمایند اعالم

 یچه نویسنده، نام کنار در لرستان روی جلد کتاب و صفحه مشخصات کتاب دانشگاه آرمنام و  ننمودن درج صورت در -3-9

 .گیردتعلق نمی امتیازی

تبر )تهران، های معاز انتشارات دانشگاه دریکیدانشگاه  علمیهیئتاعضای توسط  یافتهنگارش آثاربه انواع  -3-11

)مانند  مراکز معتبر علمیشریف، امیرکبیر، اصفهان، شیراز و ...( و یا ید بهشتی، عالمه طباطبایی، صنعتیمدرس، شهتربیت

آرم دانشگاه  ،اگر در کنار آرم آن انتشارات ،(و ... های معتبرپژوهشگاه خوارزمی، چشمه، نی، نشرجهاد دانشگاهی، سمت، 

ل پژوهشی امتیاز کام کسب مجوز استفاده از آرم انتشارات دانشگاه لرستان از شورای انتشارات شرطبهلرستان نیز قرار بگیرد، 

تشخیص معتبر بودن  .خواهند شد 1/1امتیازدهی اختصاص داده خواهد شد. همچنین این آثار مشمول ضریب  نامهآیینطبق 

نامبرده فوق، آرم دانشگاه لرستان درج نشود و فقط  ناشران معتبردر صورتی که در کنار آرم  .باشدمی شورا عهده بر انتشارات

امتیاز پژوهشی به کتاب ترجمه،  2تا  حداکثرذکر شده باشد، « عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان»نام هیئت علمی به عنوان 

امتیاز  1/1پژوهشی به آثار تصنیفی و  امتیاز 1تصحیح انتقادی، امتیاز پژوهشی به  2پژوهشی به کتب تألیفی،  امتیاز 3

 اعمال نخواهد شد(.   1/1اجرایی به کتب تدوین و گردآوری داده می شود )در این حاالت ضریب 

میلیون  111و نیز مبلغ حداکثر تا  پژوهشی امتیاز ،2های برگزیده سال جمهوری اسالمی ایران با ضریب به کتاب -3-11

 .گردداعطاء می ریال بالعوض

 از استفاده هرگونه است بدیهی. است دانشگاه چاپ و نشر واحد از کتبی مجوز اخذ به منوط دانشگاه آرم از استفاده -3-12

 .گیردنمی تعلق کتب گونهاین به امتیازی آن بر عالوه و دارد قانونی پیگرد مجوز بدون دانشگاه آرم

 .گیردمی امتیاز تعلق 21 و 11 حداکثر ترتیب به ،شودمی چاپ تربیش یا مجلد دو در که تصنیفی و تألیفی کتب به -3-13

 تعداد یا دو جلد در هم ترجمه مورد اصلی کتاب کهآن شرطبه شود،می چاپ مجلد دو در که شدهترجمه کتب به -3-14

 .گیردتعلق می جلد دو هر به امتیاز 12 تا باشد، مجموعاً صفحه 611 از بیش اصلی کتاب صفحات
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    55/1 کیفیت ناشر 1

    25/1 اهمیت موضوع   2

    5/1 رفرنس؛ امتیاز کامل( 21)بیش از    توسط نویسندهشده  استفادهتعداد منابع  3

    5/1 رفرنس؛ امتیاز کامل( 2)تا   توسط نویسندهاز  شده استفادهتعداد منابع  4

    25/1 )تا دو سال از زمان چاپ امتیاز کامل( بودن روزبه 1

    55/1 ؛ امتیاز کامل(صفحه 31صفحات )تا  تعداد 6

    3 مجموع امتیاز



5 

 

 تعیین ؛1/1 ضریب حداکثر با) اجرایی امتیاز 1/1 صرفاً و گیردنمی تعلق پژوهشی امتیاز گردآوری و تدوین کتب به -3-11

 داده خواهد شد.( باشدمی شورای انتشارات عهده بر ضریب میزان

المعارف به نسبت درصد مشارکت در تألیف و ةهایی همانند دایردر تألیف کتاب علمیهیئتعضو همکاری  در صورت -3-16

 گیرد.المعارف، توسط شورای انتشارات دانشگاه، امتیازدهی صورت میةدایر متناسب با امتیاز کل اعطاء شده به

  .گیردنمی تعلق امتیازی هیچ باشد فرد تخصصی رشته از خارج کتاب کهدرصورتی -3-17

 یرد.گامتیازی تعلق نمی مختلف تحصیلی ( در مقاطعموارد مشابهو ، تست مسائل)حل یآموزشکمکهای به کتاب -3-10

های علمی الزامی درصد افزوده 31برای تجدید چاپ آثار علمی تأیید شورای انتشارات دانشگاه، اضافه کردن حداقل  -3-19

 .گیردمی تعلقبه چاپ جدید  امتیاز 3 حداکثر تا امتیاز کل از شدهکسب اولیه امتیاز نسبت بهاست. 

 تصویب تاریخ ازسال  از گذشت دو بعد (اصلیزبان صفحه )در  211کمتر از  ایکتاب ترجمه پیگیریدر صورت عدم  -3-21

برای زمان بیش از سه سال، شورای انتشارات برابر امتیاز تشویقی نخواهد شد.  1/1، امتیازدهی مشمول ضریب ترجمه پیشنهاد

  را کسر نماید. شدهکسبدرصد از امتیاز  31مجاز است تا حداکثر 

 استانداردها، راهنمای فنی، ها،طراحی عمومی مربوط به هاینامهضوابطفنی،  هایدستورالعملمتون شامل  به ترجمه -3-21

امتياز اجرايی  5/1گيرد. اما با تأييد شورای انتشارات تا حداکثر امتياز پژوهشی تعلق نمی مشابه و موارد هانامهدرسمعيارها، 

تگاه که به تأييد دسگيرد. در صورتی که عضو هيئت علمی شخصاً اقدام به تهيه موارد نامبرده نمايد به اين موارد تعلق می

نتشارات با تأييد شورای ای سازمان اجرايی منتشر شده باشد صورت برخط در پايگاه اينترنت اجرايی مربوطه رسيده باشد و به

 گيرد.تعلق میامتياز اجرايی  5/2تا حداکثر 

 کتاب چاپ الحسنهقرض تسهیالت ( پرداخت0ماده 

موارد  .باشدمی (4)توسط انتشارات دانشگاه لرستان بر اساس جدول  منتشرشدههای الحسنه برای کتابسقف وام قرض -4-1

الزم به ذکر است که مبلغ  وام پس از تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه مقدور است. پرداختخاص و افزایش موردی سقف 

 .قابل پرداخت استکتاب جلد  71حداقل در صورت چاپ  شدهمشخصوام 

 چاپ کتاب الحسنهقرضنحوه پرداخت تسهیالت  ،(0جدول )            

 

 

 

 

 ند.کتوسط این انتشارات را طبق ضوابط مربوطه خریداری می منتشرشدهانتشارات دانشگاه لرستان فقط کتب  -4-2

انتشارات است. همچنین، صاحب اثر نسبت  اداری طی کردن روال منوط بهالحسنه چاپ کتاب پرداخت تسهیالت قرض -4-3

 در کتاب، مسئول خواهد بود. قیدشدهکرد این تسهیالت جهت چاپ اثر خود در تیراژ به هزینه

 (24×17 وزیری قطع) صفحه سقف مبلغ وام

 211تا  111 میلیون ریال 61

 311تا  211 میلیون ریال 01

 411تا   311 میلیون ریال 111

 صفحه 411بیش از  میلیون ریال 121
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 به ویرایش و داوری امتیازدهی( نحوۀ 5ماده 

ب مصو الخطرسمداشته و در این موارد باید از  عهده برادبی و نگارشی را  ازنظرویراستاران ادبی وظیفۀ ویرایش اثر  -1-1

 تبعیت کنند. (/(http://www.persianacademy.irفرهنگستان زبان و ادب فارسی 

آن،  از تربیش یا مجلد دو در کتاب هر علمی ویرایش بهشود. انجام می (1)ویراستاران طبق جدول  به دهیامتیاز -1-2

 .گیردمی تعلق امتیاز 3 تا مجموعاً

 شدهویراستاری کتب به دهیامتیاز ،(5) جدول    

 امتیاز تعداد صفحات کتاب

 1/1 111تا 

 1 211تا  111

 1/1 311تا  211

 2 311بیش از 

 .شدبامی شدهکسبهر امتیاز پژوهشی  ازایهزار تومان به  311 ،و ترجمه ، تصنیفتألیفتشویقی مبلغ  -1-3

پس از تصویب شورای انتشارات دانشگاه و  ضریب افزایش حقوق ساالنه به میزان هرسالالزحمۀ ویرایش افزایش حق -1-4

 پذیر خواهد بود.تأیید معاونت پژوهشی امکان

 عنوان داور پذیرفته شود، نحوة پرداخت حق داوری مشابه با استادیار خواهد بود.استثنایی که مربی بهدر شرایط  -1-1

ربط از میزان دقت های ذیبر اساس ارزیابی حوزهداوری  و الزحمۀ داوری و ویراستاریتعیین میزان واقعی پرداخت حق

 ن پژوهشی دانشگاه خواهد بود.و حجم مورد داوری و نیز میزان وقت صرف شده و با تأیید معاو

 با مسائل نوعیبهربط دانشگاه که های ذینامه از زمان تصویب در تمامی حوزهدر این آیین شدهمشخصهای الزحمهحق -1-6

 خواهد بود. االجراالزمچاپ و نشر و داوری کتاب، مجلۀ علمی یا طرح تحقیقاتی ارتباط دارند، 

 کلمهالزحمۀ ویرایش علمی، زبانی و فنی برای هر حق مبلغ ،(1) جدول        

          

 

 )ریال( هر کلمه الزحمهحق نوع ویرایش ردیف

 61 ویرایش زبانی متون فارسی 1

 121 فارسی )عربی، التین و غیره(ویرایش زبانی متون غیر 2

 61 ویرایش فنی متون فارسی 3

 121 فارسی )عربی، التین و غیره(ویرایش فنی متون غیر 4

 121 ویرایش توأم زبانی و فنی متون فارسی 1

 241 فارسی )عربی، التین و غیره(و فنی متون غیرویرایش توأم زبانی  6

http://www.persianacademy.ir)/
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 کتاب الزحمه داورینحوه پرداخت حق ،(5) جدول

 الزحمه )ریال(میزان حق رتبه علمی

 3111111 استاد

 2111111 دانشیار

 2111111 استادیار

 

 الزحمه مدیران مسئول و سردبیران نشریاتحق (1ماده 

( پرداخت 0بر اساس درصدی از حق مدیریت رئیس دانشگاه لرستان طبق جدول )الزحمه مدیران مسئول و سردبیران نشریات حق -6-1

 گردد.می

 الزحمه مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشگاه لرستانقحدرصد (، 8) جدول

 بگیرد در صورتی که نشریه رتبه
در صورتی 
که نشریه 
 رتبه نگیرد

تا چهار دوره از 
 انتشار نشریه

 مرتبه نشریه
 

 ISI سمت
ISC  

 با ضریب تأثیر

ISC  

 بدون ضریب تأثیر

 پژوهشی  –علمی

 با درجه الف و ب

پژوهشی  –علمی

 با درجه ج و د

 مدیر مسئول یا سردبیر 1 1 7 8 9 51 51

 سردبیر توأم مدیر مسئول و 1 1 8 9 51 55 51

 

 اهدا، فروش و مبادله( 5ماده 

 خریداری و به مراکز زیر اهدا نماید: صاحبان اثرجلد از آثار منتشره را از  21حداکثر اداره چاپ و نشر مجاز است  -7-1

  یک نسخه؛ هرکدامکتابخانۀ مقام معظم رهبری، نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی 

 ها و مراکز وابسته به دانشگاه هرکدام حداکثر دو نسخه؛دانشکدههای دانشگاه، کتابخانه 

 های مختلف کشور هرکدام یک نسخه؛دانشگاه 

  کتابخانه ملی ایران یک جلد  

 المنفعه در صورت ارسال تقاضای کتبی، یک نسخه.ها و نهادهای دولتی و عامهای سازمانکتابخانه 

 نامهآییناصالح و اجرای ( 8 ماده

 د. باشنامه منوط به تصویب شورای انتشارات دانشگاه میها در این آییناضافه مواد و تبصره و ، حذفهرگونه اصالح -7-1

لرستان رسید و از دانشگاه و هیئت رئیسه به تصویب شورای انتشارات  16/2/1411در تاریخ  ماده 0نامه در این آیین -7-2

 .باشدمی االجراالزم 16/2/1411تاریخ 


