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  به نام خدا

  

  مقدمه
نشر و در راستاي سرعت بخشيدن به روند  به منظور تعيين خط مشي، نحوه پذيرش، چاپ و توليد و ارتقاي كمي و كيفي آثار قابل

هاي دانشگاه كردستان و با توجه به اهميت و جايگاه نشر ها و سياستبررسي، كارشناسي و ارزيابي آثار تدوين شده مرتبط با رسالت

-به همين دليل آئيننامه جامع و كامل را احساس نمود و در توليد علم، معاونت پژوهشي دانشگاه كردستان نياز به تدوين يك آئين

نامه در چندين بخش به صورتي تدوين شده اين آئين. آماده گرديد "دانشگاه كردستان نامه نشر كتابآئين"نامه حاضر با عنوان 

  . است كه تمامي نيازهاي فوق را دربرگيرد
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 دانشگاه كردستان نشر شوراي: بخش اول
  

گيري در مورد چاپ و يا رد آثار هاي دانشگاه و تصميمبه منظور بررسي و كارشناسي علمي كتابشوراي نشر دانشگاه كردستان 

  .شودپيشنهادي تشكيل مي

  

  تركيب اعضاي شوراي نشر دانشگاه كردستان: 1ماده 

 )رئيس شورا(معاون پژوهشي دانشگاه  -1

 رئيس اداره انتشارات -2

 دانشگاه يمدير پژوهش -3

 دانشگاه رئيس كتابخانه مركزي -4

دو نفر عضو هيأت علمي متخصص در امور نشر كتاب را به شوراي پژوهشي دانشگاه معرفي و  ،شوراي پژوهشي هر دانشكده( دانشكدهنماينده  -5

 )نمايديك نفر را از بين اين دو نفر انتخاب مي ،پژوهشي دانشگاهشوراي 

  

  .شوندسال تعيين مي 2تمامي اعضاي شوراي نشر با حكم معاون پژوهشي دانشگاه به مدت  :1تبصره 

  .شركت كندشورا در جلسه بدون حق رأي تواند مي صاحب اثرشخص  ي نشربا صالحديد شورا :2تبصره 

در جلسات شورا به منظور قضاوت در مورد برخي از آثار ارسالي به افراد صاحب نظر  حضور ي نشربا صالحديد شورا :3تبصره 

  .ي بالمانع استأبدون حق رشورا، 

  

  تشكيل جلسات شوراي نشر: 2ماده 

  .يابدشود و جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت ميار تشكيل ميبشوراي نشر دانشگاه كردستان هر دو هفته يك

  

  شوراي نشر اختياراتوظايف و : 3ماده 

 ؛هاي ضروري براي پيشبرد اهداف شورانامه و دستورالعملبررسي و تدوين شيوه -1

 لفان براي انتشار؛ؤمترجمين و م ،ت علمي، محققينأهي يو كتب توسط اعضا آثار بررسي و تصويب چاپ و نشر -2

 ؛صدور مجوز استفاده از آرم دانشگاه و نيز تسهيالت چاپ و نشر آنها -3

 ؛جهت چاپ به متخصصين پيشنهاد كندرا تواند هر ساله عناوين مناسب شورا مي -4

 ؛شودثاري كه به شورا ارجاع ميآتعيين داور داخلي و خارجي براي بررسي  -5

 ؛بررسي و موافقت يا تجديد چاپ كتاب - 6

 ؛ثار مطلوبآتعيين اولويت چاپ  -7

 ؛دانشگاهي هيأت علمي هاي منتشر شده توسط اعضاتعيين امتياز پژوهشي كتاب -8

 اثر؛ تعيين سقف مشاركت انتشارات دانشگاه و صاحب اثر در مراحل چاپ -9

، بانك اطالعاتي كتاب كشور و ساير مراكز هاي ديگرايجاد ارتباط با مراكز نشر دانشگاهي، شوراي انتشارات دانشگاه -10

 ؛يربطذ

 ؛دانشگاهريزي ايجاد نمايشگاه و مركز فروش آثار علمي تعيين و تالش براي برنامه -11

 .بررسي بودجه ساالنه انتشارات دانشگاه و پيشنهاد به معاونت پژوهشي -12
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  تعاريف: بخش دوم
  

هر گونه سند مكتوب كه داراي يك هدف خاص و بر روي يك موضوع علمي خاص نوشته شده باشد و داراي : تابك: 1ماده 

  .بيشتر بوده و قابل چاپ و نشر باشدصفحه  150تسلسل مطالب و شيوايي محتوا بوده، مشروط به اينكه از 

  

هر گونه سند مكتوب كه داراي يك هدف خاص و بر روي يك موضوع علمي خاص نوشته شده باشد و داراي : گزارش فني :2ماده 

  .وده و قابل چاپ و نشر باشدبصفحه  150 و حداكثر 50حداقل تسلسل مطالب و شيوايي محتوا بوده، مشروط به اينكه 

امتياز پژوهشي گزارشات فني در صورت تأييد و موافقت با موضوع و اهميت كتاب با ارائه داليل مستند توسط حداكثر  :تبصره

  .شوددر نظر گرفته مي )تأليف و يا ترجمه(همتراز امتياز يك كتاب % 50شوراي نشر دانشگاه، 

  

  .باشد نشر و چاپ قابل كه متون تصحيح و تحشيه ر وتقري گردآوري،تدوين و  تصنيف، ترجمه، تأليف، هرگونه :اثر: 3ماده 

 

 يافته نگارش و تنظيم گردآوري، خاص موضوعي درباره حقوقي يا حقيقي يا اشخاص شخص توسط كه است اثري :تأليف: 4ماده 

از منابع معتبر % 10الزم است كه حداقل  .باشد آن نويسندگان يا نويسنده پژوهشي هايفعاليت و علمي تجربيات حاوي و باشد

  .كتاب تأليفي متعلق به خود مؤلف كتاب باشد

 

  .باشد شده برگردانده ديگر زبان به زبان يك از كه است ثريا :ترجمه: 5ماده 

 

 تحقيقات و تجربيات و قريحه ذوق، از صرفاً و پرداخته خاص ايمقوله توصيف و توضيح شرح، به كه است اثري: تصنيف: 6ماده 

متعلق به خود  از منابع معتبر كتاب تأليفي% 30الزم است كه حداقل  .باشد آمده در تحرير رشته به و گرفته سرچشمه اثر صاحب

  .مؤلف كتاب باشد

  

-جمع از منابع معتبر علمي خاص موضوعي خصوص در را مطالبي آن، پديدآورنده كه است اثري: گردآوري و تدوين: 7ماده 

 از ،الزم حواشي افزودن يا مطلب هر با ارتباط در ويژه توضيحات ارائه. باشد گمارده همت آن ثبت و تدوين به كرده، آوري

  .است كار اين ضروريات

  

 و حواشي نمودن اضافه و اثر صاحب يا فرد علمي گفتار و بيانات ها،نوشته مطالب، تنظيم از عبارت :تحشيه و قريرت :9ماده 

  .باشديم وي توسط ضروري تعليقات

 

 تريننزديك و ترينصحيح تشخيص و جهاني سطح در اثر يك موجود هايبدل نسخه معرفي شامل تصحيح: تصحيح :8ماده 

 نواقص تكميل و آن شناسيكتاب و شواهد به استناد با ستفادهاĤخذ و منابع مورد م ذكر و حقيقت روش ارائه و مؤلف به نسخه

  .باشدمي آن نظاير و برداشت بهترين در داوري و محتوا در چه و عبارت در چه نسخه،

 

 در راه است درسي متبوع وزرات درس مربوطه را كه به تأييد سرفصل% 80يا حداقل  تمام كه است كتابي :درسي كتاب: 10ماده 

 .هددمي پوشش خاص علمي رشته يك
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  در انتشارات دانشگاه كردستان كتابنشر عمومي ضوابط : بخش سوم
 

به شوراي نشر دانشگاه كردستان براي  كه تحت عناوين تأليف، تصنيف، تدوين و گردآوري، تقرير و تحشيه و تصحيحاثري : 1ماده 

نامه نشر كتاب دانشگاه كردستان هاي مندرج در ماده مربوطه بخش دوم آئينعالوه بر دارا بودن ويژگي شود، بايدچاپ ارسال مي

سانتيمتر از هر چهار طرف، قلم بي نازنين معمولي، فونت  5/2با حاشيه ( A4صفحه  150ن از تعداد ، نسخه اوليه آ)بخش تعاريف(

  .تر نباشدكم) سانتيمتري 1و فاصله سطور  12

  

 100شود، نبايد نسخه اصل آن از اثري كه تحت عنوان ترجمه به شوراي نشر دانشگاه كردستان براي چاپ ارسال مي: 2ماده 

  .صفحه كمتر در قطع رقعي باشد 200صفحه كمتر در قطع وزيري و از  150رحلي، از  كمتر در قطعصفحه 

  .باشدناشر اصل گزارش توسط شوراي نشر دانشگاه كردستان مينويسنده و چاپ ترجمه گزارشات فني منوط به تأييد  :تبصره

  

ده هر اثر را قبل از صدور تصميم نهايي پديدآورنو تخصص شوراي نشر دانشگاه كردستان موظف است كه سوابق علمي :  3ماده 

در صورت تأييد سابقه علمي پديدآورنده اثر، آن اثر  .نمايدو با ضوابط اختصاصي نشر آن اثر مطابقت براي چاپ و يا رد اثر بررسي 

  .وارد فرآيند داوري و چاپ خواهد شد

  

ناشر آثار ترجمه شده و ارائه شده به شورا را قبل از  و) گان(شوراي نشر دانشگاه كردستان موظف است اعتبار نويسنده : 4 ماده

  .در صورت عدم تأييد، اثر ترجمه شده وارد فرآيند داوري و چاپ نخواهد شد. تأييد نمايد ،ورود اثر به فرآيند داوري و چاپ

  

شر دانشگاه كردستان براي پديدآورنده هر اثر موظف است كه داليل و ضرورت نشر اثر خود را به صورت مكتوب به شوراي ن: 5ماده 

  . در صورت تأييد، اثر وارد فرآيند داوري و چاپ خواهد شد. بررسي و تأييد ارائه نمايد

  

گيري در قبول و يا شوراي نشر دانشگاه كردستان موظف است كه از زمان تحويل تمامي مستندات كتبي الزم براي تصميم: 6ماده 

  . رد اثر براي نشر و چاپ از صاحب اثر، حداكثر ظرف مدت دو ماه، نتيجه ارزيابي را به صاحب اثر به صورت مكتوب ارائه نمايد

  

پديدآورنده هر اثر موظف است تا اعالم نتيجه نهايي شوراي نشر دانشگاه كردستان از ارسال اثر به هر گونه مركز نشر ديگر : 7ماده 

  . داخل و خارج كشور خودداري نمايد در

  

گيري نهايي براي قبول نشر و چاپ هر اثر، براي داوري هر اثر شوراي نشر دانشگاه كردستان موظف است كه قبل از تصميم: 8ماده 

واند از تدر صورت نياز، شوراي نشر مي. تعيين نمايد) يكي داخلي و ديگري خارج ار دانشگاه كردستان(حداقل دو داور متخصص 

   . داور سوم هم در فرآيند داوري اثر استفاده نمايد

  

    .تواند تقاضاي چاپ و نشر يك اثر را به شوراي نشر دانشگاه كردستان ارائه نمايدهر شخص هر سال فقط مي: 9ماده 
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  تأليف كتاباختصاصي ضوابط  :بخش چهارم
  

  .به عنوان عضو هيأت علمي باشدسال سابقه كار  5حداقل داراي اثر بايد مؤلف  :1ماده 

 

و  JCRمقاالت چاپ شده در مجالت (پژوهشي -منابع معتبر مورد استفاده در تأليف كتاب، مقاالت علمي% 10حداقل  :2ماده 

ISC (خود مؤلف باشد كه به تشخيص شوراي نشر دانشگاه كردستان كامالً مرتبط با موضوع كتاب تأليفي باشد. 

  .سال اخير باشد 5ل منابع معتبر كتاب مربوط به از ك% 20حداقل  :تبصره

 

  .تخصص مؤلف به تشخيص شوراي نشر دانشگاه كامالً مرتبط با موضوع تأليفي باشد :3ماده 

 

موضوعات كتاب با سرفصل درس مربوطه به % 80در صورتي كه كتاب تأليفي كتاب درسي باشد، الزم است حداقل  :4ماده 

  .منطبق باشد ،و تأييد شوراي نشر دانشگاه شوراي آموزشي دانشكده عضو هيأت علمي متقاضي، تشخيص شوراي گروه آموزشي

 

اين . تواند از شوراي انتشارات دانشگاه كردستان تقاضاي چاپ كتب تأليفي نمايدسال فقط يك بار مي 3هر شخص هر  :5ماده 

  .شودضابطه براي تجديد چاپ كتب لحاظ نمي

 

متقاضي چاپ و نشر كتب تأليفي از التدريس و دانشجويان متخصصين غير عضو هيأت علمي، مدرسان حقكارشناسان،  :6ماده 

و تجربه علمي در  سال سابقه كار 5داراي شوراي نشر دانشگاه كردستان، بايد به تشخيص و تأييد شوراي نشر دانشگاه، حداقل 

  .زمينه موضوع كتاب تأليفي باشند

غير عضو  در مورد كارشناسان، متخصصين) ضوابط اختصاصي تأليف كتاب(نامه بخش چهارم اين آئين 5، و 4، 3، 2مواد : تبصره

  .االجرا استالزم التدريس و دانشجويانهيأت علمي، مدرسان حق

 

  .رعايت ضوابط و استانداردهاي فرهنگستان جمهوري اسالمي ايران ضروري استالمعارف، ةريبراي تأليف فرهنگ و دا :7ماده 
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  ضوابط اختصاصي ترجمه كتاب: بخش پنجم
  

  . سال سابقه كار به عنوان عضو هيأت علمي باشد 2مترجم بايد حداقل داراي : 1ماده 

التدريس و دانشجويان در صورت انتخاب ويراستار علمي از كارشناسان، متخصصين غير عضو هيأت علمي، مدرسان حق :تبصره

  . اي خود را به انتشارات دانشگاه كردستان ارسال نمايندتوانند كتب ترجمهبين اعضاي هيأت علمي مي

 

كتاب پيشنهادي براي ترجمه قبالً در دانشگاه، مؤسسه و يا انتشارات ديگري توسط خود فرد و يا افراد ديگري ترجمه نشده  :2ماده 

  .باشد

 

 .كتاب پيشنهادي براي ترجمه، آخرين ويرايش كتاب باشد :3ماده 

  

  .سال قبل باشد 5تاريخ انتشار كتاب پيشنهادي براي ترجمه حداكثر مربوط به : 4ماده 

  

به تأييد شوراي نشر دانشگاه رسيده به همراه يك نسخه از اصل كتاب ترجمه كتاب پيشنهادي چاپ اليل و ضرورت د: 5ماده 

  .باشد

  

وظيفه تشخيص اين موضوع بر عهده شوراي نشر دانشگاه . تخصص مترجم كتاب پيشنهادي در راستاي موضوع كتاب باشد: 6ماده 

  .است

  

  .اعتبار ناشر و نويسنده اصلي كتاب قبل از ترجمه به تأييد شوراي نشر رسيده باشد: 7ماده 

  

در صورتي كه در حين ترجمه كتاب، ويرايش جديدي از كتاب انتشار يابد، مترجم موظف به لحاظ نمودن ويرايش جديد و : 8ماده 

  .باشدآن مي تطبيق

  

 .اي را از شوراي نشر دانشگاه اخذ نمايدتواند مجوز چاپ يك اثر ترجمههر شخص هر سال فقط مي: 9ماده 
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  تصنيف كتاب اختصاصيضوابط : بخش ششم
  

  .سال سابقه كار به عنوان عضو هيأت علمي داشته باشد 5حداقل  ،متقاضي تصنيف كتابكه الزم است  :1ماده 

  

مقاالت چاپ شده (پژوهشي -منابع معتبر مورد استفاده در تصنيف كتاب، مقاالت علمياز % 30حداقل ضروري است كه  :2ماده 

خود عضو هيأت علمي متقاضي تصنيف باشد كه به تشخيص شوراي نشر دانشگاه كردستان كامالً مرتبط ) ISCو  JCRدر مجالت 

  .با موضوع كتاب تصنيفي باشد

  

  .سال اخير باشد 5منابع معتبر كتاب تصنيفي مربوط به % 20حداقل  :3ماده 

  

  .تخصص عضو هيأت علمي متقاضي تصنيف به تشخيص شوراي نشر دانشگاه كامالً مرتبط با موضوع تصنيف باشد :4ماده 

  

  .داليل و ضرورت تصنيف به تأييد شوراي نشر دانشگاه رسيده باشد :5ماده 

  

محتواي هاي آن بايستي به شوراي نشر دانشگاه ارائه شده و انجام شده است، تفاوت عناوين مشابهي با چنانچه تصنيف كتاب :6ماده 

  .باشدبا عنوان مشابه متفاوت % 80حداقل  كتاب بايد
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  آوري كتابتدوين و گرداختصاصي ضوابط : بخش هفتم
  

  .سال سابقه كار به عنوان عضو هيأت علمي باشد 2حداقل داراي كتاب،  متقاضي تدوين و گردآوريالزم است كه  :1ماده 

 

و  JCRمقاالت چاپ شده در مجالت (معتبر پژوهشي -كتاب، مقاالت علمي تدوينمنابع مورد استفاده در % 40حداقل : 2ماده 

ISC ( كه به تشخيص شوراي نشر دانشگاه كردستان كامالً مرتبط با موضوع كتاب باشدباشد.  

 

  .سال اخير باشد 5از كل منابع معتبر كتاب مربوط به % 20حداقل  :3ماده 

 

 .باشد كتاببه تشخيص شوراي نشر دانشگاه كامالً مرتبط با موضوع كتاب متقاضي تدوين و گردآوري تخصص  :4ماده 

 

موضوعات كتاب با سرفصل درس مربوطه به % 80كتاب درسي باشد، الزم است حداقل  تدوينيدر صورتي كه كتاب  :5ماده 

  .منطبق باشد ،تشخيص شوراي گروه آموزشي و تأييد شوراي نشر دانشگاه

 

اين . نمايد تدوينيتواند از شوراي انتشارات دانشگاه كردستان تقاضاي چاپ كتب سال فقط يك بار مي 2هر شخص هر  :6ماده 

  .شودي تجديد چاپ كتب لحاظ نميضابطه برا

  

متقاضي چاپ و نشر كتب تدويني از التدريس و دانشجويان كارشناسان، متخصصين غير عضو هيأت علمي، مدرسان حق :7ماده 

سال سابقه كار و تجربه علمي در  2شوراي نشر دانشگاه كردستان، بايد به تشخيص و تأييد شوراي نشر دانشگاه، حداقل داراي 

  .موضوع كتاب تدويني باشندزمينه 

در مورد كارشناسان، ) ضوابط اختصاصي تدوين و گردآوري كتاب(نامه بخش هفتم اين آئين 6و  5، 4، 3، 2اد مو: تبصره

  .االجرا استالزم التدريس و دانشجويانغير عضو هيأت علمي، مدرسان حق متخصصين
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  كتاب تحشيهتقرير و اختصاصي ضوابط : بخش هشتم
  

سال سابقه كار به عنوان عضو هيأت علمي و يك  10حداقل  ،الزم است كه عضو هيأت علمي متقاضي تقرير و يا تحشيه: 1ماده 

  .كتاب تأليفي در زمينه موضوع مورد نظر داشته باشد

  

تأييد سوابق، مجوز تقرير و  الزم است شوراي نشر دانشگاه كردستان، سوابق نويسنده كتاب را بررسي نمايد و پس ار :2ماده 

  .تحشيه را صادر كند

  

الزم است عضو هيأت علمي كه قصد تقرير و يا تحشيه را دارد، ضرورت و داليل توجيهي خود را به شوراي نشر جهت  :3ماده 

  .تصويب ارائه نمايد

  

، تقرير و اجازه نوشتن مقدمه) ضوابط اختصاصي تقرير و تحشيه كتاب(نامه بخش هشتم اين آئين 1تنها افراد مشمول بند  :4ماده 

  .باشندبر كتب دانشگاهي دانشگاه كردستان دارا مي تحشيه را
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  تصحيح انتقادي اختصاصيضوابط : نهمبخش 

شوراي نشر دانشگاه  و تأييد داراي تخصص در زمينه تصحيح انتقادي به تشخيص متقاضي عضو هيأت علميالزم است كه  :1ماده 

  .كردستان باشد

  

پژوهشي -مقاله علمي 5در زمينه كتاب مورد نظر حداقل داراي  الزم است كه عضو هيأت علمي متقاضي تصحيح انتقادي: 2ماده 

  . باشد) ISCو  JCRمقاالت چاپ شده در مجالت (معتبر 

  

شود و بايد به تشخيص شوراي نشر را شامل مي) سه و يا باالتر تك نسخه، دو،(تصحيح انتقادي تنها نسخ قديمي خطي : 3ماده 

  . ترين كتب نويسنده مربوطه باشددانشگاه جزو قديمي

  

ارائه جهت تصويب الزم است نسخ ديگر كتاب مورد نظر هم توسط عضو هيأت علمي مصحح جهت تطبيق به شوراي نشر  :4ماده 

  .گردد

  

تصحيح انتقادي و ضرورت تطبيق با ديگر نسخ را كتباً به شوراي نشر دانشگاه اعالم  الزم است كه مصحح كتاب داليل :5ماده 

  .نمايد تا مورد تصويب قرار گيرد

  

د، مصحح ملزم به استفاده از نسخ نتري وجود داردر صورتي كه در حين تصحيح انتقادي مشخص شود كه نسخ قديمي :6ماده 

  .باشدتر ميقديمي
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  كتب درسي اختصاصيضوابط : بخش دهم
  

  .سال سابقه كار به عنوان عضو هيأت علمي باشد 5حداقل داراي بايد كتاب درسي  متقاضي تأليف و يا تدوين :1ماده 

  

  .دانشكده عضو هيأت علمي متقاضي رسيده باشدشوراي آموزشي گروه آموزشي و شوراي كتاب درسي بايد به تأييد  :2ماده 

  

  .دانشگاه مجري گرايش مربوط به موضوع كتاب برسد 3كتاب درسي به تأييد حداقل موضوع الزم است  :3ماده 

  

  .الزم است داليل و ضرورت نشر كتاب درسي به تأييد شوراي نشر دانشگاه برسد :4ماده 

  

مقاالت (پژوهشي - علمي مقاله 5داراي حداقل  ،عضو هيأت علمي متقاضي تأليف و يا تدوين كتاب درسيكه  الزم است: 5ماده 

-ميكه به تشخيص شوراي نشر دانشگاه كردستان كامالً مرتبط با موضوع كتاب درسي  باشد) ISCو  JCR چاپ شده در مجالت

 .باشند

  .سال اخير باشد 3از كل منابع معتبر كتاب مربوط به % 20حداقل  :6ماده 

  

  .كامالً مرتبط با موضوع كتاب درسي باشد تخصص مؤلف كتاب درسي به تشخيص شوراي نشر دانشگاه :7ماده 
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  قابل نشر توسط شوراي نشر دانشگاه كردستان كتبو مشخصات اجزاء : بخش يازدهم
 

  :زير به ترتيب باشند اجزاءهاي قابل پذيرش براي نشر و چاپ توسط شوراي نشر دانشگاه كردستان بايد داراي كتاب :1ماده 

 روجلد كتاب -1

 صفحه عنوان -2

 )شناسنامه كتاب(صفحه حقوقي كتاب  -3

 )نامهتقديم(صفحه اهدا  -4

 فهرست مطالب -5

 مترجم/پيشگفتار مؤلف - 6

 )فصول مختلف كتاب(متن كتاب  -7

 پيوستها و ضمائم كتاب -8

 نامهكتاب -9

 نامهواژه -10

 پشت جلد كتاب -11

  

 ؛ بنابراينخوانندگان نقش به سزايي دارددر جلب نظر  )خط زيبائي و جلد روي طرح( كتاب جلدرو :طراحي روجلد كتاب: 2ماده 

 :باشد زير برخوردار هايويژگي از است الزم

 .باشد كتاب موضوع با متناسب و محتوا بيانگر كه باشد ايونهگ هب جلد روي طرح -1

 .كند منتقل را ايويژه پيام و باشد نمادين حتماً جلد روي طرحهاي و تصاوير يگآميخت -2

  

سانتيمتر در گوشه سمت  5/1سانتيمتر در  5/1دانشگاه كردستان به ابعاد  نشانو عربي،  ، كرديفارسيهاي براي كتاب :1تبصره 

. قرار داده شود) بعد از برش كتاب( راستسانتيمتر از حاشيه  1سانتيمتر از حاشيه بااليي و  1بااليي روجلد كتاب به فاصله  راست

بااليي كتاب با همان مشخصات و ابعاد  چپهاي خارجي، اين نشان بايد در گوشه سمت هاي انگليسي و ساير زبانبراي كتاب

  . هاي فارسي قرار گيردكتاب

 

چين و به فارسي ، وسط14با قلم بي نازنين معمولي، فونت  كتاب جلدرو روي بر كتاب )نوبت چاپ( ويرايش نوبت: 2تبصره 

   .شود نگاشته

  

هاي بديهي است براي كتاب. و به فارسي درج گردد چين، وسط36فونت  ،بولد نازنينبي عنوان كتاب روي جلد با قلم : 3تبصره 

آن را كردستان دانشگاه  نشرديگري را پيشنهاد نمايد تا شوراي  هايو فونت هاتواند قلممؤلف و يا مترجم كتاب مي ،غير فارسي

  .تأييد كند

  

جلد كتاب قرار روبه فارسي بر روي  چين و، وسط16فونت  ،بولد نازنين بي نام و نام خانوادگي مؤلفان و مترجمان با قلم :4تبصره 

  . گيردمي

  . جلد كتاب خودداري شودرواز ذكر عناوين دكتر يا مهندس بر روي  :1توضيح 

و امثالهم بر روي ) گان(، پديدآورنده )ان( ت مؤلفااز عبار الزم نيستو غيره ، تدويني، تصنيفي هاي تأليفيبراي كتاب :2 توضيح

  .روجلد كتاب استفاده شود
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قابل قبول نخواهد  "ترجمه"بديهي است عبارت . بر روي جلد استفاده شود) ان(هاي ترجمه از عبارت مترجم براي كتاب :3 توضيح

 . بود

 

در صفحه  پس از تأييد و تصويب شوراي نشر دانشگاه كردستانرا  سوابق علمي خوداي از تواند خالصهمي صاحب اثر :5تبصره 

  .پشت روجلد كتاب بياورد

  

 .طرح نهايي روجلد اثر بايد به تصويب شوراي نشر دانشگاه كردستان برسد :6تبصره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي دانشگاه كردستاننمونه روجلد كتاب

 

  

        

  انتشارات دانشگاه كردستان

  

  

  

  عنوان كتاب

  )شماره چاپ(

  

  نام و نام خانوادگي مؤلف اول

  نام خانوادگي مؤلف دوم نام و

  

  

سانتيمتر 1  
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)/ ان(است كه حاوي اطالعات عنوان اصلي كتاب، عنوان فرعي كتاب، نام و مرتبه علمي مؤلف اي صفحه: صفحه عنوان: 3ماده 

  .باشد، نام ناشر و سال نشر مي)ان(مترجم 

  

  .گرددو به فارسي درج مي چينبه صورت وسط ،24فونت  ،بولد نازنينبي عنوان كتاب با قلم : 1تبصره 

  

و به  چينبه صورت وسط ،14فونت  ،بولد نازنينبي با قلم ): عبارت توصيفي كه روشنگر عنوان اصلي است(عنوان فرعي  :2تبصره 

  .گرددفارسي درج مي

  

به  ،16فونت  ،نازنين بولدبي ها با قلم علمي و مؤسسه محل كار آنمرتبه مترجمان به همراه /مؤلفان و مترجم/نام مؤلف :3تبصره 

  .گرددو به فارسي درج مي چينصورت وسط

  .ضروري است) گان(، پديدآورنده )ان(در صفحه عنوان، درج عبارات مؤلف : توضيح

  

  .گرددو به فارسي درج مي چينبه صورت وسط ،14فونت  ،بولدنازنين بي نام ناشر با قلم  :4تبصره 

  

 .گرددو به فارسي درج مي چينبه صورت وسط ،12فونت  ،نازنين بولدبي تاريخ انتشار با قلم  :5تبصره 

  

  

 

  

 فف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 هاي انتشارات دانشگاه كردستاناي از صفحه عنوان كتابنمونه

 

 عنوان كتاب

 عنوان فرعي

 

:مؤلفان  

  دانشگاه كردستان.... استاد دانشكده /دانشيار/استاديار/مربي

  دانشگاه كردستان.... استاد دانشكده /دانشيار/استاديار/مربي

  

 انتشارات دانشگاه كردستان

1390 
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  . نويسي فيپا و شناسنامه كتاب استاين صفحه شامل دو قسمت كلي كارت فهرست: صفحه حقوقي كتاب: 4ماده 

  

چين نوشته و به صورت وسط 24و با فونت  بولد اين صفحه با خط نستعليقدر صورت پيشنهاد صاحب اثر، : صفحه اهدا: 5ماده 

  .شودمي

  

صاحب يا  در صورتي كه. شوندهاي منتشره توسط انتشارات دانشگاه كردستان با قطع وزيري چاپ ميكتاب: آراييصفحه: 6ماده 

   .توانند از قطعهاي رحلي و رقعي هم استفاده نمايندصاحبان اثر تمايل داشته باشند، مي

  

  :باشندكتب چاپ شده در قطع وزيري داراي ابعاد زير مي :1تبصره 

 سانتيمتر x 5/17 5/24: اندازه صفحه -

 سانتيمتر x 12 20: اندازه متن -

 سانتيمتر 75/2هاي راست و چپ سانتيمتر، تا حاشيه 2تا حاشيه پاييني سانتيمتر،  5/2فاصله متن تا حاشيه بااليي  -

 سانتيمتر x 5/16 5/23: اندازه نهايي كتاب بعد از چاپ، صحافي و برش -

   

  :باشندكتب چاپ شده در قطع رحلي داراي ابعاد زير مي :2تبصره 

 سانتيمتر x 22 5/29: اندازه صفحه -

 سانتيمتر x 17 5/24: اندازه متن -

 سانتيمتر x 5/21 29: اندازه نهايي كتاب بعد از چاپ، صحافي و برش -

 

  :باشندداراي ابعاد زير مي قطع رقعيكتب چاپ شده در  :3تبصره 

 سانتيمتر x 15 22: اندازه صفحه -

 سانتيمتر x 10 5/17: اندازه متن -

 سانتيمترx 5/14 5/21: اندازه نهايي كتاب بعد از چاپ، صحافي و برش -

 

هر كتاب بر اساس ارتباط موضوع، ارتباط منطقي مطالب، آسان يا مشكل بودن مفاهيم و وجوه : بندي يا تيتربنديعنوان: 7ماده 

-بندي ميمعموالً هر فصل كتاب هم به چند قسمت منطقي دسته. شودبندي ميها به چندين فصل تقسيماشتراك و افتراق آن

رقم اول،  .شودهاي دو رقمي مشخص مينامند با شمارهاصلي يا عنوان يك مي) تيتر(عنوان هر قسمت كه آن را عنوان . گردد

ها عنوان زيرقسمت. هر قسمت هم ممكن است به چندين زيرقسمت تقسيم شود. شماره اصلي فصل و رقم دوم، شماره قسمت است

ينجا نيز رقم اول، شماره فصل، رقم در ا. گرددهاي سه رقمي مشخص ميشود با شمارهكه عنوان فرعي يا عنوان دوم ناميده مي

توانند ها هم حسب نياز ميمطالب داخل زيرقسمت. دوم، شماره عنوان اصلي و رقم سوم، شماره زيرعنوان يا زيرقسمت خواهد بود

 هاي دو رقمي بههاي سه رقمي نسبت به شمارهشماره. شوندتقسيمات بيشتري داشته باشند كه با شماره چهار رقمي مشخص مي

. سانتيمتر تورفتگي خواهند داشت 1هاي سه رقمي به اندازه هاي چهار رقمي نسبت به شمارهسانتيمتر تورفتگي و شماره 1اندازه 

  . بندي آورده شده استاي از اين تقسيمدر زير نمونه
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تايپ و نگارش متن اصلي كتب انتشارات دانشگاه كردستان بايد به صورتي يكنواخت، منظم و  :تايپ و نگارش متن اصلي: 8ماده 

  .شود مناسب انجام

  

 مطالب به دسترسي تنها نه كتاب، براي مناسب و منظم فهرستي تهيه. شودمي شروع فرد صفحه از :مطالب فهرست: 1تبصره 

 .كندمي آگاه كتاب محتواي از سادگي به را خواننده است كه نماييتمام آيينه مانند كتاب براي سازد، بلكهمي آسان را كتاب

  :شود تهيه زير روش به كتاب مطالب فهرست است، ضروري بنابراين

و با درج شماره صفحه در انتهاي سمت چپ سطر  12، با قلم بي نازنين بولد، فونت بدون شماره هافصل اصلي نوانع :1توضيح 

  .شودمربوطه نگاشته مي

 شماره درج با و 12 فونت،  معمولينازنين بي قلم  با است، شده مشخص رقمي دو شماره با كه فصل فرعي هايعنوان : 2توضيح 

  .شودمي چاپ مربوطه سطر سمت چپ انتهاي در صفحه

 شماره درج با و 11فونت ،معمولينازنين بي قلم  با است، شده مشخص رقمي سه هايشماره با كه ترفرعي هايعنوان :3توضيح 

  .شودمي چاپمربوطه  سطر چپ سمت انتهاي در صفحه

  

  :االجرا استقواعد زير الزمبراي تايپ و نگارش فصول داخلي كتب انتشارات دانشگاه كردستان، : فصول داخلي كتاب: 2تبصره 

 .شروع هر فصل از صفحات فرد باشد -

 .يني آغاز شودچدر شروع هر فصل از يك سوم صفحه حروف -

 .چين گرددوسط 20عنوان فصل با قلم بي تيتر بولد و با فونت  -

 16بولد با فونت  نازنينبي : قلم و فونت عنوانهاي اصلي -

 14بولد با فونت  نازنينبي : فرعيقلم و فونت عنوانهاي  -
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 12بولد با فونت  نازنينبي : قلم و فونت زيرعنوانهاي فرعي -

 12بي نازنين معمولي با فونت : قلم و فونت متن اصلي كتاب -

 12بي نازنين بولد با فونت : نمايي مطالب مهمبرجسته -

 نازنين معمولي ايتاليكبي : اسامي خاص و علمي -

 يك سانتيمترمتن كتاب فاصله بين خطوط  -

 فرورفتگي ابتداي پاراگرافها يك سانتيمتر -

... و ) ؛(، نقطه ويرگول )،(، ويرگول (.)در تايپ متن اصلي دقت شود كه هر جايي كه الزم باشد عالمتي مانند نقطه  :1توضيح 

 .از كلمه ماقبل و با يك فاصله از كلمه بعدي قرار داده شود) space(گذاشته شود، بايد اين عالمت بدون فاصله 

  .شود) Justify(به جز در موارد ضروري، چينش متن كتاب بايد از هر دو طرف مساوي  :2توضيح 

  

المللي گذاري صفحات كتب انتشارات دانشگاه كردستان مطابق استانداردهاي بينشماره :گذاري صفحات كتابشماره: 9ماده 

صفحات كتاب به سه دسته صفحات بدون شماره، صفحات داراي شماره با حروف فارسي، حروف ابجد و يا اعداد . گيردانجام مي

  .شودرومي و صفحات داراي شماره رقومي تقسيم مي

  

  .، صفحه حقوقي و صفحه اهداصفحه عنوان عبارتند از هايي كه شماره ندارندصفحه :1تبصره 

  

از فهرست مطالب تا صفحه : كه شماره صفحه با حروف الفباي فارسي، حروف ابجد و يا اعداد رومي است هاييصفحه :2تبصره 

عربي، از حروف ابجد و در كتابهاي ديگر از اعداد رومي  يهاشروع فصل اول در كتابهاي فارسي، از حروف الفباي فارسي، در كتاب

  . باشدها، وسط صفحه و در قسمت پايين صفحه ميري اين شمارهمحل قرارگي. شودگذاري صفحات استفاده ميبراي شماره

  

هاي فارسي و عربي گذاري صفحات با اعداد فارسي در كتاباز اولين صفحه فصل اول شماره: هايي كه شماره دارندصفحه :3تبصره 

محل قرارگيري اين شماره صفحات در صفحات زوج، حاشيه . شودگذاري شروع ميهاي ساير زبانها شمارهدر كتاب التينو با اعداد 

  .باشدميبااليي و در صفحات فرد، حاشيه سمت چپ بااليي سمت راست 

صفحات سفيد داخل متن داراي مشخصات سرصفحه و شماره صفحه نخواهند بود ولي در شمارش صفحات مورد نظر قرار  :توضيح

  .گيرندمي

  

گذاري اشكال و جداول به نحوه شماره. ها و جداول كتاب بايد داراي شماره و توضيح كافي باشندشكل: شكل و جدول :10ماده 

مثالً . باشدصورت دو رقمي است به طوري كه رقم اول بيانگر شماره فصل و رقم دوم بيانگر شماره شكل در فصل مورد نظر مي

  . از فصل هفتم 2شماره  يعني شكل 2- 7از فصل دوم و شماره  3يعني شكل شماره  3- 2شماره 

  

به و  ":5-3جدول "و  ":3-2شكل "به صورت كردستان  شماره اشكال و جداول كتب انتشارات دانشگاهنحوه نمايش  :1تبصره 

  . شودپذيرفته نمي(.) نقطه  و )- (باشد بدين معني كه بعد از رقم دوم خط تيره ميصورت بولد 

  

و به صورت  10ها با قلم بي لوتوس معمولي و با فونت توضيحات جداول در باالي آن توضيحات اشكال در زير اشكال و :2تبصره 

از حاشيه پاييني شكل براي اشكال و از حاشيه بااليي جدول براي جداول كتاب  pt 4فاصله توضيحات . شودنوشته ميچين وسط

  .باشدمي

  



20 

 

نمايند، الزم است بعد از توضيحات آن شكل يا جدول، شكل يا جدولي را از منابع معتبر ديگر اقتباس مي ،)ان(اگر مؤلف  :3تبصره 

  .هايي در زير آمده استنمونه. بياورندعلوم مربوطه  نويسيهاي استاندارد رفرنسبا يكي از روشمنبع مورد نظر را 

  
  )2010ديكينسون، ( yو  xخصوصيات  :5-3جدول                 

  )y )7و  xخصوصيات  :5-3جدول 

  )25: 2010ديكينسون، ( yو  xخصوصيات  :5-3جدول 

   

  

  

    

  

  
             

  )2009رودرا، ( yبر  xاثر  :3-2شكل    

  ) y )19بر  xاثر  :3- 2شكل    

      ) 69: 2009رودرا، ( yبر  xاثر  :3-2شكل   

  

و در صفحات فرد كتاب،  راستكتاب در حاشيه سمت  عنوانالزم است در صفحات زوج كتاب، : مشخصات سرصفحه: 11ماده 

  . درج شود چپصل در حاشيه سمت فعنوان 

  

  . شودسر صفحه از صفحه دوم فصل اول شروع مي :1تبصره 

  

  .نامه سر صفحه ندارند، صفحه اول پيوست، مراجع، نمايه و واژهداخل كتاب صفحات سفيد :2تبصره 

  

-تايپ مي 10مطالب مندرج در داخل سرصفحه كتب انتشارات دانشگاه كردستان با قلم بي نازنين معمولي و با فونت  :3تبصره 

  .شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي انتشارات دانشگاه كردستاننمونه سرصفحه كتاب

 عنوان فصل    شماره صفحه فرد شماره صفحه زوج    عنوان كتاب
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ها يك شوند و به هر كدام از آناليه سمت چپ سطر تايپ مياز منتهي رياضي، معادالت شيميايي و امثالهمهاي فرمول: 12ماده 

يابد كه رقم اول از سمت راست شماره فصل كتاب و رقم دوم، شماره فرمول و يا شماره دو رقمي در داخل پرانتز اختصاص مي

  . باشدمعادله مي

  

ها ، يكي از اين شيوهنويسي و با توجه به اينكه در علوم مختلفرفرنساستاندارد هاي تعدد شيوهنظر به  :نويسيرنسفر: 13ماده 

نويسي در هر موضوع علمي را انتخاب و ترين شيوه رفرنستر است، شوراي نشر دانشگاه كردستان موظف است متداولمتداول

  . متناسب با موضوع كتاب به صاحب اثر پيشنهاد نمايد

  

نويسي استاندارد در تمام فقط از يك شيوه رفرنس الزم است كه صاحب اثر به منظور حفظ زيبايي و يكنواختي كتاب،: 1تبصره 

  . كتاب استفاده نمايد

  

نويسي اشكال و جداول داخل كتاب نويسي داخل متن، آخر متن و شيوه رفرنسالزم و ضروري است كه شيوه رفرنس: 2تبصره 

  . يكسان و يكنواخت باشند

  

تمامي كلمات، عبارات و اصطالحات غير از زبان اصلي كتاب با همان تلفظ زبان اصلي كتاب در داخل متن اصلي : پاورقي: 14ماده 

  . شودميها در پاورقي و با شماره آورده شوند و زبان اصلي آننوشته مي

  

  .دنشونوشته مي 10و با فونت  Times New Romanبا قلم  هاپاورقي :1تبصره 

  

  .شودها در هر صفحه كتاب جداگانه انجام ميگذاري پاورقيشماره :2تبصره 

  

  :در طراحي پشت جلد كتب انتشارات دانشگاه كردستان رعايت موارد زير الزامي است: طراحي پشت جلد: 15ماده 

كه در طراحي  دگيرميها قرار بااليي با همان ابعاد و همان فاصله از حاشيه چپنشان دانشگاه كردستان در گوشه سمت  -

  .روجلد كتاب استفاده شده بود

چين درج و به صورت وسط 28با فونت  ،بولد Times New Romanعنوان كتاب به انگليسي در پشت جلد با قلم  -

 . شودمي

چين و ، وسط14فونت با ، معمولي Times New Romanبا قلم  كتاب كتاب در پشت جلد )نوبت چاپ(ويرايش  نوبت -

  . شودمي نگاشته انگليسيبه 

چين و به صورت وسط 16با فونت  ،بولد Times New Romanبا قلم ) ان(و مترجم ) ان(نام و نام خانوادگي مؤلف  -

  .شودتايپ مي

  

 .طرح پشت جلد كتاب بايد به تصويب شوراي نشر دانشگاه كردستان برسد :تبصره

  

عنوان كتاب و در صورت طوالني بودن، قسمتي از عنوان كتاب و نام صاحب اثر بر روي شيرازه  :طراحي شيرازه كتاب: 16ماده 

   .شودكتب انتشارات دانشگاه كردستان درج مي

  

نامه نشر كتاب دانشگاه كردستان براي بخش يازدهم آئين 16تا  1رعايت تمامي موارد الزم و ضروري مندرج در مواد  :17ماده 

  . هاي غير فارسي ضروري استچاپ كتاب
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  گردش كار نشر و چاپ كتاب در انتشارات دانشگاه كردستان: بخش دوازدهم

  :نشر و چاپ كتاب در انتشارات دانشگاه كردستان شامل مراحل زير است كه بايد به ترتيب طي شوندفرآيند و گردش كار : 1ماده 

فرم شماره (تكميل فرم درخواست چاپ اثر تحويل نسخه اوليه اثر به گروه آموزشي از طرف عضو هيأت علمي متقاضي نشر اثر  -1

 توسط مدير گروه مربوطه 2و تكميل فرم شماره  تصويب در شوراي آموزشي گروه مربوطه و) 1

 3و تكميل فرم شماره  تحويل اثر به شوراي پژوهشي دانشكده عضو هيأت علمي متقاضي جهت تصويب -2

 )4فرم شماره (تكميل فرم داليل توجيهي چاپ اثر  -3

، سوابق علمي، تصوير 4و  3و  2و  1هاي شماره تحويل صورتجلسات شوراي گروه آموزشي، شوراي پژوهشي دانشكده، فرم -4

 اي رسمي به شوراي نشر دانشگاه كردستانو ساير مستندات و مدارك الزم طي نامه اولين حكم استخدامي

نامه نشر كتاب دانشگاه آئينمختلف هاي از لحاظ انطباق اثر با تمامي ضوابط بخشتوسط شوراي نشر بررسي اوليه اثر  -5

 . اصلي كتاب در صورتي كه اثر، ترجمه باشدكردستان، بررسي سوابق علمي صاحب اثر و بررسي ناشر و نويسنده 

نامه نشر كتاب دانشگاه كردستان از طرف صاحب اثر منجر ها و توضيحات آئينعدم رعايت هر كدام از ضوابط، مواد، تبصره: توضيح

  .به خروج اثر از فرآيند نشر و چاپ در انتشارات دانشگاه كردستان خواهد شد

 به عضو هيأت علمي متقاضي نشر و چاپ اثر به صورت مكتوب و رسمياثر اوليه اطالع نتيجه ارزيابي  -6

 انجام اصالحات اوليه مورد نظر شوراي نشر دانشگاه كردستان در صورت وجود توسط متقاضي نشر و چاپ اثر -7

 و تصويب آن نامه نشر كتاب دانشگاه كردستانتطبيق مجدد اثر با آئين -8

در صورتي كه صاحب اثر در نوبت دوم . شودنشر دانشگاه كردستان ارزيابي اوليه ميهر اثر فقط دو بار توسط شوراي : 1 توضيح

  .موارد پيشنهادي شوراي نشر را اصالح نكرده باشد، اثر مذكور از فرآيند نشر و چاپ در انتشارات دانشگاه كردستان خارج خواهد شد

شگاه كردستان منوط به طي نمودن تمامي فرآيند مذكور از ورود مجدد اثر به فرآيند نشرو چاپ كتاب در انتشارات دان :2توضيح 

  . باشدابتدا مي

 )6و يا  5تكميل فرم شماره () حداقل يكي خارج از دانشگاه كردستان(به حداقل دو داور علمي  نسخه تصحيح شدهارسال  -9

 هاي دو داور قبلي يابيدار در ارزارسال اثر به داور علمي سوم در صورت صالحديد و يا در صورت وجود تفاوت معني -10

 انجام تصحيحات مورد نظر داوران علمي توسط صاحب اثر -11

 )7فرم شماره ( بررسي نهايي اثر توسط شوراي نشر دانشگاه كردستان و تصويب نهايي اثر -12

 توسط شوراي نشر دانشگاه كردستان با همكاري صاحب اثر 8تكميل فرم شماره  -13

 )9فرم شماره ( عقد قرارداد با صاحب اثر -14

  نشر و چاپ اثر -15

  

شوراي نشر موظف است كه تمامي مكاتبات خود را با صاحب اثر و داوران علمي به صورت رسمي و مكتوب انجام دهد و يك : 2ماده 

  . ها را بايگاني نمايدنسخه از آن

  

امتياز  100امتياز از  60شده براي قبول چاپ كتب تأليفي، تصنيفي و تدوين و گردآوري  5حداقل امتياز الزم از فرم شماره : 3ماده 

امتياز آن از ارزش كاربردي  5امتياز آن از ارزش فرمي و حداقل  15امتياز آن از ارزش محتوايي، حداقل  40باشدكه الزم است حداقل مي

  . در صورت عدم حصول امتيازات مذكور، اثر قابل چاپ توسط انتشارات دانشگاه كردستان نخواهد بود. اثر باشد

  

 35باشدكه الزم است حداقل امتياز مي 100امتياز از  60شده  ترجمهبراي قبول چاپ كتب  6حداقل امتياز الزم از فرم شماره  :4ماده 

در صورت عدم . امتياز آن از ارزش كاربردي اثر باشد 10امتياز آن از ارزش فرمي و حداقل  15امتياز آن از ارزش محتوايي، حداقل 

  .ثر قابل چاپ توسط انتشارات دانشگاه كردستان نخواهد بودحصول امتيازات مذكور، ا
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  فرم درخواست چاپ كتاب از انتشارات دانشگاه كردستان: 1فرم شماره 

  مدير محترم گروه آموزشي 

تقاضاي چاپ اثر             عضو هيأت علمي گروه          اينجانب

  خويش تحت عنوان

  .را از طريق اداره چاپ و انتشارات دانشگاه دارم

  ت علميأمشخصات عضو هي
  :محل اخذ                             :آخرين مدرك تحصيلي

  :                    تاريخ استخدام                                                                     :مرتبه علمي

  :تلفن              :نشاني محل كار
  :پست الكترونيكي          :نشاني محل سكونت

  نوع كتاب

  [ ] تدوين و گردآوري                 [ ] تصنيف                   [ ] ترجمه        [ ]يف ألت

  [ ]كتاب درسي [ ]                          تصحيح انتقادي [ ]                         تقرير و تحشيه

  كه اثر ترجمه اي است در صورتي

  :زبان اصليكتاب به  عنوان
  :)نويسندگان(نويسنده نام 

ISBN:  

 :زبان اصلي كتاب

                              :نام ناشر

          :سال چاپ

           :چاپ نوبت

  :تعداد صفحه

  نام و نام خانوادگي عضو هيات علمي

  امضاء

  تاريخ
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  فرم تأييديه گروه آموزشي و پيشنهاد داور به شوراي نشر دانشگاه كردستان: 2فرم شماره 

  ................................. پژوهشي دانشكدهمعاون محترم 

  با سالم

                                خانم / توسط آقاي كتاب[ ]  ليفأت/ [ ]رساند درخواست ترجمه احتراماً، به اطالع مي

  با عنوان 

  

مورد تصويب قرار بررسي و در مورخه                                      گروه آموزشي در شوراي 

در ضمن معرفي داوران پيشنهادي به شرح زير و مدارك مورد نياز جهت اقدام مقتضي ارسال . گرفت

  .گرددمي

  به ترتيب اولويتگروه آموزشي داوران پيشنهادي 

  رديف
نام و نام 

  خانوادگي

رشته 

  تحصيلي

مرتبه 

  علمي
  آدرس و تلفن  ت علمي دانشگاهأعضو هي

1            

2            

3            

4            

      

  نام خانوادگي مدير گروه ونام                                  

  امضاء                                  

  تاريخ                                 
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فرم تأييديه شوراي پژوهشي دانشكده: 3فرم شماره   

   دبير محترم شوراي نشر دانشگاه كردستان

  با سالم

  خانم با عنوان / توسط آقاي كتاب[ ]  تاليف/ [ ]رساند در خواست ترجمه احتراماً، به اطالع مي

  

شوراي آموزش پژوهشي دانشكده                       مورد        مورخ                     در جلسه       

  .گرددسال ميدر ضمن مدارك مورد نياز جهت اقدام مقتضي ار. تصويب قرار گرفت

                                                                                             

  نام خانوادگي معاون پژوهشي دانشكده  ونام                                                   

  امضاء                      

تاريخ                                                                                          
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  دانشگاه كردستاندر انتشارات اثر چاپ فرم داليل توجيهي : 4فرم شماره 

  نشر و چاپداليل انتخاب كتاب براي  -1

ايد؟ مزايـاي ايـن   انتشار انتخاب كردهبا وجود كتابهاي مشابه فارسي و التين، چرا اين كتاب را براي 

  كتاب را شرح دهيد؟ ويژگيهاي آن نسبت به ساير مراجع چيست؟

 

  

   

  هاي فارسي مشابهكتاب -2

  سال نشر  مترجم/مؤلف  ناشر  عنوان كتاب  رديف

1          

2          

3          

4          

5            

 هاي التين مشابهكتاب -3

Year  Author  Publisher  Book Title  NO. 

        ١  

        ٢  

        ٣  

        ٤  

        ٥    

  كتابهايي كه از اينجانب تاكنون به چاپ رسيده است -4

  سال نشر  مترجم/مؤلف  ناشر  عنوان كتاب  رديف

1          

2          

3          

4          

5            
  قسمت زير را تكميل كنيد؟ ،عنوان اثر برگزيده بودهه در صورتيكه آثار جنابعالي ب -5

  دانشگاهي/ نوع اثر كشوري        سال                                          عنوان كتاب                   كتاب برگزيده سال        
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  مخاطبان اثر   -6

  [ ]استفاده عمومي                 [ ] كارشناسي        [ ]         مقطع كارشناسي ارشد            [ ]   مقطع دكتري 

  تعداد مخاطبان بالقوه اثر  -7

[ ]            3000بيش از [ ]       3000تا  2000     [ ]  2000تا  1000    [ ]    1000تا  500     [ ]   500كمتر از 

  داريد؟ شرح دهيد؟ يتوان تعداد مخاطبان بالقوه را بالفعل درآورد؟ آيا پيشنهادچگونه مي

  

          

  دانيد؟ شمارگاني مناسب مي چاپ اول اثر را در چه -8

  نسخه                [ ]ساير      [ ]نسخه  3000     [ ]نسخه  2000     [ ]نسخه  1000 

  

  ) مترجمان/لفانؤم(مترجم / لفؤسوابق آموزشي م -9

  محل تدريس  تعداد ترم تدريس  عنوان درس تدريس شده  رديف

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10          

  ت علميأنام و نام خانوادگي عضو هي

  امضاء

  تاريخ
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  دانشگاه كردستان

  معاونت پژوهشي

  

  فرم ارزيابي كتب تصنيفي، تأليفي، تدوين و گردآوري: 5فرم شماره 

  ....  عضو محترم هيأت علمي دانشگاه

  ....   سركار خانم/ جناب آقاي 

  ،با سالم و احترام

لطفاً پس از مطالعه دقيق، فرم زير . گرددعالي ارسال ميبراي داوري خدمت حضرت                                       كتابي با عنوان  

  .را تكميل نماييد و در پايان نظر نهايي خود را در خصوص ارزش اثر براي چاپ، عدم چاپ يا چاپ با اصالحات بيان كنيد

  

  ارزش محتوايي اثر – 1
  )5/2(ضعيف )  5/5(متوسط )  5/7(خوب )  15(عالي                  بودن                  فهممنطقي، وضوح، دقت و قابلانسجام : 1–1

  )5/2(ضعيف )  5/5(متوسط )  5/7(خوب )  15(عالي       ها             ها و كاربرد روشبه روز بودن محتواي مطالب و نوآوري در طرح ايده: 2- 1

  )5/2(ضعيف )  5/5(متوسط )  5/7(خوب )  10(عالي                        ط نويسنده بر موضوع كتاب                               درجه تسل: 3- 1

  )5/2(ضعيف  ) 5/5(متوسط )  5/7(خوب )  10(عالي                                         كفايت توضيحات ارائه شده براي هر قسمت از كتاب            : 4- 1

  )5/2(ضعيف )  5/5(متوسط )  5/7(خوب )  10(عالي                                           توان كلي اثر در برآورده كردن هدف اصلي كتاب              : 5- 1

  

  امتياز 60از        :جمع امتياز

  

  ارزش فرمي – 2
  )1(ضعيف )  2(متوسط )  4(خوب )  6(عالي                                  رعايت امانت و دقت در ذكر منابع              : 2-1  

  )1(ضعيف )  2(متوسط )  4(خوب )  6(عالي                                 خارجيهاي واژگان بودن معادلو يكدست صحت: 2- 2  

  )1(ضعيف )  2(متوسط )  4(خوب )  6(عالي                          تمارين در صورت لزومها وجداول، نمودارها، عكس صحيحكاربرد بجا و : 3- 2  

  )1(ضعيف )  2(متوسط )  4(خوب )  6(عالي                                       نوشتاريرعايت قواعد : 4- 2  

  اي به نكات خارج از متن ره حاشيهتوجه، و اشاكردن واژگان و جمالت قابلبولد و ايتاليك ر،نمايه، پيشگفتا همچون پاورقي، از فنونياستفاده : 5- 2  

  ) 1(ضعيف )  2(متوسط )  4(خوب )  6(عالي                                                                                                                                  

  

  امتياز 30از             :جمع امتياز

  

  ارزش كاربردي – 3
  )2(ضعيف )  3(متوسط )  4(خوب )  5(عالي           ميزان مخاطبان آن                ودامنه كاربرد اثر : 1- 3

  )2(ضعيف )  3(متوسط )  4(خوب )  5(عالي           در حوزة مربوطه      هاجبران كاستيكارايي اثر در : 2- 3

  

  امتياز 10از  :          امتيازجمع 

  

        تاريخ -نام و امضاي داور                 :توضيحات تكميلي داور
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  دانشگاه كردستان

  معاونت پژوهشي

  

  فرم ارزيابي كتب ترجمه شده: 6فرم شماره 

  ....دانشگاه   عضو محترم هيأت علمي

  ....سركار خانم  / جناب آقاي 

  ،با سالم و احترام

  ترجمه شده پيوست را با عنوانضمن تشكر از همكاري علمي جنابعالي، خواهشمند است كتاب 

  .به معاونت پژوهشي دانشگاه كردستان اعالم فرماييد حداكثر ظرف مدت دو ماهارزيابي و نتيجه را 

  

  ارزش محتوايي – 1
  )1(ضعيف )  3(متوسط )  7(خوب )  15(عالي                                                            سليس و شيوا بودن متن ترجمه شده     : 1–1  

  )1(ضعيف )  3(متوسط )  7(خوب )  15(عالي  ) واژگان التين سازي دقيقرعايت امانتداري در رساندن مفهوم و مقصود مؤلف اصلي كتاب، معادل(دقت درترجمه : 1-2  

  ) 1(ضعيف )  3(متوسط )  7(خوب )  15(فاهيم كتاب اصلي از نظر بديع بودن                                                                       عالي اعتبار م: 3- 1 

  )1(ضعيف )  3(متوسط )  6(خوب )  9(پايبندي مترجم به سبك نويسنده اصلي كتاب                                                                    عالي : 4- 1 

  )1(ضعيف )  2(متوسط )  4(خوب )  6(عالي                  اعتبار نويسنده اصلي كتاب                                                                           : 5- 1 

  

  امتياز 60از  :    جمع امتياز

 

  ارزش فرمي – 2

  )1(ضعيف )  2(متوسط )  4(خوب )  7(عالي                                                كليدي تخصصيهاي واژگان بودن معادليكدست:  1- 2  

  )1(ضعيف )  2(متوسط )  4(خوب )  7(عالي     ترجمه صحيح پاورقي، نمايه، اشكال و جداول                                              : 2- 2  

  )1(ضعيف )  2(متوسط )  4(خوب )  7(عالي     رعايت صحيح قواعد و اصول نگارشي                                                         : 3- 2  

  ) 1(ضعيف )  2(متوسط )  3(خوب )  4( عالي     اي به نكات خارج از متنتوجه و اشاره حاشيهكردن واژگان و جمالت قابلاستفاده صحيح از فنوني مانند بولد و ايتاليك: 2-4  

  

  امتياز 25از  :    جمع امتياز

  

  ارزش كاربردي – 3

  )1(ضعيف )  3(متوسط )  6(خوب )  9(عالي                فارسي موجود ضرورت چاپ كتاب با توجه به منابع: 1- 3

  )1(ضعيف )  2(متوسط )  4(خوب )  6(عالي                                     روزآمد بودن محتواي تخصصي كتاب و ميزان تقاضا براي آن: 2- 3

  

  امتياز 15از  :   جمع امتياز

   

  تاريخ - نام و امضاي داور                  : توضيحات تكميلي داور
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  دانشگاه كردستان تصويب نهايي اثر در شوراي نشرگواهي : 7فرم شماره 

  سركار خانم/جناب آقاي استاد ارجمند

  ت علمي گروهأهيمحترم عضو 

  

  با سالم،

با جنابعالي تصنيفي / گردآوري شده/ترجمه/كتاب تأليفي رساند كهبه اطالع ميين وسيله بداحتراماً، ضمن تشكر، 

  عنوان

در جلسه شماره        مورخه               شوراي نشر دانشگاه كردستان جهت چاپ به تصويب نهايي رسيده 

اميد است . خواهشمند است جهت عقد قرارداد چاپ به معاونت پژوهشي دانشگاه كردستان مراجعه فرماييد. است

  .يد باشيدؤدر انجام امور علمي و پژوهشي موفق و م

  

  

  دبير شوراي نشر دانشگاه كردستان

  
  :به رونوشت

  دفتر مديريت پژوهشي جهت درج در پرونده، -1

 جهت اطالع رياست دانشكده -2
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  نويسي پيش از انتشار دانشگاه كردستانفرم پرسشنامه فهرست: 8فرم شماره 
 كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران

 

  :دتعداد جل.  د ولي براي هر جلد يك پرسشنامه جدا پر كنيديجلدها را اينجا بنويساگر كتاب چند جلدي است تعداد 

 تاريخ وفات        تاريخ تولد      نام نويسنده اصلي

 )كه كتاب ترجمه است در صورتي(نام نويسنده به التين 

 عنوان و عنوان فرعي

 )كه كتب ترجمه است در صورتي(نام عنوان به زبان اصلي 

 محل نشر

 ناشر

 تاريخ نشر

 تاريخ وفات      تاريخ تولد    نام نويسنده همكار اول

 )كه كتاب ترجمه است در صورتي(نام به التين 

 تاريخ وفات      تاريخ تولد    نام نويسنده همكار دوم

 )كه كتاب ترجمه است در صورتي(نام به التين 

 تاريخ وفات     تاريخ تولد      نام مترجم

 تاريخ وفات                 اريخ تولدت                مترجم همكار اول

 تاريخ وفات                 تاريخ تولد                مترجم همكار دوم

 گردآورنده            نقاش       منتقد          مصحح

 تاريخ وفات    تاريخ تولد      نام ويراستار

 شماره ويرايش

 شماره شابك

 بهاء

 شماره آخرين صفحه كتاب

 شماره صفحات

 [ ]  غير رنگي [ ]  ، رنگي [ ]  ندارد [ ]  د تصوير دار

 قطع

 تيراژ

 اگر كتاب تجديد چاپ است عنوان چاپ اول

 نام ناشر اول

 تاريخ نشر چاپ اول

 ستهرف

 ندارد/دارد كتابنامه    ندارد  /واژه نامه دارد          صفحه عنوان به انگليسي

 ناشر همكار

 توضيحات اضافي

  پست      تلفن             شرانشاني ن
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  كتاب دانشگاه كردستان ترجمه/تأليفقرارداد : 9فرم شماره 

  

  طرفين قرار داد

  خانم                       /هاي پژوهشي بين آقايليف كتاب از آئين نامه اجرايي فعاليتأاين قرارداد بر اساس بند           فصل ت

خانم  / شود و آقايناميده مي[ ] مترجم /  ] [لف ؤدانشگاه كردستان كه از اين پس به عنوان م    عضو هيات علمي گروه

      ليف كتابي با عنوانأت/شود جهت ترجمه لف ناميده ميؤت علمي اين دانشگاه كه از اين پس همكار مترجم يا مأعضو هي

      

  .گرددمنعقد مي

  لفؤم/ مشخصات مترجم :1ماده 

  آخرين مدرك تحصيلي        نام خانوادگي      نام 

  مكارمشخصات ه :2ماده 

  آخرين مدرك تحصيلي        نام خانوادگي    نام

  .مترجم                                   ريال تعيين مي گردد/ لفؤمبلغ قرارداد همكار م: 3ماده 

  .ريال تعيين مي گردد        حق الزحمه همكار به ميزان 

  تعهدات همكار :4ماده 

لف به ازاء هر ؤالزحمه محق. را مشخص نمايد ليف كتاب و زمان تحويل آنأهمكاري در تلف متعهد است بر اساس جدول زير ميزان ؤهمكار م

  ) به شكل مقطوع                            ريال(صفحه                                  ريال  

ي پژوهشي دانشگاه و كسر كسورات رايد شوأييان كار و تپس از پا              و در مجموع به مبلغ                               ريال به استناد 

  .قانوني قابل پرداخت خواهد بود

  .يده استدسازي به مجموع مبلغ فوق اضافه گرريال به عنوان خدمات آماده    ضمناً مبلغ 

  شرايط قرارداد :5ماده 

گذاري و بعد از چاپ و قيمت 4در ماده  مورد توافقكه خريد اثر بر اساس قيمت پشت جلد باشد، كل مبلغ بر اساس درصد  در صورتي -1- 5

  . فروش اثر پرداخت خواهد شد

هاي بعدي مبلغ مورد توافق در قرارداد با تشخيص شوراي پژوهشي قابل تغيير در صورت خريد اثر بر اساس قيمت پشت جلد در چاپ -2- 5

  .خواهد بود

  نويسنده/ تعهدات مترجم :6ماده 

لف با همكاران را ؤموظف است فرم مربوط به قرارداد م ،ليف نمايدأتاب را با همكاري ديگران تكلف قصد داشته باشد ؤكه م در صورتي -6-1

  .تكميل و به مديريت پژوهشي تحويل دهد

ت مراتب را موظف اس ،ليف را به اتمام برساندأبندي شده تلف نتواند در مهلت تعيين شده در قرارداد مطابق جدول زمانؤدر صورتيكه م -6-2

  .جهت تمديد مهلت قرارداد به مديريت پژوهشي گزارش نمايد داليل  و تعيين زمان مورد نيازكتباً با ذكر 

  .سسه يا سازمان ديگر قرار دهدؤباشد پس از عقد قرارداد موضوع را بدون اجازه كتبي دانشگاه در اختيار ملف مجاز نميؤم -6-3

مترجم است و هماهنگي با مديريت / لفؤسازي و طرح روي جلد به عهده ممي و جامع در خدمات آمادهپيگيري انجام ويرايش ادبي، عل -6-4

  .پژوهشي ضروري است

  موارد لغو قرارداد :7ماده  

  .معلوم شود كه تمام و يا بخشي از كتاب متعلق به صاحب اثر نيست -1- 7

  .ي شده در ماده قراردادبندترجمه طبق مراحل زمان/ ليفأعدم ارائه به موقع متن ت -2- 7

  .غيره بنا به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه ومترجم به دليل بيماري، عدم دسترسي به منابع، مسافرت درازمدت / لفؤانصراف م -3- 7

خسارات الزحمه پرداختي را به همراه حق در صورت لغو قرار داد دانشگاه مجاز است به تشخيص شوراي پژوهشي تمام يا قسمتي از: تبصره

  .نمايد كسر و دريافتمترجم / لفؤوارده به دانشگاه به عنوان جريمه نقداً و يا از حقوق ماهانه م
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      ترجمه كتاب اينجانب با سپرده دو فقره چك بانكي به مبلغ/ليفأجهت ايجاد ضمانت الزم ت 7در اجراي مفاد ماده  :تعهد

          و مبلغ  

تعهدات الزم را ايجاد       بانك      نشگاه به شماره جاريكل قرارداد جهت ايجاد خسارات به دا% 10(

  .نمايممي

  .پذيرمپژوهشي و مفاد اين قرار داد كليه تعهدات آن را مي نامه فعاليتهايدقيق آئين ضمن مطالعه      اينجانب :8ماده 

  تاريخ      امضاء    

  .حكم واحد را دارند امضاء و مبادله گرديدنسخه كه صفحات  5صفحه و  2ماده و  9در       اين قرارداد در تاريخ  :9ماده 

  

  

  نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي دانشگاه           نام و نام خانوادگي رئيس دانشگاه            مترجم/لفؤنام و نام خانوادگي م

  امضاء         امضاء        امضاء

      تاريخ        تاريخ        تاريخ
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  دانشگاه كردستانكتب  بعد از چاپفرم درخواست امتيازدهي : 10فرم شماره 

  مديريت محترم گروه

  با سالم، 

  احتراماً به پيوست سه نسخه كپي از كتاب با عنوان

   سسه انتشاراتيؤتوسط م           و معرفي اجمالي آن كه توسط اينجانب در تاريخ     

مبذول براي امتيازدهي مربوطه را خواهشمند است اقدام الزم . گرددمنتشر شده است تقديم مي

 [ ]شود كه كتاب            درصد مستخرج از تز كارشناسي ارشد در ضمن گواهي مي. فرماييد
  .است  [ ]دكتري /

  

   ت علمي                                             تاريخ و امضاء   أنام و نام خانوادگي عضو هي

  

  معاون محترم پژوهشي دانشكده

  با سالم، 

                                             با عنوانسه نسخه كپي از كتاب  به همراهخانم                       /خواست آقاياحتراماً در

به  شده استمترجم تهيه /و معرفي اجمالي آن كه توسط نويسنده                                    

  آموزشيشوراي گروه              جلسه مورخ اين كتاب در . گرددحضورتان ارسال مي

  . و درصد استخراج از تز به شرح زير اعالم مي گردد ارزيابي گرديده                   

  %درصد استخراج از تز         [ ]دكتري /   [ ]كارشناسي ارشد 

  .آن مبذول فرماييدراي امتيازدهي خواهشمند است اقدام الزم را ب

  

  امضاء      و نام و نام خانوادگي مدير گروه                                             تاريخ

  

  معاون محترم پژوهشي دانشگاه

  در خصوص نگارش كتاب با عنوان                              آموزشيبا سالم، احتراماً درخواست گروه 

خانم                       عضو / وسط آقايتكه                                                             

سه نسخه از كتاب مذكور و  همراهبه  ترجمه شده است/تأليفت علمي گروه                   أهي

خواهشمند است . گرددبه حضورتان ارسال مي تهيه شده است معرفي اجمالي آن كه توسط نويسنده

   .مبذول فرماييداقدام الزم را جهت امتيازدهي كتاب مذكور 

  

  امضاء    و تاريخ                                   نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي دانشكده          
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تدوين و در صفحه  36و در تبصره  39ماده و  99بخش،  12نامه نشر كتاب دانشگاه كردستان در آئين

از مورخه  كه شوراي پژوهشي دانشگاه كردستان به تصويب نهايي رسيد 22/12/1390جلسه مورخه 

نشر كتاب در هاي قبلي ها و دستورالعملنامهكليه آئينبديهي است كه . االجرا استالزم 1/1/1391

  . گرددملغي ميدانشگاه كردستان 


