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 دانشگاه کردستان

 معاونت پژوهش و فناوري

 
 
 

به منظور کمک به نشر علم و تسهیل چاپ کتاب براي اعضاء هیات علمی دانشگاه کردستان و نیز قانونمند شدن روال پذیرش آثار تالیفی یا 
در شوراي  از طریق انتشارات دانشگاه کردستان به شرح زیرو میزان حمایت مالی از چاپ کتاب ترجمه شده در شوراي نشر، مراحل چاپ کتاب 

  باشد.قابل اجرا می هیات رئیسه دانشگاهکه از تاریخ تصویب در  گردداعالم می نشر دانشگاه به تصویب رسید و به شرح زیر
هاي آموزشی گروه یکی از  طریق از شگاه کردستان و یا نویسنده مستقل خارج از دانشگاه باشد کهمولف یا مترجم باید عضو هیات علمی دان )1

 باشد. و یا مستقیم از طریق اداره چاپ و انتشارات دانشگاه درخواست خود را ارائه داده  هاي دانشگاههپژوهشکدیا 
 شود.کتاب مورد نظر پس از تائید در شوراي گروه و دانشکده و یا شوراي پژوهشکده مورد نظر به شوراي نشر دانشگاه ارسال می )2

آورد. الزم نسخه براي چاپ اول کتاب حمایت مالی به عمل می 1500دانشگاه تا سقف تیراژ معاونت پژوهشی دانشگاه با تایید شوراي نشر  )3
 در شوراي نشر دانشگاه تعیین خواهد شد.با درخواست مولف یا مترجم کتاب و پس از تایید تیراژ کتاب تعداد به ذکر است که 

 بر تسهیالت مالی براي چاپ حداکثر یک کتاب در سال رادانشگاه، پس از تایید در شوراي نشر  مولف یا مترجمدانشگاه کردستان براي هر  )4
 نماید.نامه نشر کتاب دانشگاه فراهم میآییناساس ضوابط مندرج در 

 شوراي نشر دانشگاه است.مجوز استفاده از آرم دانشگاه براي چاپ کتاب حتی بدون حمایت مالی دانشگاه منوط به داوري و تائید کتاب در  )5

 هد بود:اروش زیر خو دوتوسط انتشارات دانشگاه کردستان به یکی از  حمایت مالی از چاپ کتاب میزان )6

شوراي نشر برآورد نماید هاي پژوهشی واگذار شده توسط انتشارات دانشگاه به افراد متخصص باشد و یا محصول طرح هایی که براي کتاب الف:
انتشارات دانشگاه هاي اجتماعی دانشگاه باشد،  ها از مسئولیت چاپ آن  زهد گرفت و یا حمایت اکه مخاطب عمومی داشته و مورد استقبال قرار خوا

در  با رعایت صرفه و صالح دانشگاه در انتخاب کمترین قیمت و داشتن کیفیت عالی را هاي ویراستاري، چاپ و نظارت چاپدرصد هزینه  100
 توسطضربدر تیراژ کتاب محاسبه شده و درصد هزینه تمام شده پشت جلد کتاب  15 نبه میزا  . در این موردنمود، پرداخت خواهد چاپ کتاب

 داده خواهد شد. از کتاب نیز به مولف/مترجم تحویل نسخه 10انتشارات دانشگاه به مولف یا مترجم پرداخت خواهد شد و تعداد 

چاپ کتاب بر اساس استعالم از سه چاپخانه مورد اعتماد براي  الزمهزینه کمترین درصد از  50به میزان حمایت مالی ها کتابسایر براي  ب:
الزم به ذکر  خواهد شد.به مولف یا مترجم جهت چاپ کتاب پرداخت توسط انتشارات دانشگاه و تعیین توسط مدیر مسئول انتشارات  ،دانشگاه

مولف یا مترجم در این مورد موظف  میلیون) ریال خواهد بود.(یکصد و پنجاه  000/000/150است که سقف حمایت مالی دانشگاه در این مورد 
 ه چاپ و انتشارات دانشگاه تحویل دهد.رانسخه از کتاب را به اد 50است پس از چاپ کتاب، تعداد 

کتاب و به  هاي تایید شده در شوراي نشر دانشگاه و ارسال شده براي داوري، حق الزحمه داوري متناسب با حجمبراي داوري اولیه کتاب  )7
 شود.میهزار تومان پرداخت (پانصد)  500و حداکثر (یکصد)  100دانشگاه حداقل  مسئول انتشاراتتشخیص مدیر 

بر اساس  کتابکردستان بر روي جلد، پشت جلد و در صورت امکان شیرازه دانشگاه  انتشارات لوگويملزم به استفاده از مولف یا مترجم  )8
 .باشدالگوي مصوب شوراي نشر می

شوراي نشر دانشگاه، امکان استفاده از آرم و نام ناشر دوم در کنار آرم در ید یتادرخواست مجوز مولف یا مترجم و : در موارد خاص با 3تبصره 
 دانشگاه، وجود دارد.

 جم موظف است طرح انتخابی براي جلد کتاب را به تصویب شوراي نشر دانشگاه برساند.مولف یا متر  )9

 

 انچاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردست يبرا یمال التیاعطاء تسه نامهوهیش
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 درصد میزان حمایت مالی براي چاپ اول است. 50درصد، میزان حمایت مالی دانشگاه  30براي تجدید چاپ کتاب با تغییرات کمتر از   )10

ویرایش جدید  درصد در محتواي کتاب با تائید داور و شوراي نشر دانشگاه، کتاب به عنوان یک  30بیش از : در صورت تغییر حداقل 4تبصره 
 .از آن حمایت مالی به عمل خواهد آمد(هر سال یک اثر) این شیوه نامه  4و با رعایت بند  تلقی خواهد شد

و از تاریخ به تصویب رسید  18/9/1398 در تاریخ در هیات رئیسه دانشگاه و 9/7/1398 در تاریخ نشر دانشگاهدر شوراي نامه  آییناین بازبینی 
 باشد.قابل اجرا می ،هیات رئیسهدر تصویب 

 


