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 دانشگاه کردستان در انتشاراتدستورالعمل اعطاء تسهیالت مالی برای چاپ کتاب 

 

به منظور کمک به نشر علم و تسهیل چاپ کتاب برای اعضاء هیات علمی دانشگاه کردستان و نیز قانونمند شدن 

از و میزان حمایت مالی از چاپ کتاب روال پذیرش آثار تالیفی یا ترجمه شده در شورای نشر، مراحل چاپ کتاب 

و جلسه هیات رئیسه  31/2/1397ه مورخ در شورای نشر دانشگا طریق انتشارات دانشگاه کردستان به شرح زیر

که از تاریخ تصویب در شورای پژوهشی قابل اجرا  اعالم می گردد به تصویب رسید و به شرح زیر 7/3/1397مورخ 

 باشد.می

های مولف یا مترجم باید عضو هیات علمی دانشگاه کردستان و یا نویسنده مستقلی از یکی از پژوهشکده -1

 دانشگاه  باشد. 

مورد نظر پس از تائید در شورای گروه و دانشکده و یا شورای پژوهشکده مورد نظر به شورای نشر دانشگاه کتاب  -2

 شود.ارسال می

نسخه برای چاپ اول کتاب حمایت  1500معاونت پژوهشی دانشگاه با تایید شورای نشر دانشگاه تا سقف تیراژ  -3

در با درخواست مولف یا مترجم کتاب و پس از تایید کتاب  تیراژتعداد آورد. الزم به ذکر است که مالی به عمل می

 شورای نشر دانشگاه تعیین خواهد شد.

تسهیالت مالی برای چاپ پس از تایید در شورای نشر دانشگاه،  مولف یا مترجمدانشگاه کردستان برای هر  -4

 نماید.فراهم میبراساس ضوابط مندرج در آئین نامه نشر کتاب دانشگاه  حداکثر یک کتاب در سال را

مجوز استفاده از آرم دانشگاه برای چاپ کتاب حتی بدون حمایت مالی دانشگاه منوط به داوری و تائید کتاب در  -5

 شورای نشر دانشگاه است.

صفحه به صورت تک رنگ به شکل زیر )چهارصد(  400های تا فرمول محاسبه حمایت مالی از چاپ کتاب -6

 باشد:می

K) ×  میزان حمایت مالی )ریال(000/000/35تعداد صفحات کتاب( +  ×تیراژ کتاب = 

)پنج  000/000/5صفحه، مبلغ  100صفحه به تناسب به ازای هر  400برای کتاب های با صفحات بیشتر از  

 000/000/55میلیون( ریال اضافه شود و حداکثر مبلغ پایه تا  سی و پنج) 000/000/35میلیون( ریال به مبلغ پایه 

 میلیون( ریال قابل افزایش است. پنجاه و پنج)
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در نظر  60تا  30در تعیین میزان حمایت مالی از چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه، از محدوده  K ضریب: 1تبصره 

توسط مدیر امور پژوهشی دانشگاه  ،شود که بسته به تعداد صفحات کتاب و هزینه الزم برای چاپ آنمیگرفته 

 شود.تعیین می

: در صورت چاپ کتاب در قطع رحلی، رقعی یا جیبی، حمایت مالی محاسبه شده از رابطه فوق به ترتیب 2صره تب

 ضرب می شود.5/0یا  8/0، 6/1در ضرایب 

برای کتاب هایی که نیاز به چاپ شدن به صورت رنگی دارند، عالوه بر حمایت مالی اولیه برای چاپ تک رنگ،  -7

آید. الزم به ذکر است که این فرمول برای چاپ بر روی کاغذ عادی ای به عمل میهمطابق فرمول زیر حمایت جداگان

باشد و در صورت استفاده از کاغذ گالسه مبلغ حمایت مالی محاسبه شده برای صفحات رنگی دو جنس مرغوب می

 برابر می شود.

(S  ×  تیراژ کتاب×   )رنگی )ریال(= مبلغ حمایت مالی برای صفحات  5 ×تعداد صفحه رنگی 

)یک( و برای چاپ چهار  1برای چاپ دو رنگ برابر با عدد  Sدر چاپ رنگی کتاب در قطع وزیری ضریب : 3تبصره 

)یک و نیم( و برای چاپ چهار رنگ  5/1)دو( و در قطع رحلی برای چاپ دو رنگ برابر با عدد  2رنگ برابر با عدد 

 )سه( تعیین گردید.  3برابر با عدد 

های تایید شده در شورای نشر دانشگاه و ارسال شده برای داوری، حق الزحمه داوری برای داوری اولیه کتاب -8

هزار )پانصد(  500و حداکثر )یکصد(  100متناسب با حجم کتاب و به تشخیص مدیر امور پژوهشی دانشگاه حداقل 

 شود.میتومان پرداخت 

جلد از کتاب را به معاونت پژوهشی دانشگاه تحویل  50تعداد عضو هیات علمی موظف است پس از چاپ کتاب  -9

 دهد.

کردستان بر روی جلد، پشت جلد و در صورت امکان دانشگاه  انتشارات رمآملزم به استفاده از مولف یا مترجم  -10

 .کتاب استشیرازه 

دوم در کنار آرم دانشگاه،  : در موارد خاص با تائید شورای نشر دانشگاه، امکان استفاده از آرم و نام ناشر3تبصره 

 وجود دارد.

 مولف یا مترجم موظف است طرح انتخابی برای جلد کتاب را به تصویب شورای نشر دانشگاه برساند.  -11

درصد میزان حمایت  50درصد، میزان حمایت مالی دانشگاه  30برای تجدید چاپ کتاب با تغییرات کمتر از   -12

 مالی برای چاپ اول است.
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درصد در محتوای کتاب با تائید داور و شورای نشر دانشگاه، کتاب به  30بیش از رت تغییر حداقل : در صو4تبصره 

 عنوان یک کتاب جدید تلقی خواهد شد.

و از  7/3/1397، تصویب در هیات رئیسه دانشگاه 31/2/1397 نشر دانشگاهتصویب در شورای و  آخرین بازبینی

 می باشد.قابل اجرا در شورای پژوهشی تاریخ تصویب 


