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 نامه نشر كتاب در انتشارات دانشگاه صنعتي اروميه:شيوه

 

انتشارات دانشگاه نامه كارگروه بازبيني شيوهاعضاي ، 1396آبان  29در جلسه شوراي پژوهشي مورخ  -مقدمه 
نامه، تعيين شد و مقرر گرديد اصالحاتي صنعتي اروميه با محوريت ارتقاي كيفي و اصالح نسخه پيشين اين شيوه

 د:نشو) در موارد زير خالصه مي1396ديماه  16نامه جديد (مصوب نامه اعمال گردد. اهداف اصلي شيوهدر شيوه

 هاي فرهنگيهدف حمايت از فعاليتتشكيل صندوق انتشارات دانشگاه با  -

 تشكيل و تعيين اختيارات شوراي انتشارات -

 بازنگري در شرايط عمومي و اختصاصي تأليف، تصنيف و ترجمه كتاب -

 اجراي قوانين نشر كتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي -

  و اخذ مجوز نشر دانشگاهي كتاب فرآيند چاپ معرفي مراحل -
 اي و تصنيفيتأليفي، ترجمهكتب كيفي ارتقا سطح  -

 ها دهي به شاخصو وزن بازبيني معيارهاي داوري كتاب -

 هاي منتشر شدهو تثبيت قالب كتاب مشخصات ظاهري سازيهمسان -

 بازبيني شرايط استفاده از مساعده مالي نشر كتاب -

 نشر كتاب هاي فرهنگيرعايت آرمانبا  تأليف و ترجمه تعيين حداقل شمارگان -

 فرآيند چاپ كتاب با اعالم وصول به خانه كتاب ايرانتكميل  -

 پايبندي به قوانين نهادهاي باالدستي جهت تسهيل فرآيند تخصيص شابك، كد فيپا، و اخذ مجوز نشر -

گردند. سپس واژگان مرسوم در حوزه نشر و نامه ابتدا تعاريف مربوط به نحوه نگارش كتاب ارائه ميدر اين شيوه
شوند. پس از آن مراحل نشر كتاب، شرايط نويسندگان، مراحل اخذ مجوز چاپ و معرفي ميهاي مرتبط سازمان

در انتشارات دانشگاه صنعتي اروميه  پيشنهادي براي تدوين كتاب نشر، تركيب شوراي انتشارات دانشگاه، و قالب
 . شوندبا جزئيات ارائه مي

 

  :كتاب نگارش نحوه و نوع -1ماده

كه براساس تحليل جديد يا تركيب  شده استهاي علمي و نظريات پذيرفتهدادهاي از همجموع تأليف: -1-1
ها و نظرات خود و اشخاص تأليف اثري است كه در آن نويسنده يافته شود.مبتكرانه ساماندهي مي

اي تخصصي در قالب يك كتاب مطرح صاحبنظر را به منظور ارتقاي دانش موجود به صورت مجموعه
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هاي تأليف عبارتند از: مشخص بودن هدف كتاب، استفاده از منابع معتبر و به روز، استاندارد كند.مي
هماهنگي و تناسب مطالب با يكديگر، نظم منطقي در توالي فصول، مستند و مستدل بودن مطالب كتاب 

 ادبي.-و سازگاري با اصول نوشتاري و موازين علمي

هاي علمي نويسنده يا ها و نوآوريگاهاي است كه پيام اصلي آن براساس ديدهمجموع تصنيف: -1-2
باشد. حداقل هاي ديگران دريك موضوع مشخص مينويسندگان است و همراه با تحليل و نقد ديدگاه

دهد، هرچند ممكن است قبالً در مقاالت وي هاي جديد نويسندگان تشكيل ميسوم كتاب را ديدگاهيك
 باشد. منتشر شده

-صاحب اثر مفهوم و محتواي يك كتاب را از زباني به زبان ديگر برميترجمه اثري است كه  ترجمه: -1-3

است كه مترجم ساختار كتاب اصلي را حفظ و متن را با دقت و رعايت امانت گرداند. ترجمه مطلوب آن
ترجمه كتاب از متن معتبر و ارزنده، از يك زبان خارجي به زبان در مفهوم به زبان مقصد برگرداند. 

-لعكس، با درنظر گرفتن اعتبار علمي متن، اعتبار ناشر متن اصلي، كيفيت ترجمه و افزودهفارسي و يا با
 باشد.نامه و...) از مترجم اصلي ميهاي علمي (از قبيل مقدمه، پاورقي توضيحي، پيوستها، نمايه، واژه

 دهد.اي را در رشته مذكور پوشش ميگسترده ، طيفبطور معمول گروه مخاطبان كتاب ترجمه

ترين ترين و نزديكبدل هاي موجود در جهان، تشخيص صحيح-عبارت است از معرفي نسخه تصحيح: -1-4
نسخه به زمان حيات مؤلف، ارائه روش تحقيق، شرح و توضيح مستندات متن، ذكر منابع، تكميل نقايص 

  رشته تخصصي مصحح بايد لزوما با موضوع كتاب منطبق باشد. .و داوري در بهترين برداشت

 .دنشومطالبي كه از منابع مختلف تهيه و در يك مجموعه تدوين مي :)گردآوري(تدوين -1-5
 

  :تعريف واژگان حوزه نشر كتاب -2ماده

P0Fمنظور از شابك :شابك  -2-1

1
P "كه به عنوان شناسه كتاب در تمام  است "المللي كتابشماره استاندارد بين

خانه كتاب "توسط  بطور منحصر به فرد براي هر كتاب، كد شابك .مجامع بين المللي قابل استناد است
گردد و بايد با دقت و رعايت جزئيات، در سرشناسه كتاب درج گردد. هرگونه تغيير در صادر مي "ايران

عالوه بر درج شابك در  انجامد.شابك، از جمله محل تفكيك اعداد با خط تيره به تغيير معناي شابك مي
 بايد توسط نويسنده، پشت جلد كتاب درج گردد. شابك نيز باركد معادل سرشناسه،

                                                           
1 ISBN: International Standard Book Number 
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سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي "كه از سوي  "نويسي پيش از انتشارفهرست" :فيپا -2-2
  كند.ويت كتاب را در قالب يك سرشناسه خالصه ميمشخصات و هگردد، صادر مي" ايران

 "دفتر توسعه كتاب و كتابخواني"چاپ و نشر كتاب تنها پس از صدور مجوز نشر از سوي  :مجوز نشر -2-3
-باشد. نشر هر كتاب پيش از صدور مجوز، تخلف محسوب ميوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجاز مي

نسخه از كتاب چاپ شده به دفتر  پنجبا تحويل  "اعالم وصول"همچنين پس از چاپ كتاب فرآيند  شود.
 گردد. تكميل مي (يا دفتر اداره فرهنگ و ارشاد استان آذربايجان غربي) توسعه كتاب و كتابخواني

 

 تركيب شوراي انتشارات دانشگاه:– 3ماده

شود. تركيب اعضاي شوراي كليه موارد مربوط به چاپ و نشر كتاب در شوراي انتشارات دانشگاه بررسي مي
 انتشارات به شرح زير است:

 معاون پژوهشي دانشگاه (رئيس شورا) -3-1

 مدير پژوهشي دانشگاه  -3-2

 مدير انتشارات دانشگاه (دبير شورا) -3-3

 رياست كتابخانه دانشگاه  -3-4

 دو نفر از اعضاي هيئت علمي با حكم معاونت پژوهشي دانشگاه -3-5

جلسات شوراي انتشارات دانشگاه در مواقع لزوم با دستور رياست شورا يا با درخواست دبير شورا  – 1تبصره
 برگزار خواهد شد و تصميمات با رأي نصف بعالوه يك الزم االجراست.

درخواست چاپ كتاب توسط مؤلف/مترجم، بررسي نتايج داوري، و صدور مجوز نشر پس از تصويب در  – 2تبصره
 ت دانشگاه قابل بررسي خواهد بود. شوراي انتشارا

دو بار غيبت متوالي و يا سه بار غيبت غيرمتوالي اعضاي حقيقي شوراي انتشارات به منزله خروج از  -3تبصره
 شوراي انتشارات است. 
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 :كتاب /تصنيفدانشگاهي تأليف/ترجمه-درون مراحل – 4ماده

 فهرست مطالب به انتشارات دانشگاه و) /ج(فرم الف/ب /تصنيفتأليف/ترجمه تحويل اظهارنامه -4-1

 به گروه آموزشي مربوطه جهت تصويب و داوري اوليه  و فهرست مطالب ارسال اظهارنامه -4-2

  شوراي پژوهشي دانشگاه جهت بررسي و تصويب  به مطالب فهرست و اظهارنامه ارسال -4-3

 توسط متقاضيو تأييد نهايي اظهارنامه انتشارات دانشگاه  كامل كتاب بهتحويل نسخه  -4-4

 جهت تصويب گروه آموزشي مربوطهارسال نسخه كامل كتاب به  -4-5

و ديگر موارد در اين  بررسي شرايط تصنيفتصويب (به شوراي پژوهشي جهت نسخه كامل كتاب ارجاع  -4-6
 )پذيردمرحله انجام مي

 تعيين يك داور داخلي و يك داور خارجي از سوي انتشارات ارسال اثر براي داوري با  -4-7

به همراه ، ارائه حداقل دو فصل كتاب 3-4تا  1-4ماده  در مورد كتب ترجمه عالوه بر شرايط مندرج در -1تبصره
 الزاميست.  و شوراي پژوهشي جهت بررسي در گروه آموزشي مربوطهاظهارنامه اوليه، 

شود كه يكي از آنها از داخل دانشگاه و ديگري از براي ارزيابي كتاب استفاده مياز نظرات دو داور  -2تبصره
 فرآيند شود، كسب داوران از يكي از تنها چاپ براي الزم امتياز كه مواردي درشود. خارج از دانشگاه انتخاب مي

 .شد خواهد منوط دانشگاه از خارج ترجيحاً سوم داور نظر به داوري

 10تا  6پاسخ سؤاالت تنها ( گيرد.داوري به صورت ناشناس و با حذف نام نويسندگان انجام ميفرآيند  -3تبصره
 )كه فاقد اطالعات نويسنده است گرددبراي داوران ارسال مي /تصنيفترجمهاظهارنامه تأليف/

نظر در زمينه و يا از متخصصين صاحب بوده نويسندهاز نظر مرتبه علمي، هم مرتبه و يا باالتر از  داوران -4تبصره
   مذكور با تأييد شوراي انتشارات انتخاب خواهند شد.

براي كتب  65جهت نشر كتاب در انتشارات دانشگاه صنعتي اروميه، كسب حداقل امتياز  -5تبصره
 از هريك از داوران الزاميست.  تصنيفيبراي كتب  70 امتياز و ،/تدوينتصحيح/ترجمه/تأليف

هاي اعالم شده از سوي وزارت علوم درصد با سرفصل 80باشد، بايد بيش از  "درسي"چنانچه كتاب  -6تبصره
است. اظهار به در اظهارنامه  "درسي"تطابق داشته باشد. فروش و تدريس كتاب در دانشگاه مستلزم ذكر عبارت 

 فرآيند داوري مؤثر خواهد بود. روند در  بودن كتاب "درسي"
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چنانچه مؤلف/مترجم تقاضاي نشر كتاب خود را به انتشارات دانشگاه تحويل نمايد، بدليل ورود به  -7تبصره
فرآيند داوري و اخذ مجوز، اقدام همزمان از طريق ديگر مؤسسات انتشاراتي تخلف محسوب شده و جهت 

 به مراجع فرهنگي باالتر ارجاع داده خواهد شد. چاپرسيدگي و ابطال مجوز 
 

 :از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اخذ مجوز چاپ كتاب دانشگاهي براي-برون مراحل – 5ماده

 اخذ كد شابك و باركد از خانه كتاب ايران  -5-1

 درخواست سرشناسه فيپا از كتابخانه ملي -5-2

 درخواست مجوز براي كتاب از دفتر توسعه كتاب و كتابخواني -5-3

 چاپ كتاب در چاپخانه پس از ارائه مجوز نشر  -5-4

 تأييد صحت شمارگان توسط انتشارات -5-5

نسخه به گروه  1و پژوهش  معاونتنسخه به  1 ،نسخه به انتشارات 1نسخه كتاب به كتابخانه،  5تحويل  -5-6
 (تمامي نسخ مي توانند جهت سهولت به انتشارات دانشگاه تحويل داده شوند) آموزشي مربوطه

  نهايي اعالم وصول و ارائه كتاب چاپ شده به خانه كتاب ايران جهت ثبت -5-7

 مندي از امتيازاتپژوهش و بهره معاونتصدور تأييديه پايان كار كتاب توسط انتشارات جهت ارائه به  -5-8

 

 شرايط عمومي نشر كتاب از طريق انتشارات دانشگاه صنعتي اروميه: –6ماده

دانشگاه صنعتي اروميه تقاضاي تأليف/ترجمه/تصنيف  (و يا پرسنل)چنانچه يكي از اعضاي هيئت علمي  -6-1
تا  5كتاب از طريق انتشارات دانشگاه صنعتي اروميه داشته باشد، كافيست حائز يكي از شرايط ماده

و  1راحل مادهدرخواست، بايد م تنظيم و تحويل اظهارنامهباشد. بديهي است كه متقاضي پس از  7ماده
 را از طريق انتشارات دانشگاه طي كند. 2ماده

 از اعضاي هيئت علمي و يا پرسنل دانشگاه نباشد، پيش از احراز شرايط ماده نويسنده كتابچنانچه  -6-2
 بايد از طريق ساير مراجع و نهادهاي ذيربط واجد صالحيت تشخيص داده شود. 6-1

قابل اجرا نيست؛  4روال مادهدانشگاه،  و خارج از محدوده تخصصيهاي غيرداير رشته در موارد تقاضا در -6-3
   شود.گيري به شوراي انتشارات دانشگاه واگذار ميدر اين موارد تصميم



8 
 

 شرايط ترجمه كتاب: –7ماده

مبدأ و هاي مترجم بايد با مرتبه علمي حداقل استاديار باشد و يا حداقل يك مقاله به هر يك از زبان -7-1
 مقصد داشته باشد.

 سال از انتشار كتاب اصلي گذشته باشد.   5نبايد بيش از  -7-2

 در ساير موارد مغاير با شرايط فوق، شرايط مترجم بايد مورد تأييد شوراي انتشارات دانشگاه باشد. -7-3

كسب مجوز از صورت عدم كسب مجوز از نويسنده اصلي جهت ترجمه كتاب به عهده مترجم است. در  -7-4
، كليه مسايل حقوقي ناشي از حق نشر، حق تأليف و ... به عهده مترجم خواهد بود و نويسنده اصلي

 ندارد. مواردانتشارات دانشگاه مسؤوليتي در اين 

 

 كتاب: تصحيح/تدوين/أليفشرايط ت – 8ماده

 مربوط به كتاب را يتخصصحوزه تجربه تدريس در يا با مرتبه علمي حداقل استاديار باشد و مؤلف بايد  -8-1
 .داشته باشد

ت معاونكه مورد تأييد مرتبط با موضوع كتاب  ISIمقاله علمي پژوهشي يا  3مؤلف/مترجم بايد حداقل  -8-2
ت پژوهش معاونهاي پژوهشي جايگزين، تنها با تأييد پژوهشي باشد، به چاپ رسانده باشد. ساير فعاليت

 قابل قبول خواهد بود.

 ساير موارد مغاير با شرايط فوق، شرايط مؤلف بايد مورد تأييد شوراي انتشارات دانشگاه باشد.در  -8-3

 

 كتاب: صنيفشرايط ت – 9ماده

 داشته باشد. تخصصي را رشتهنويسنده بايد حداقل هشت نيمسال تحصيلي سابقه تدريس در  -9-1

به عنوان نويسنده  ،مرتبط با حوزه تخصصي كتاب پژوهشي-مقاله علمي 10در نويسنده بايد حداقل  -9-2
 .مشاركت داشته باشد و يا داراي مرتبه علمي دانشيار باشد

از  مطالب برگرفته (حداقل سي درصد شرايط عمومي تصنيف كتاب توسط نويسنده رعايت شود. -9-3
 باشد) هاي نويسندهپژوهش
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  :كتاب پژوهشي چاپ امتيازمساعده مالي و مندي از شرايط بهره – 10ماده

  بايد يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي اروميه باشد. نويسنده اولبراي دريافت مساعده مالي،  -10-1

نام و نماد انتشارات دانشگاه صنعتي اروميه بايد مندي از مساعده مالي و امتياز پژوهشي، جهت بهره -10-2
 شناسه كتاب درج شود. سردر همچنين و  ، عطفروي جلد جلد، پشت

 100 تصنيف شمارگان چاپ براي كتبحداقل مندي از مساعده مالي و امتياز پژوهشي، جهت بهره -10-3
 باشد.مي جلد 200و ترجمه  جلد 150/تدوين/تصحيح ، تأليفجلد

 نسخه 1 ،نسخه به واحد انتشارات 1به كتابخانه دانشگاه، نسخه كتاب  5موظف است حداقل نويسنده  -10-4
 تحويل نمايد. و يك نسخه به گروه آموزشي مربوطه پژوهشي معاونتبه 

 به عهده مؤلف/مترجم است. ، "اعالم وصول"ز جهت تكميل فرآيند تأمين تعداد نسخ مورد نيا -10-5

راساس حق بچاپ براي كتاب با بيش از يك نويسنده با وابستگي دانشگاه صنعتي اروميه، مساعده  -1تبصره
 تخصيص خواهد يافت.  تعيين شده در اظهارنامهمشاركت 

بخشي از سقف  ،چنانچه بدليل مشاركت با ساير همكاران و يا ديگر داليل مورد تأييد شوراي انتشارات -2تبصره
براي موارد بعدي چاپ در همان دوره ارتقا قابل استفاده  مساعده چاپ به عضو هيئت علمي تعلق گيرد، مابقي

  خواهد بود.

تخصيص  رسند،هاي زبان اصلي كه در يكي از انتشارات خارج از كشور به چاپ ميدر مورد كتاب -2تبصره
پژوهشي  معاونتاز سوي تنها با تأييد اعتبار انتشارات مربوطه با ارائه مستندات توسط نويسنده، و مساعده چاپ 

 گردد.بررسي مي 1براي بيش از يك نويسنده، شرايط تبصره. شودتعيين ميدانشگاه 

 توانند به دفتر انتشارات دانشگاه تحويل داده شوند.مي 5-10و  4-10كليه نسخ مربوط به ماده -3تبصره

  شوند.هاي الكترونيكي مشمول دريافت مساعده چاپ و نشر نميكتاب -4تبصره
 

هاي فرهنگي حمايت مالي از انتشار كتاب و فعاليت ها،تأمين هزينه صندوق انتشارات دانشگاه با هدف – 11ماده
هاي صندوق زير نظر معاونت امور مالي و . كليه فعاليتگردداندازي ميدر داخل دانشگاه راهبا انتشارات، مرتبط 

   شود. پشتيباني دانشگاه انجام مي
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، پرداخت حق نويسندهكليه مراودات مالي واحد انتشارات، از قبيل پرداخت مساعده انتشار كتاب به  – 12ماده
السهم سود فروش كتاب و ... از طريق صندوق انتشارات دانشگاه، و با تأييد معاونت داوري به داوران، دريافت حق

 پذير خواهد بود.امور مالي و پشتيباني امكان

براي تشكيل صندوق انتشارات محقق نشود، كليه مراودات مالي با معرفي و  12رايط مادهتا زماني كه ش -1تبصره
 پذير خواهد بود. دفتر انتشارات به معاونت اداري و پشتيباني امكان از سوي تأييد

 

گردد براي كتب در صورت پرداخت مساعده چاپ كتاب، عضو هيئت علمي متعهد مي – 13ماده
تصنيف/تأليف/تدوين/تصحيح معادل هفت و نيم درصد و براي كتب ترجمه ده درصد قيمت پشت جلد كتاب را 

 پس از فروش و در پايان هر سال به صندوق انتشارات دانشگاه عودت دهد.

 حداقل شمارگان بازپرداخت به صندوق انتشارات 
 100 قيمت پشت جلد كتاب× شمارگان ×  075/0 تصنيف
 150 قيمت پشت جلد كتاب× شمارگان ×  075/0 صحيحتأليف/تدوين/ت
 200 قيمت پشت جلد كتاب× شمارگان ×  1/0 ترجمه

 

 

 محل درج نام و نشان دانشگاه صنعتي اروميه – 14ماده

باال سمت چپ درج  جلد روي مطابق شكل نمونه، بايد اروميه صنعتي دانشگاه انتشارات نماد و نام -14-1
 .شود

باال سمت راست درج  جلد پشت مطابق شكل نمونه، بايد اروميه صنعتي دانشگاه انتشارات نماد و نام -14-2
 محل درج باركد در پشت جلد نيز در شكل مشخص شده است. .شود

در قسمت فوقاني عطف كتاب  مطابق شكل نمونه، بايد اروميه صنعتي دانشگاه انتشارات نماد و نام -14-3
 .درج شود

، از نشان دانشگاه براي باشداي براي انتشارات دانشگاه طراحي نشده تا زماني كه لوگوي جداگانه -14-4
 گردد.انتشارات استفاده مي

در صورت مشاركت سازمان/ارگان ديگر در چاپ كتاب، درج نام و نشان ارگان/سازمان مذكور در  -14-5
 عطف، پشت و روي جلد بالمانع است.
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  انتشاراتتنظيم كتاب در قالب مصوب  – 15ماده

 ) باشد.21*26) يا رحلي (17*7/24قطع كتاب مي تواند وزيري ( -15-1

 و براي متن التين از نوع 13با شماره قلم   B Mitraقلم مورد استفاده براي متن فارسي  -15-2
Times New Roman  باشد.مي 11با شماره قلم 

تنظيم شده باشد، براي تبديل به حالت قطع وزيري و  A4چنانچه هنگام ويرايش متن اندازه صفحه  -15-3
 تنظيم شوند: ها بايد مطابق جدول زيرها و فاصلهحاشيهرحلي، 

 قطع رحلي قطع وزيري 

 حاشيه ها

 سانتيمتر 4/3باال: 
 سانتيمتر 2پائين: 
 سانتيمتر 5/2چپ: 
 سانتيمتر 5/2راست: 

 سانتيمتر 2باال: 
 سانتيمتر 2پائين: 
 سانتيمتر 2چپ: 
 سانتيمتر 2راست: 

 Multiple 1.1 Multiple 1.1 فاصله سطرها در متن

 Multiple 0.9 Multiple 0.9 فاصله خطوط پاورقي

 Multiple 0.9 Multiple 0.9 فاصله شرح شكلها و جداول

 Multiple 0.9 Multiple 0.9 فاصله منابع انگليسي
 

 جزئيات مربوط به قالب كتاب در يك فايل نمونه  بطور ضميمه در وبسايت دانشگاه قرار خواهد گرفت. -15-4
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مورد تصويب  1396ماه دي 16در جلسه مورخ تبصره تنظيم شد و  15و ماده  16نامه در اين شيوه -16ماده 
و تشكيل جلسات  مطالعات فنيرگروه كه با اعضاي كا از شوراي پژوهشي دانشگاه صنعتي اروميه قرار گرفت.

 گردد:نامه دلسوزانه تالش كردند، با ذكر نام قدرداني مياين شيوه براي تدوين كارشناسي

 عضو هيئت علمي گروه مهندسي معدن دانشگاه صنعتي اروميه  دكتر رضا ميكائيل -

 عضو هيئت علمي گروه مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اروميه  زادهدكتر رحيم تقي -

 عضو هيئت علمي گروه مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اروميه   رحيم دباغ دكتر -

 رياست كتابخانه دانشگاه صنعتي اروميه  زادهمهندس پرويز قربان -

 انتشارات و عضو هيئت علمي گروه برق دانشگاه صنعتي اروميه سرپرست  دكتر سارنگ كاظمي نيا -

 

 

 1396ماه دي 16

 انتشارات دانشگاه صنعتي اروميه
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 فلوچارت مراحل چاپ كتاب در انتشارات دانشگاه صنعتي اروميه:

) و 3دانشگاهي(ماده-مراحل اخذ مجوز و چاپ كتاب در انتشارات دانشگاه صنعتي اروميه شامل دو بخش درون
) است. ابتدا پروپوزال كتاب در قالب اظهارنامه تأليف/ترجمه (فرم الف/ب) به همراه 4دانشگاهي(ماده-بيرون

فهرست مطالب در گروه آموزشي مربوطه داوري شده و پس از تصويب، در شوراي پژوهشي دانشگاه مورد بررسي 
گيرد (چنانچه تقاضا براي ترجمه باشد، ارائه دو فصل كتاب به همراه پروپوزال الزاميست). پس از اتمام قرار مي

ليف/تصنيف/ترجمه به دفتر انتشارات نگارش كتاب، يك نسخه كامل كتاب به همراه اظهارنامه درخواست تأ
شرايط پس از تصويب در گروه، شود تا براي تصويب به گروه آموزشي ارجاع داده شود. دانشگاه تحويل داده مي

شود. پس از تأييد در شوراي پژوهشي، مي بررسيشوراي پژوهشي دانشگاه  در عمومي ترجمه/تأليف/تصنيف
عيين حداقل يك داور از داخل و يك داور از خارج دانشگاه (كه هردو لزوماً فرآيند داوري از سوي انتشارات، با ت

شود. در صورت كسب حداقل امتياز الزم از داوري، داراي تخصص كافي و مرتبط با حوزه كتاب هستند) آغاز مي
-جهت اخذ مجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دنبال مي 4فرآيند چاپ كتاب با مراحل مذكور در ماده

 شود.
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