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  جامع علمي كاربردي دانشگاه كتاب و نشرياتجامع بخشنامه 

  مقدمه:
پيرو بخشنامه شماره و  دانشگاه جامع علمي كاربرديدر راستاي پيشبرد اهداف تأمين منابع درسي 

دانشگاه جامع علمي هاي درسي و كمك درسي تأليف و چاپ كتابنحوه  03/08/1390/م مورخ 62862/90
ح زير به شرتوسط مؤسسات و مراكز و شرايط استفاده از آرم دانشگاه و لوگوي شوراي انتشارات كاربردي 

 تنظيم مي گردد. 

 
  چاپ كتاب توسط مركز آموزش علمي كاربردي بدون لوگوي دانشگاه: -الف

ت ربايست متن نهايي كتاب را كه بر اساس كتاب راهنماي تأليف دانشگاه تهيه گرديده است به صومركز مي .1
 تايپ شده جهت انجام مراحل اداري به واحد استاني ارسال نمايد.

 2نسبت به اخذ نظر  راهنماي تأليفهاي مصوب و رعايت واحد استاني ضمن تطابق محتوا با سرفصل .2
 گردد. اعالم مي دبيرخانه شوراي انتشاراتنمايد. در صورت تأييد داوران مراتب به داور اقدام مي

  گردد.داور متفاوت باشد متن براي داور سوم ارسال مي 2كه نظر در صورتي .3

ودرج لوگوي مركز به واحد استاني، به  چاپضمن اعالم موافقت  در صورت تأييد كميته تخصصي، .4
 تشخيص كميته تخصصي امتياز پژوهشي براي مركز و مؤلف محاسبه خواهد شد.

ي و چاپ كتاب، قراردادهاي مربوطه را مركز جهت انجام فرايندهاي ويرايش، نمونه خواني، صفحه آراي .5
   نمايد.منعقد و يك نسخه از آن را براي واحد استاني ارسال مي

 مايد.نواحد استاني كليه مستندات ارسالي از سوي مركز را در بايگاني پژوهشي مراكز نگهداري مي :1 تبصره

به چاپ كتاب هاي درسي و كمك  مراكز علمي كاربردي مي توانند با رعايت مفاد اين دستورالعمل اقدام .6
 درس نمايند.

  كليه بار مالي مربوط به مراحل داوري، ويراستاري و تأييد كتاب به عهده مركز متقاضي خواهد بود.  .7
  چاپ كتاب توسط مؤسسات آموزش عالي علمي كاربردي -ب

رأساً نسبت به انجام  راهنماي تأليف كتاب توانند با رعايتمؤسسات آموزش عالي علمي كاربردي مي
مراتب را جهت انجام مراحل بعدي  بدون الزام براي تأييد واحد استاني، وفرايند داوري و تأييد اوليه كتاب اقدام 

  اعالم نمايند. دبيرخانه شوراي انتشاراتبه 
  ب مؤسسات در دبيرخانه شورا بايگاني مي شود.ه كتمستندات مربوط بكليه   :2تبصره
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  توسط مؤسسه يا مركز با درج لوگوي مشترك دانشگاه با مركز يا مؤسسهچاپ كتاب  -)ج
ز به صورت مشترك با مرك دانشگاه لوگويدريافت در صورت تمايل مركز يا مؤسسه براي چاپ كتاب با .1

 ، درخواستب) توسط واحد استاني مطابق بنداوليه ( بايست پس از انجام مراحل داوريمييا مؤسسه، 
 با سرفصل مصوب شوراي برنامه ريزي مطابقتميزان راه داليل توجيهي از قبيل كتبي خود را به هم

كتاب، وجود و يا عدم ، تعداد دانشجويان مخاطب و تيراژ ، درسي يا كمك درسي بودن كتابآموزشي
دبيرخانه هاي موجود در بازار، به  هاي مشابه، ميزان تفاوت و نوآوري درمقايسه با كتاب وجود كتاب

  ارائه نمايد. انتشاراتشوراي 
توسط واحد استاني و داوري كتب پيشنهادي مؤسسات رأساً الزاماً كتب پيشنهادي مراكز اوليه داوري  :3 تبصره
   يرد.پذمؤسسه انجام ميخود توسط 
در صورت تأييد مراتب توسط كميته تخصصي، موضوع براي بررسي نهايي به شوراي انتشارات دانشگاه  .2

  گردد.ارجاع مي
تواند حسب مورد و در صورت صالحديد كتاب پيشنهادي را مجدداً براي داوري كميته تخصصي مي : 4بصرهت

  ارسال نمايد.
  درصورت عدم تأييد كميته تخصصي، كتاب به واحد استاني يا مؤسسه عودت خواهد شد. .3
  اشد.بمؤسسه متقاضي ميبار مالي ناشي از انجام مراحل داوري مجدد و بررسي پيشنهادها به عهده مركز يا  .4
قيمت پشت جلد در  درصد 10الي  5درصورت موافقت شورا براي چاپ كتاب با لوگوي مشترك، معادل  .5

(تشخيص درصد به عهده ي شوراي انتشارات  گردد.تيراژ از طرف مركز يا مؤسسه به دانشگاه پرداخت مي
  .)دانشگاه مي باشد

  چاپ كتاب منحصراً با لوگوي دانشگاه -د 
 10000تواند جهت توليد محتوا و چاپ كتاب براي دروسي كه مخاطبان بيش از راي انتشارات ميشو .1

د اقدام به فراخوان تأليف نمايد.(تعداد مخاطبان بر اساس نظر اعضاي شورا قابل تغيير خواهد نفر دارن
  بود).

ا ت چاپ منحصراً بمتقاضي توليد محتوا و ارائه اثر خود جهاي چنانچه فرد حقيقي، مركز يا مؤسسه .2
از قبيل ميزان مطابقت با سرفصل درسي مصوب  لوگوي دانشگاه باشد ضمن ارائه داليل توجيهي

هاي مشابه و ميزان ريزي، جامعه هدف و تعداد مخاطبان، وجود يا عدم وجود كتابشوراي برنامه
 شوراي انتشاراتهاي موجود در بازار، درخواست كتبي خود را به تفاوت و نوآوري نسبت به كتاب

  دانشگاه ارائه نمايد.
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ا پيش بيني شده يشورا در صورت تأييد اوليه درخواست، براساس اهميت موضوع و تعداد مخاطبان  .3
  نمايد.مراتب را جهت انجام مراحل داوري به كميته تخصصي ارجاع مي شورا،تشخيص 

 نمايد.خريد دائمي اثر اقدام مي، دانشگاه نسبت به ي انتشاراتدرصورت تأييد كميته تخصصي و شورا .4

اختيار دارد پس از خريد دائم اثر، با استفاده از نظر مؤلفان ديگر نسبت به ويرايش،  ي انتشاراتشورا .5
تصحيحات و افزايش محتواي اثر اقدام نموده و بر اساس ميزان قدرالسهم هريك از مؤلفان نسبت به 

  ام نمايد.تقدم و تأخر درج اسامي آنها روي جلد كتاب اقد

  باشد.تعيين زمان چاپ كتاب بر عهده شورا مي :5تبصره 
  شرايط كلي استفاده از لوگوي دانشگاه -ره

كه شامل صفحه حقوقي باشد يا نباشد بايستي ضمن مكاتبه با شوراي  چاپ كتاب (درسي و غير درسي) .1
 باشد. مي ت رئيسه دانشگاه مقدورز بررسي در شورا و استعالم از هيأانتشارات و پس ا

دهاي استاني بخواهند كتاب ساي واحهاي سازمان مركزي و يا رؤچنانچه هر يك از معاونين و مديريت .2
با آرم  )...اونت يا مديريت يا واحد استاني واز قبيل معرفي دانشگاه، مع چه درسي و چه غير درسي(

دانشگاه يا لوگوي انتشارات دانشگاه چاپ نمايند، ضروري است موارد را قبل از چاپ كتاب به شوراي 
انتشارات اعالم نمايند. شوراي انتشارات در صورتي كه كتاب درسي يا كمك درسي باشد، با توجه به 

كمك درسي نباشد نظر  گيري خواهد نمود و چنانچه كتاب آماده شده درسي وموارد بندهاي قبل تصميم
گاه ت رئيسه دانشضروري است نظر هيأ ايجاد بار مالي براي دانشگاه، پس از طرح در شوراي انتشارات، هب

 در اين زمينه استعالم گردد. 

چنانچه شرايط تأليف  باشندمي داراي كد مدرسيكه اعضاي هيأت علمي دانشگاه و همكاران دانشگاه  .3
نامه را داشته باشند، جهت استفاده از لوگوي دانشگاه براي درج ذكور در آيينكتاب با درنظر گرفتن مفاد م

درصد (به تشخيص شورا) از قيمت پشت جلد در تيراژ را به حساب  10الي  5بايستي روي كتاب مي
 درآمدهاي دانشگاه واريز نمايند.

 باشد؛ابعاد و قطع مورد تأييد براي چاپ انواع كتاب به شرح ذيل مي .4

 17*24هاي درسي و كمك درسي: قطع وزيري ابعاد   كتاب 

 21*24آموزشي: قطع رحلي ابعاد  هايدرسنامه 

 كمك درسي، گزارش عملكردها و ...غير درسي و غيرهاي كتاب 

  22*22قطع خشتي با ابعاد 
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ادر صكمك درسي براي هر كتاب درسي يا را از لوگوي انتشارات  مجوز استفادهچنانچه شوراي انتشارات  .1
 باشد ومي خودفقط مجاز به درج لوگوي در كنار لوگوي انتشارات روي جلد اصلي كتاب مركز  نمود،

 درج هر نوع آرم و لوگوي ديگري تنها در پشت جلد كتاب مجاز است.

الم و اع ي انتشاراتبدون استعالم از دبيرخانه شورا» كاربردي-دانشگاه جامع علمي«استفاده از نام كامل .2
  باشد. (حتي اگر از آرم و لوگو استفاده نشده باشد.)انتشارات ممنوع ميموافقت شوراي 

اند به دليل تشابه آرم مراكز علمي كاربردي كه در لوگوي انتشارات خود از آرم دانشگاه استفاده نموده :6تبصره 
  الزامي است. ي انتشاراتمراكز با آرم دانشگاه براي استفاده از آرم مكاتبه با شورا

عنوان مؤلف (اگر مدرس دانشگاه باشد) بايد در صفحه حقوقي كتاب درج گردد و تنها نام و نام خانوادگي  :7تبصره 
 گردد.مؤلف روي جلد درج مي

ها و معرفي استفاده از آرم دانشگاه در مجموعه هاي خارج از قالب كتاب، شامل گزارش عملكردها، برنامه :8ه تبصر
  مكاتبه با دبيرخانه شورا و اخذ مجوز از شورا امكان پذير مي باشد.مركز يا واحد استاني نيز پس از 

ي بايست فرآيند داوربراي مركز به دنبال نداشته و مركز ميعدم رعايت موارد ياد شده هيچگونه امتيازي  -1
 و ويراستاري و قالب شكلي مورد تأييد دانشگاه را رعايت نمايد.

جشنواره كتاب برتر و يا شركت در نمايشگاه كتاب دانشگاه، الزامي منظور شركت در ه جهت ارائه كتاب ب -2
 است تا كتب ارائه شده توسط مركز از فرمت ارائه شده توسط دانشگاه پيروي نمايد.

به تأليف و چاپ رسيده،  از هر كتابي كه توسط مراكز يا مؤسسات و بعد از طي فرآيندهاي فوق الذكر -3
 د.مربوطه قرار گيرتا در آرشيو سازمان مركزي و واحد استاني  ال گرددبايست دو جلد به دانشگاه ارسمي

هرگونه استفاده از آرم دانشگاه و لوگوي شوراي انتشارات بدون در نظر گرفتن موارد فوق از نظر دانشگاه  -4
 گردد و در مراجع مربوطه مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.تخلف محسوب مي
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 هاي درسي و كمك درسيتأليف كتابفلوچارت 

 هايانطباق با سرفصل

 توسط ناظرين مصوب

 اهنمايرانطباق با كتاب 
 تاليف، ترجمه و ...

 عقد قرارداد تأليف

داوري، ارسال براي 
ويراستاري، طرح روي 

 و ... جلد

 موافقت

تعيين نوع قرارداد 
خريد دائم (يا موقت) 

 هايانطباق با سرفصل

 توسط ناظرين مصوب

 هايانانطباق با سرفصل

 توسط ناظرين مصوب

تعيين درصدي از قيمت 
ن تعييپشت جلد در تير

تعيين درصدي ارسال ب
از قيمت پشت جلد در 

 تيراژ

تعيين داور و انجام فرايند 
 داوري و ويراستاري

انطباق با كتاب راهنماي 
 تاليف، ترجمه و ...

  بايگاني در 
 واحد استاني

ارسال يك نسخه 
  از كتاب 

  ارسال يك نسخه 
 به ستاد مركزي

چاپ آماده براي 

چاپ آماده براي  تخصيص امتياز 
پژوهشي براي 

 دريافت كتاب از مولف

 عقد قرارداد

 چاپ توسط مركز

تعيين توسط مركز و دانشگاه
نوع قرارداد خريد دائم (يا موقت)   توسط مركز /مؤسسه

لوگوي دريافت درخواست درج 
مشترك از مركز/موسسه يا 

 واحد استاني مربوطه

 خارج از فراخوان
 (انفرادي)

عقد قرارداد فيمابين 
 مركز  با مولف

رزومه مولف در بررسي 
شوراي انتشارات و ارجاع به 

 مربوط كميته

تأليف توسط 
 /مركز/فراخوانمدرس

نوع  
درخواست  

 از طريق فراخوان

بررسي طرح توجيهي 
تاليف و موضوع كتاب 

در كميته تخصصي 
 مربوط

رد 
 موافقت

تعيين نوع قرارداد 
خريد دائم (يا موقت) 

بررسي رزومه مولف در شوراي 
انتشارات و ارجاع به كميته 

 مربوط(درصورت موافقت)

اعالم به 
 متقاضي

ارسال مستندات قرارداد 
به واحد استاني و 

بررسي آن در كميته 

انطباق با 
 سرفصلهاي مصوب

تعيين داور و انجام 
فرايند داوري و 

تا ا

انطباق با كتاب راهنماي 
 تاليف، ترجمه و ...

  بايگاني مستندات در  
  موسسه

ارسال يك نسخه به 
 ستاد مركزي

تخصيص امتياز 
 پژوهشي براي مؤسسه

 

 چاپ توسط موسسه

  انطباق با 
 سرفصلهاي مصوب

عقد قرارداد فيمابين 
 مولفبا مؤسسه 


