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 اصفهان هنر دانشگاه انتشارات نامهاساس

5931 

 

 اهداف -اول فصل

 :از است عبارت اصفهان هنر دانشگاه انتشارات شوراي كلي اهداف - 5 ماده

 .هازبان ساير و فارسي زبان به هارشته همة در يتخصص-علمي معتبر و جديد فاتیتال و يپژوهش يدستاوردها نشر:  الف

 (اسناد ها،اطلس ،يهنر و علمي يهامجموعه ها،نامهفرهنگ نامه، واژه) مرجع آثار نشر و چاپ: ب

 .ترجمه يا تألیف از اعم دانشگاه درسي كمك و درسي كتب نشر و چاپ:  پ

 

  تعاريف - دوم فصل

 :است زير شرح به نامهآيین اين در رفته كار به اصطالحات تعريف -2 ماده

 آيین نامه، انتشارات دانشگاه هنر اصفهان است.: منظور از موسسه در اين موسسه

 و چاپ قابل كه است پژوهشي گونهاثر:  عبارت از هرگونه تالیف، تصنیف، ترجمه، تنظیم، تحشیه، تصحیح متون و همچنین هر

 .باشد نشر

 دانشگاه انتشارات توسط دانشگاه، انتشارات يشورا بيتصو و يداور از پس كه آثاري كلیه از است عبارت: دانشگاه شده منتشر آثار

 .باشد شده درج  ترتیب شماره اصفهان، هنر دانشگاه انتشارات نشانه آنها جلد روي و گردد منتشر اصفهان هنر

-يم يسامانده مبتکرانه بیترك اي و ديجد لیتحل اساس بر كه است شده رفتهيپذ اتينظر و يعلم يها داده از يا مجموعه: تألیف

 .است نقد با توام معموال و شود

 و هايا ساماندهي حجم معیني از داده ديگرانمنتشر شده  آثار تدوين و تصحیح يا و تنظیم، و گردآوري: تصحیح ،تدوين گردآوري،

 .معین نظري رويکرد با انديشه صاحبان اطالعات

اثر است و همراه با تحلیل يا نقد هاي علمي صاحب اي است كه پیام اصلي آن بر اساس ديدگاهها و نوآوريمجموعهتصنیف: 

هاي جديد كه حداقل يك سوم كتاب را ديدگاه اي استديدگاههاي ديگران در يك موضوع مشخص است. اين مجموعه به گونه

 .ت خود منتشر كرده باشندالدر مقا الًدهد، هرچند ممکن است آنها را قبصاحب اثر تشکیل مي

ديگر به زبان فارسي يا از زبان فارسي به زبان ديگر برگردانده شود، به گونه اي كه با متن  : اثري است كه مستقیما از زبانيترجمه

 و ترجمه تیفیك ،ياصل متن ناشر اعتبار متن، تیكم و يعلم اعتبار گرفتن نظر در بااصلي مطابقت و همخواني كامل داشته باشد. 

 .... ( و نامه واژه ه،ينما وستها،یپ ،يحیتوض يپاورق مقدمه، لیقب از)  يعلم يها افزوده

نظر تالیف شده و ويرايش و سازماندهي كتابي است شامل چند فصل كه هر فصل آن توسط يك متخصص يا صاحببه كوشش: 

 مقدمه كتاب توسط ويراستار اصلي نوشته شده باشد.

 حواشي و تعلیقات ضروري برآن.تقرير و تحشیه: تنظیم بیانات و گفتار علمي صاحب اثر و اضافه نمودن توضیحات و 

اي از سرفصل مصوب آن درس را شود و بخش عمدههاي مختلف دانشگاهي تدريس مياثر درسي: كتابي كه در هر يك از رشته

 دهد.مي دانشگاه ياري مختلفهايشود كه استاد يا دانشجو را در رشتهكتابي گفته ميدرسي: بهپوشاند. اثركمكمي

 .، ارائه نمايدرا به يکي از صورتهاي ذكر شده و حقوقي كه اثر يا اشخاص حقیقيصاحب اثر: شخص 
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 حصول اطمینان از كیفیت علمي، فني و ادبي آثارآثار ارائه شده به انتشارات دانشگاه براي  داوريارزيابي:

به انتشارات دانشگاه طبق قرارداد ها صاحب اثر براي همیشه و در تمام چاپيا معنوي خريد دائمي اثر: واگذاري تمام حقوق مادي 

 منعقده فیمابین.

صاحب اثر براي مدت و تیراژ معین و نوبت چاپ محدود به دانشگاه برابر يا معنوي  خريد موقت اثر: واگداري تمام حقوق مادي

 قرارداد منعقده بین صاحب اثر و دانشگاه .

الزحمه، نحوة پرداخت، شود و در آن مواردي چون میزان حقميقرارداد: سندي كه میان دانشگاه و صاحب اثر تنظیم و مبادله 

، /مترجمبه مولف نحوه پرداخت گردد.شیوه و مقطع زماني تحويل اثر، تعداد صفحه، تیراژ و ضوابط چاپ و انتشار، مشخص مي

اثر توسط مولف/مترجم و دانشگاه انتشار هزينه مشاركت در انتشار توسط مولف/مترجم و تامین سرمايه  از سوي دانشگاه، د اثريخر

 بر اساس قرارداد پیوست مشخص خواهد شد. 

 ،( كه منجر به تغییرات متني اثر گردد…گوناگون )محتوا، بیان، صحت و اعتبار، دقت و هايجنبهبازبیني يك اثر از  :ويرايش

 ايش شود:هاي مختلفي ويربايد از جنبهنوشته )مقاله يا كتاب( هر  شود.ويرايش نامیده مي

بررسي موضوعي و تخصصي محتواي اثر، مقابله متن با اصل و رفع اشکاالت و ابهامات و تحقیق در صحت يا سقم : علميويرايش 

 .آن، بررسي استخراج منابع و مآخذ متن و ساير مواد مربوط

و روان و مصطلح كردن جمالت، يك گذاري از رفع اشکاالت نگارشي و دستوري اثر، نشانهويرايش ادبي عبارت است  ويرايش ادبي:

بندي و موارد مشابه آن بدون تغییر در ها و پاراگرافها، فهرستها، ارجاعات، كتابنامه، نمودارها، جدولدست نمودن پانوشت

 ي علمي اثر.امحتو

 تواند در يك مرحله با عنوان ويرايش فني انجام شود. و ادبي ميعلمي : هر دو سطح ويرايش 1 تبصره

 بايد طراز علمي مورد تايید شوراي نشر و چاپ را كسب كند. : اثر ارايه شده حداكثر پس از طي دو مرحله ويرايش علمي2ره تبص

صاحب اثر موظف به پرداخت ويرايش ادبي اثر به تشخیص داور و تايید شوراي انتشارات  : بديهي است در صورت نیاز به3تبصره 

 .يا بايد شیوه هزينه كرد آن در قرارداد ذكر شودبوده و هاي مربوط به ويرايش هزينه

گونه تغییري در متن اصلي تجديد چاپ هاي مختلف بدون ايجاد هیچيك اثر در يك زمان يا زمان انتشارتجديد چاپ : تکرار -

 شود. نامیده مي

 پذيرش و نشر كتاب -فصل سوم 

 و تصويب آثار:  ، گردش كارمراحل بررسي - 9مادة 

هاي چاپ كتاب پس از وصول . در خواستدر زمینه ارزيابي و نشر كتاب است مرجع تصمیم گیرنده، انتشارات  دانشگاهشوراي 

-و انطباق با اولويت لحاظ محتواي كلي، نوع اثرمطرح شده و از  ت دانشگاه  اانتشاردانشکده، در شوراي انتشارات توسط نماينده 

 ه، در صورت تايید و تصويب به همراه مستندات و صورت جلسه مربوطو  مقدماتي قرار گرفتهمورد بررسي آموزشي  -هاي پژوهشي

تواند در صورت نیاز كتب پیشنهادي را جهت شوراي انتشارات مي. جهت ارزيابي علمي و ادبي براي دو داور ارسال خواهد شد

 وراي پژوهشي دانشکده مربوطه ارجاع دهد.ارزيابي فني مشورتي به ش

نمايد نتیجه بررسي و اظهار نظر خود را به صاحب اثر اعالم مي ،انتشارات حداكثر تا چهار ماه از تاريخ دريافت اثر شوراي :1تبصره 

 و در صورتي كه چاپ و نشر آن تصويب شده باشد نسبت به عقد قرارداد چاپ اقدام خواهد كرد.
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هاي دانشجويان تحصیالت تکمیلي و ها و رسالهستخرج از پايان نامههاي مكلیه حقوق مادي و معنوي مربوط به گزارش -4ماده 

هاي پژوهشي انجام شده در دانشگاه هنر اصفهان متعلق به معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان است و اين معاونت مرجع  حطر

 است. هاآنانتشار تصمیم گیرنده در مورد 

: در صورتیکه پايان نامه متعلق به دانشگاه ديگري غیر از دانشگاه هنر اصفهان باشد، مولف موظف است جهت نشر از 1تبصره 

 دانشگاه اصلي اخذ مجوز نمايد. 

 

 شرايط عمومي پذيرش اثر: –فصل چهارم

د و امکان نباشلف هنر مختهاي و پژوهشگران حوزهو يا مرجعي براي دانشجويان درسي علمي، آثار ارايه شده بايد  .1

انتشارات دانشگاه و در صورت نیاز شوراي  به تأيید شوراي  به عنوان يکي از منابع درسي بايد استفاده از آن

 رسیده باشد. پژوهشي/آموزشي دانشکده مربوطه

به عهده  تشخیص صالحیت علمي نويسنده باشد.تالیفات  ياپديدآورندة اثر بايد در موضوع ارايه شده صاحب تخصص  .2

 شوراي انتشارات دانشگاه هنر اصفهان است.

  ارايه كل اثر در قالب نسخه نهايي الزامي است.تالیفي آثار كلیه در مورد  .3

ازكتاب براي ارزيابي كیفیت ترجمه درصد  20صفحه يا  05جهت داوري اولیه كتب ترجمه شده، حداقل نیاز به ترجمه  .4

يك نسخه از كتاب اصلي هم بايد به همراه بخش ترجمه شده به شورا تحويل  است.در مرجله اول ارزيابي و تايید الزم 

 داده شود.

آورنده پديددر صورتیکه  دانشگاه هنر اصفهان باشد. بايد عضو هیأت علمي)يا يکي از پديدآورندگان( پديدآورندة اصلي اثر  .0

تصمیم پذيرش اثر جهت ارزيابي و انتشار به  د،يا پديدآورندگان اثر جز اعضاي هیئت علمي دانشگاه هنر اصفهان نباش

 نهاد دهنده خواهد بود. شیپعهده شوراي انتشارات دانشگاه و بر اساس سوابق پژوهشي شخص يا اشخاص 

 اثر است.صاحب اثر مسئول اصالت  .6

 تدوين گردد.دانشگاه نامه كتاب یوهاثر ارايه شده بايد طبق ش .7

همراه با به همراه نسخة ديجیتال آن و  يرا در دو نسخة چاپتالیفي اثر نسخه نهايي صاحب اثر موظف است متن كامل  .8

 تحويل نمايد.در شورا  به نماينده دانشکدهتکمیل شده هاي فرم

از  ح شده اعمال نموده يا براي هر يكرا بايد در نسخه اصالصاحب اثر كلیة اظهار نظرهاي داوران در مورد اصالحات الزم  .9

با ذكر ارسال نامه پاسخ به داوران و مشخص كردن موارد اصالح شده پاسخ مشخصي ارائه دهد. نظرات اعمال نشده 

 بر اساس نظرات داوران توسط نويسنده الزامي است.شماره صفحه 

 كتاب باشد. ويرايشاي، بايد ترجمه از آخرين در مورد آثار ترجمه .15

 

 :كتاب ر اصفهان در حوزه نشرانتشارات دانشگاه هن روندفصل پنجم: 

 انتشارحوزة سه بر تامین منابع مالي و نیز حمايت از اعضاي هیئت علمي رويکرد انتشارات دانشگاه هنر اصفهان در حوزه  -1ماده 

 .داردمشاركت در نشر و اعطاي نشان دانشگاه تمركز توسط دانشگاه هنر اصفهان، 

 انتشار توسط دانشگاه هنر اصفهان -5
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اي اعضاي هیئت علمي را بطور مستقیم منتشر نمايد. در اين شیوه، بر اساس تواند آثار تالیفي/ترجمهدانشگاه هنر اصفهان مي

قرارداد مبلغي به عنوان حق الزحمه تالیف/ترجمه به مولف/مترجم پرداخت خواهد شد. در شرايطي كه شوراي انتشارات مشخص 

از طريق اعتبار پژوهانه مولف/مترجم و يا مستقیما توسط خود مولف/مترجم پرداخت شود. در  تواندنمايد، هزينه انتشار كتاب مي

اتخاذ اين تصمیم هاي نشر توسط دانشگاه پرداخت شود. نمايد كه كلیه هزينه مصوبتواند راي انتشارات ميورد آثار ارزشمند شوم

  صورت خواهد گرفت. هاي خاص اثر و با توجه به تخمین بازگشت هزينهبر اساس ويژگي

 : مشاركت در نشر -2

تواند از طريق مشاركت با صاحبان اثر يا موسسات و ناشران بر اساس قراردادي كه با آنها منعقد خواهد كرد اثري را سسه ميؤم

تواند از  بخش هزينه مشاركتي دانشگاه ميمنتشر نمايد. در روي جلد كتاب عنوان و نشان دانشگاه هنر اصفهان بايد قید شود. 

در اين  پژوهانه مصوب اعضاي هیئت علمي )بر اساس آيین نامه پژوهانه دانشگاه( يا بطور مستقیم توسط مولف/مترجم تامین شود.

شیوه، محتواي تولید شده توسط اعضاي هیأت علمي دانشگاه و دانشجويان تحصیالت تکمیلي به عنوان آوردة مؤسسه تحت 

 گیرد.قرار مي ) ناشر( مشاركتشرايط قرارداد در اختیار طرف 

 :تعهدات مؤسسه در قبال صاحب اثر 

اقدامات الزم  ماه دوحداكثر طي مدت شوراي انتشارات دانشگاه  در پس از تأيید موضوع و محتواي كتابمؤسسه ت اس شايسته

و . بديهي است اگر طي مدت مقرر، مؤسسه را حاصل كند و اقدام به عقد قرارداد نمايد فقت اولیهاشناسايي ناشر، مو براي

 قابل بررسي است. به صاحب اثر موفق به انجام اقدامات الزم نشد، اعطاي مجوز استفاده از نشان دانشگاه هنر اصفهانپديدآورنده 

 :تعهدات ناشر 

 انجام كلیه مراحل چاپ اعم از تهیه زينك، چاپ و صحافي به صورت كامل -

 نويسي قبل از چاپ و انتشارات )فیپا( از كتابخانه مليز ادارة كل ارشاد استان و فهرستدريافت اعالم وصول ا -

 روز نسبت به چاپ و صحافي كتاب اقدام نمايد. 65مدت  طيناشر موظف است از زمان دريافت فايل اثر حداكثر  -

 نسخه از كتاب را در اختیار مؤسسه قرار دهد. 25ناشر موظف است پس از چاپ كتاب )در چاپ اول( تعداد  -

ناشر موظف است كلیه مشخصات حقوقي قرارداد را به طور كامل انجام دهد. بديهي است مؤسسه در تنظیم مفاد قرارداد مختار  -

 است.

  :اعطاي نشان دانشگاه هنر اصفهان -3

توانند تحت شرايط زير از امتیاز اعطاي تحصیالت تکمیلي ميدر اين شیوه اعضاي هیأت علمي دانشگاه هنر اصفهان و دانشجويان 

 نشان دانشگاه هنر اصفهان استفاده نمايد.

 : اعطاي نشان دانشگاه هنر اصفهان براي آثار تأليفي و ترجمه -3-5

ه مستندات به درخواست استفاده از نشان دانشگاه را به همرا تواننددر اين شیوه، اعضاي هیأت علمي دانشگاه هنر اصفهان مي

تواند از آرم صاحب اثر مي، اخذ تايیديهانتشارات و د. پس از مطرح شدن درخواست در شوراي ندهارايه  شوراي انتشارات دانشگاه

 دانشگاه هنر اصفهان استفاده نمايند. 

 :تعهدات مؤسسه 

اقدام به انجام ارزيابي علمي و محتوايي اثر نموده  شش ماه، حداكثر ظرف مدت انتشاراتمؤسسه موظف است پس از تأيید شوراي 

بديهي است كه كلیه موارد مرتبط با انتشار كتاب به عهده نويسنده خواهد بود و دانشگاه تنها  و نتیجه را به صاحب اثر اعالم نمايد.

 در زمینه اعطاي آرم همکاري مي نمايد. 
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 :تعهدات صاحب اثر 

 نسخه را در اختیار مؤسسه قرار دهد. 25تاب تعداد صاحب اثر موظف است پس از چاپ ك

 ضروري است.نشان مجوز صادر شده تنها براي چاپ اول كتاب معتبر است و در صورت چاپ مجدد، تمديد مجوز اعطاي 

 اطالعات مربوط به انتشارات طرف قرارداد خود را به همراه مستندات به مؤسسهپیش از اقدام به چاپ، صاحب اثر موظف است 

 تحويل دهد.

 

 شوراي انتشارات -فصل ششم

 اصفهان به شرح زير است: رتركیب شوراي انتشارات دانشگاه هن

 معاون پژوهشي دانشگاه  به عنوان رئیس شورا

 مدير انتشارات دانشگاه )مدير امور فناوري( به عنوان دبیر شورا

 هاي دانشگاه به عنوان نماينده دانشکده يك نفر از اعضاي هیئت علمي دانشکده

تواند يك يا چند نفر از اعضاي هیئت علمي دانشگاه را بر حسب موضوعات مطروحه در شورا به عنوان در صورت نیاز دبیر شورا مي

 عضو میهمان جهت مشورت و با هماهنگي با رئیس شورا در جلسه دعوت نمايد.

يد ابتدا در دانشکده و با حضور گروهي شامل مدير گروه مرتبط، نماينده دانشکده در تبصره: كتاب ارسالي توسط نويسندگان با

شوراي انتشارات و معاون پژوهشي دانشکده مورد ارزيابي مقدماتي قرار گرفته و سپس توسط نماينده دانشکده به شوراي انتشارات 

 ارسال شود.

 

در  25/1/96مورخ و  شوراي انتشارات دانشگاه هنر اصفهان پنجملسه ج در 16/8/90مورخ ماده،  0فصل و  6اين اساس نامه با **

 تصويب گرديد. جلسه صد و نود و سوم هیئت رئیسه دانشگاه هنر اصفهان

 


