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  هدف

مهمي را داشته استت  ايتن رويته  راتیتأثپیشرفت علم و فناوری بر شیوه نشر کتاب  الملل وروابط بین ازآنجاکه

در ن فرآيند پذيرش، داوری، حقوق پديدآورنده کتاب و دانشگاه و نحوه مديريت اين فرآيند کرد روزآمد منظوربه

گیری از فنتاوری اين موارد تقاضای مخاطبان در خصوص بهره هازجملاست.  شدهنيتدوالملل خصوص کتب بین

 باشد. و نیز استفاده از کتاب در تبلت و موبايل مي 1برخط

 مقدمه

است. به همین دلیل  شدهشناختههای انتشار دانش و تجربیات مستند بشر ترين راهيکي از قديمي عنوانبهکتاب 

در حتا  حاضتر وری روز دنیا و متناسب با نیازهتای کشتور صتیانت شتود. از اين ابزار با استفاده از فنا الزم است

موفق به توسعه دانش  مؤثرهای صنفي و علمي در گستره جهاني به نحوی الملل با اتکا به انجمنصنعت نشر بین

معتبتر  یهتاانجمنمرکز نشر دانشگاه صنعتي امیرکبیتر ضتمن حضتور در  الزم است. به همین دلیل شده است

المللي از تجربیات ساير ناشرين معتبر استفاده کرده و تغییرات اساسي در رويکردهتای ختود داشتته ن بینناشري

هتای کشتور در حتا  گیری از حجم انبوه اعضای هیات علمتي در دانشتگاهها و بهرهباشد. افزايش تعداد دانشگاه

های برخالف گذشته که رسالت دانشگاهگسترده فراهم کرده است. لذا  صورتبهحاضر زمینه نشر کتاب فارسي را 

ای جديد استت کته الملل عرصهبرتر کشور محدود به نشر کتاب علمي به زبان فارسي بوده است امروزه نشر بین

دانشگاهي مانند دانشگاه صنعتي امیرکبیر با اتکا به خیل اساتید برجسته خود شايستگي انجتام آن را دارد. ايتن 

در راستای اقتصاد مقاومتي که از يکسو بر دانش داخلي بنیان شده است و از  افتهيانسامموضوع تالشي ارزنده و 

الملتل ورود به بازار نشر بین  گريديعبارتبهشود. ديگر سو مبتني بر صادرات به ساير کشورهاست نیز ارزيابي مي

است. اين اقدام که متکتي بته میلیارد نفر  7میلیون نفر به بیش از  80کتاب به معني ارتقای سطح مخاطبان از 

المللي های بینکاغذی، الکترونیک و از طريق شرکت فعا  در نمايشگاه صورتبههای زنده دنیا نشر کتاب به زبان

بتا  استتالزم الملل نیز خواهد بود. لتذا  سطح بین در ریرکبیام  کمکي ارزنده به شناسايي دانشگاه صنعتي است

های مرکز يک سند باالدستي حاکم بر فعالیت صورتبهضوع را سامان داد. اين رويه ای روزآمد اين مورويه نيتدو

های فناوری و نیاز مخاطبتان ها و فرآيندهای ديگر متناسب با پیشرفتو تمامي رويه استالملل نشر در امور بین

هتای دها و متادههای شگرفت بشر در دهه اخیتر، ايتن رويته طتي بنتبا عنايت به پیشرفترا پوشش خواهد داد. 

 ذيل تدوين و روزآمد شده است. به شرح شدهدرج
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 مراد از دانشگاه در اين رويه دانشگاه صنعتي امیرکبیر است. دانشگاه: -1

  زير است: به شرحبرخي از اصطالحات بکار رفته در اين رويه  تعاریف: -2

های ر قالب فايلالکترونیکي د صورتبه افتهيانتشارو يا  شدهچاپکتاب: به هرگونه متن  2-1

 شود.های فشرده اطالق مييا لوح 2برخط

باشد و  شدهنوشتهبا زباني غیر از زبان فارسي هايي که الملل: به کلیه کتابنشر بین 2-2

 شود.در سطح جهاني باشد اطالق مي عرضهقابل

، تصنیف، ترجمه، تدوين، تقرير و تحشیه، تنظیم و گردآوری و تصحیح فیتألاثر: هرگونه  2-3

 و نشر باشد. چاپقابلکه زير است  به شرحهای متداو  در قالب کتابون مت

شود که تنها يک اطالق مييا تصنیفي  يفیتأل: به کتابي 3رساله يک موضوعي -2-3-1

 80 رشيموردپذحداقل تعداد صفحات . قرار دهدرا تحت پوشش تخصصي موضوع علمي 

 صفحه است.

شود که بخش اطالق ميک زمینه علمي مشخص در ي ييهاکتاب: به 4متن درسي -2-3-2

اعظم سرفصل يک يا چند درس را پوشش دهد. در اين نوع از کتاب چند موضوع علمي در 

 اند.های مختلف تبیین شدهفصل

های را در فصلتخصصي هايي که يک موضوع علمي : به کتاب5فصل کتاب -2-3-3

 شاملشود. اين نوع از کتاب طالق ميا گذاشته باشندبه بحث متفاوت  نیمؤلفتوسط مختلف 

 باشد.مياست  منتشرشده مؤلفتوسط چند  قبالًکه  باهمتجمیع مقاالت علمي مرتبط 

آالت و نماهای ماشینيا راهکارگاهي يا آزمايشگاهي  یهادستورالعمل: 6کتاب کار -2-3-4

 .افزارهانرم

های مختلف ات از شاخهخالصه اطالع رندهیدربرگکتب مرجع : 7المعارفدايره -2-3-5

 دانش.
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ي به زبان ديگر مختلف را از زبانفني کتابي که معاني لغات فني:  8فرهنگ لغات -2-3-6

 .گردآورده باشد

 . آورده باشد گرد همحو  محوری خاص  های گوناگون راکتابي که نقشه: 9اطلس -2-3-7

 ه است.کتب بر عهده شورای چاپ و نشر دانشگا نشرتصویب و تأیید نهایی  -3

مکتوب دو مساعد و بايست نظر کتاب شورای چاپ و نشر مي در مورد نشر یریگمیتصمبرای  -3-1

را  کنندکتاب اعالم  نشررا برای  %70مربوطه که حداقل امتیاز  ٔ نهیدرزمداور دارای تخصص 

 احراز نمايد.

نظر  کندیشتر را اعالم يا ب %70و ديگری  %70يکي از داوران امتیاز کمتر از  کهيدرصورت -1تبصره 

 داور سوم مالک قضاوت خواهد بود.

ايج داوری در مرکز نشر به ناشر ، نتيالمللنیب اندر خصوص نشر کتب مشترک با ناشر -2تبصره 

 .شوديم تحويلبور مز

 توسط صاحب اثر الزامي است.  طبق استاندارد جهاني تيرايکپرعايت قوانین  -3تبصره 

الزحمه صاحب اثر به با توجه به نوع و کیفیت اثر و نحوه خريد آن حق:  -4

 : شودترتیب زير محاسبه و پرداخت مي

 نسخه.  500در او  ضرب نشراز قیمت کتاب در  %25خريد کامل اثر حداکثر معاد   -4-1

 .شودالزحمه به صاحب اثر پرداخت ميحق نشردر خريد دائمي تنها در نوبت او   -1تبصره 

از  %10در صورت انتشار توسط دانشگاه صنعتي امیرکبیر : حداکثر خريد اثر به تیراژ معین  -4-2

 باشد.مي نشرقیمت پشت جلد کتاب ضربدر تیراژ برای هر نوبت از 

: بر الملليبین مشترک با ساير ناشرين صورتبهر اخريد اثر به تیراژ معین در صورت انتش -4-3

 اعالم کند خواهد بود. موردنظر ی که ناشرااساس شیوه

الذکر برای اعضای هیات علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر و ساير افراد الزحمه فوقحق -1تبصره 

 باشد. يکسان مي صورتبه
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از  هر صفحهبابت سا  از تاريخ تصويب اين الحاقیه  3تا نويسندگان تشويق  منظوربه -2تبصره 

هزار ريا  عالوه بر مبالغ مندرج در جدو  فوق به نويسنده  100مبلغ  المللنیب منتشرشدهکتاب 

  پرداخت خواهد شد.

اداره انتشارات )مرکز نشر( دانشگاه مجاز است کتب مورد تصويب شورای نشر را با توافق  : -5

 . کندمنتشر  10الکترونیکي صورتبه ايو کاغذی  صورتبهصاحب اثر 

ارتقای سطح کمي و کیفي کتب منتشره و نیز  منظورهب الملل:عضویت در مجامع نشر بین -6

الملل، مرکز نشر مجاز به عضويت در مجامع معتبر ناشرين استفاده از تسهیالت مجامع نشر بین منظوربه

 خواهد بود. يالمللنیب

 شورای چاپ و نشر دانشگاه برسد. دیتائبايست به اعتبار اين مجامع مي  -1تبصره 

 نین کشور در اين خصوص ضرورت دارد.رعايت قوا -2تبصره 

دانشگاه صنعتي امیرکبیر مجاز است نسبت به انتشار مرکز نشر  :یالمللنیبهمکاری با ناشران  -7

به  موردنظراقدام کند. در اين خصوص الزم است اعتبار ناشر  يالمللنیبکتاب مشترک با ناشران معتبر 

 شورای چاپ و نشر دانشگاه برسد.  دیتائ

 زامي است.لبور ازدر صورت انتشار مشترک کتاب با ساير ناشرين، رعايت ضوابط ناشرين م -1تبصره 

 رعايت قوانین کشور در اين خصوص ضرورت دارد. -2تبصره 

                                                 
 جديد ديگر یهایتکنولوژهای فشرده و نیز قالب لوح برخط يا در صورتبه10 


