مدرییت ژپوهش و فناوری -دانش گاه صنعتی کرمانشاه

آئین انمه انتشارات

آئین انمه انتشارات
مقدمه
آييننامه انتشارات به منظور نظارت و ساماندهی به فرآيند انتشار آثار علمی اعضای هيئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه تدوين شده است.
نظارت بر حسن اجرای اين آييننامه به عهده شورای انتشارات دانشگاه خواهد بود.

ماده :1تعاریف
اثر :به هرگونه تصنيف ،تأليف ،تدوين و گردآوری ،ترجمه و تصحيح متونی که قابل چاپ باشد اطالق میشود.
تصنیف کتاب :مجموعهای است که پيام اصلی آن بر اساس ديدگاهها و نوآوریهای علمی نويسنده يا نويسندگان و همراه با تحليل يا نقد
ديدگاههای ديگران در يک موضوع مشخص میباشد ،به گونهای که حداقل يک سوم کتاب را ديدگاههای جديد نويسنده يا نويسندگان تشکيل
میدهد هرچند که ممکن است آنها را قبالً در مقاالت خود منتشر کرده باشند.
تألیف کتاب :مجموعهای از دادههای علمی و نظريات پذيرفته شده است که بر اساس تحليل جديد و يا ترکيب مبتکرانه ساماندهی میشود و
معموالً توام با نقد است.
تدوین کتاب (به شیوه گردآوری) :مطالب يا دادههايی هدفمند و منسجم است که از منابع مختلف تهيه و در يک مجموعه تدوين میشود.
ترجمه :اثری است از زبانهای خارجی به زبان فارسی يا بالعکس با حفظ اصالت متن اصلی برگردانده شود.
صاحب اثر :شخص يا اشخاصی است که تمام حقوق مادی و معنوی اثر ،متعلق به او يا آنها ا ست که طبق قرارداد ،آن حقوق برای هميشه
يا برای مدتی معين به انتشارات دانشگاه صنعتی کرمانشاه واگذار میشود.
قرارداد :سندی است که به منظور ايجاد تعهد بين صاحب اثر و دانشگاه صنعتی کرمانشاه تنظيم و مبادله میشود.
صفحه :بخ شی از اثر با قطع وزيری (حروف فار سی يا التين با قلم نمره  ،12طول سطرها  12سانتیمتر و تعداد سطرها در هر صفحه 26
سطر) است .در خصوص آثاری که دارای فرمولها و اشکال متعدد ،يا در ساير قطعها هستند ،تعداد صفحات اثر با تشخيص شورای انتشارات
تعيين میشود.
ویرایش :انجام هرگونه اصالح يا حک در يک اثر است که از نظر کيفيت به سه صورت ذيل انجام میپذيرد.
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ویرایش علمی :بررسی موضوعی و تخصصی محتوای اثر ،مقابله متن با اصل و رفع اشکاالت و ابهامات و تحقيق در صحت يا سقم آن ،بررسی
استخراج منابع و مآخذ متن و ساير مواد مربوط.
ویرایش ادبی :بدون تغيير در محتوای علمی به اصالح اشکاالت نگارشی و دستوری ،نشانهگذاری و روان و مصطلع کردن جمالت بپردازد ،و
نيز يک دست کردن پانوشتها ،ارجاعات ،کتابنامه ،نمودارها ،جدولها ،فهرستها و پاراگرافبندی و موارد مشابه آن ضروری است.
ویرایش فنی :تعيين نوع قلم و شماره آن در تمامی متون برا ساس زيبايی ( شامل متن ا صلی و فرعی ،صفحه حقوقی ،زيرنويسها ،فرمولها
و )...کنترل اغالط تايپی و اماليی و نيز عدم جا افتادگی در متن و يک دست بودن پانوشتها و ارجاعات و موارد مشابه آن است.

ماده:2شرایط صاحب ارث
 -2-1در کليه آثار منتشره توسط انتشارات دانشگاه صنعتی کرمانشاه ،نويسنده اول بايد عضو هيأت علمی دانشگاه صنتی کرمانشاه باشد.
تبصره :1در موارد خاص و با تأييد شورای انتشارات دانشگاه ،افراد با سوابق ارزنده آموزشی ،پژوهشی و صنعتی در زمينه مرتبط با موضوع کتاب
میتوانند نويسنده اول کتاب باشند.
 -2-2نويسنده اول بايد دارای حداقل دو سال سابقه عضويت به عنوان هيأت علمی (با ارائه حکم کارگزينی) باشد .همچنين برای کليه
درخواستها میبايست ارتباط معنادار بين تخصص و سوابق پژوهشی نويسندگان و موضوع کتاب توسط شورای انتشارات دانشگاه احراز گردد.
تبصره :2در موارد درخواست ترجمه شرط دو سال سابقه ضرورت ندارد.
 -3-2نماينده نويسندگان فردی است که درخواست چاپ کتاب را به شورای انتشارات دانشگاه ارسال کند که در اين درخواست الزم است ساير
نويسندگان مسئوليت پيگيری کليه امور چاپ کتاب را به ايشان واگذار نمايند .بر اين اساس کليه تعامالت علمی و مالی انتشارات دانشگاه با
ايشان انجام میشود.

ماده:3کمک هزینه مالی حمایت از چاپ کتاب
 -1-3کمک هزينه مالی چاپ کتاب به اعضای هيأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه مطابق فرمول زير تعلق گيرد:
( × S × P × Cتعداد صفحات کتاب × تیراژ × =)8/000/000+ Kکمک هزینه (ریال)
 -2-3به هر عضو هيأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در هر سال مالی يک بار اين کمک هزينه تعلق خواهد گرفت.
 -3-3ضريب  Kدر محدوده  50تا  200است و برای هر کتاب با توجه به هزينه روز تمام شده چاپ و بودجه پژوهشی دانشگاه توسط شورای
انتشارت دانشگاه تعيين میشود.
 -4-3ضريب  Sمربوط به قطع کتاب است که برای رحلی ،وزيری ،رقعی و جيبی به ترتيب  0/8 ،1 ،1/6و  0/5است.
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 -5-3ضريب  Pمنعکس کننده درصد مشارکت همکاران است .برای کتابهايی که کليه نويسندگان آن از اعضای هيأت علمی دانشگاه صنعتی
کرمانشاه باشند اين ضريب برابر با يک است .برای کتابهای که نويسنده خارج از دانشگاه دارند اين ضريب مطابق شيوه نامه اجرايی آيين نامه
ارتقا تعيين میشود .به طور مثال اگر در کتابی با سه نويسنده ،عضو هيأت دانشگاه صنعتی کرمانشاه نفر اول باشد اين ضريب  0/8و اگر عضو
هيأت دانشگاه صنعتی کرمانشاه نفر دوم يا سوم باشد اين ضريب  0/5است.
 -6-3ضريب  Cبرای کتابهای سياه و سفيد برابر يک و برای کتابهای با الزام چاپ رنگی (بر اساس تشخيص شورای انتشارات) حداکثر سه
است .در صورت ترجيح شخصی نويسنده بر چاپ رنگی ضريب همان يک است.
 -7-3تيراژ کتاب توسط نويسندگان کتاب پيشنهاد و توسط شورای پژوهشی دانشگاه تعيين میشود.
 -8-3بديهی است به کتابهايی که هيچ يک از اعضای هيأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در آن حضور ندارند هيچ کمک هزينهای تعلق
نخواهد گرفت.
 -9-3در صورت مشارکت چند عضو هيأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در يک کتاب ،کمک هزينه مالی فقط به يکی از ايشان تعلق خواهد
گرفت.
 -10-3در صورت درخواست تجديد چاپ کتاب با تغييرات کمتر از  30درصد ،هيچ کمک هزينه مالی تعلق نخواهد گرفت .در مورد درخواست
تجديد چاپ با تغييرات بيشتر از  30درصد ،به اندازه  30درصد مبلغ حمايتی محاسبه شده ،امکان دريافت کمک هزينه مالی وجود دارد که در
سقف تعداد حمايت ساالنه (يک عنوان کتاب) محاسبه میشود.

ماده :4مراحل چاپ ارث
-1-4ارسال فرم درخواست توسط نماينده نويسندگان از طريق اتوماسيون ادرای به مدير گروه
 -2-4بررسی درخواست در شورای گروه
 -3-4بررسی درخواست در شورای انتشارات دانشگاه
 -4-4ارائه فيش واريز به حساب مرکز نشر دانشگاهی توسط نماينده نويسندگان جهت استعالم (فقط برای درخواست ترجمه)
 -5-4تحويل فايل و پرينت کاغذی نسخه نهايی کتاب (ويراستاری و صفحه آرايی شده) توسط نماينده نويسندگان به شورای انتشارات دانشگاه
 -6-4ارسال نسخه نهايی به داور
 -7-4انجام اصالحات مد نظر داور و ارسال نسخه اصالح شده توسط نماينده نويسندگان به شورای انتشارات جهت تأييد نهايی
 -8-4تعيين ميزان حمايت از کتاب توسط شورای انتشارات و اعالم به نماينده نويسندگان
 -9-4تحويل فيش واريزی مابهالتفاوت هزينه چاپ کتاب و کمک هزينه مالی (در صورت وجود) به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه
صنعتی کرمانشاه توسط نماينده نويسندگان
 -10-4عقد قرارداد بين انتشارات دانشگاه و نماينده نويسندگان
 -11-4اخذ مجوزهای الزم جهت چاپ کتاب توسط انتشارات دانشگاه
 -12-4ارسال کتاب توسط انتشارات دانشگاه به چاپخانه
تبصره :3تأييد ضرورت حقی برای نويسندگان جهت چاپ حتمی کتاب توسط انتشارات دانشگاه صنعتی کرمانشاه ايجاد نمیکند و منوط به
داوری نهايی اثر است.
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تبصره :4در مورد کتابهايی که هيچ يک از اعضای هيأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه جزء نويسندگان آن نيستند ،بايد کتاب کامل
تصنيف/تأليف/تدوين/ترجمه شده توسط نماينده نويسندگان جهت بررسی به طور مستقيم به شورای انتشارات دانشگاه تحويل گردد .در مورد
اين کتابها نماينده نويسندگان بايد هزينه داوری را به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واريز نمايد و در صورت تأييد داور و شورای
انتشارات دانشگاه ،هزينههای کامل چاپ را به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واريز نمايد.
تبصره :5طول مدت زمان واگذاری حقوق مادی آثاری که توسط انتشارات دانشگاه صنعتی کرمانشاه چاپ میشوند دائمی است و انتشارات
دانشگاه مجاز است نسبت به چاپ مجدد کتاب تا هر زمان و به هر تعداد که الزم بداند اقدام نمايد .در صورت ناياب شدن کتاب و عدم تجديد
چاپ توسط انتشارات دانشگاه ،نماينده نويسندگان میتواند واگذاری حقوق مادی به ايشان را از شورای انتشارات دانشگاه درخواست نمايد.
تبصره :6دانشگاه مجاز است با توجه به نظر شورای انتشارات تا حداکثر  200نسخه از کتاب را برای امور تبليغاتی و اهدا بردارد و مابقی را به
نماينده نويسندگان تحويل نمايد.
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