بسمه تعالي

کميته انتشارات دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

اساسنامه انتشارات دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

مقدمه
اين اساسنامه به منظور تعيين خط مشي و تسهيل كار كميته انتشارات دانشگاا نگنعتي نورگينواني بابگل در امگن
چاپ ،كيفيت پذينش و نشن ،نحو انعقاد قنارداد ،تعيين حقوق ناحب اثن ،قيمگت ذگذار  ،وگنوش ،اءگوان و نظگاين
تنظيم ميذندد.
هدف ار انتشارات دانشگاه
ماده  :1منظور از انتشارات در اين اساسنامه ،عبارت از ثار است كه با تصويب كميته انتشارات دانشاا  ،به نورتءا
مختلف چاپ و منتشن ميذندد و رو جلو نها نشانه دانشاا ننعتي نورينواني بابل ،رمار مسلسل ،رابك و
عبارت «انتشارات دانشاا ننعتي نورينواني بابل» چاپ ميرود.
تعاريف
ماده  :2تعنيف بعضي از انطالحاتي كه در اين اساسنامه مو به رنح زين استِ:
 -1-2اثر :به ءن ذونه تاليف ،تصنيف ،تنجمه و ءن ذونه پژوءشي كه قابل چاپ بارو اطالق ميذندد.
 -2-2تاليف  :اثن است كه توسط رخص يا ارخاص حقيقي دربار موضوعي خاص ،تنظيم و ناارش مييابو كه
معموالً در پويو ورد چنين اثن از وكن و انويشه ديانا نيز استفاد ميرود.
 -3-2تصنيف :اثن است كه ننواً از ذوق ،قنيحه ،تجنبهءا و تحقيقات ناحب اثن سنچشمه ميذيند و به ررته
تحنين درمي يو و پينامو موضوعي خاص ،به رنح ،توضيح و تونيف ميپندازد.
 -4-2ترجمه :اثن است از زبا ءا خارجي به زبا وارسي يا بنعكس كه با حفظ انالت متن انگلي بنذندانگو
رود.
 -5-2صاحب اثر :رخص يا ارخاني است كه تمام حقوق ماد و معنو اثن متعلق به او يا نها است كه طبگق
قنارداد

حقوق بنا ءميشه يا بنا موتي معين به ادار انتشارات دانشاا واذذار ميرود.

 -6-2قرارداد :سنو است كه به منظور ايجاد تعهو بين ناحب اثن و دانشاا تنظيم و مبادله مگيرگود و در
موارد چو ميزا حق الزحمه ،نحو پنداخت ،ريو و مقطع زماني تحويل اثن ،تعواد نفحات ،رمارذا و
ضوابط چاپ و انتشار مشخص ميذندد.
 -7-2صفحه  :بخشي از اثن با قطع وزين (حنوف وارسي يا التين با قلم نمگن  ،Bmitra 13طگو سگطنءا 21
سانتي متن و تعواد سطنءا در ءن نفحه  12سطن) است .در خصوص ثار كه دارا ونمگو ءگا و ارگكا
صفحه  1از 4
بابل– خيابان دکتر شريعتي – دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  -کد پستي  - 44144صندوق پستي 484
تلفن  – 3111 - 0202341دور نگار3111-0204231 :

کميته انتشارات دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

متعود ،يا در ساين قطعءا ءستنو ،تعواد نفحات اثن بنا محاسبه حق الزحمه با تشخيص رورا پژوءشي
تعيين مي رود.
 -8-2دانشگاه :منظور ،دانشاا ننعتي نورينواني بابل است.
 -9-2حق الزحمه صاحب اثر :مبلغي است كه در ازان انجام خومات موضوع بنو(ب) طبق قنارداد از طنف رگورا
به ناحب اثن پنداخت رود.
 -11-2کتب درسي و کمك درسي :كتب درسي كتبي است كه در ررگته ءگا مختلگف در دانشگاا تگوريس
ميرود ،كتب كمك درسي كتبي است كه استاد يا دانشجو را در ررتهءا مختلف تحصيلي يار ميدءو.
کميته انتشارات
ماده  :3ادار امور انتشارات دانشاا از ءن حيث به عهو كميته انتشارات ميبارو كه از اعضا زين تشكيل ميذندد:
 -2معاو پژوءشي دانشاا
 -1موين امور پژوءشي دانشاا
 -3يك نفن از اعضا ءيات علمي ءن دانشكو كه حتي المقوور دارا تاليفات و تحقيقات بود بارو.
 -4رئيس كتابخانه منكز دانشاا
 -5موينمسئو ادار انتشارات دانشاا
 -2دبين ادار انتشارات دانشاا


تبصره :1رياست كميته با معاو پژوءشي ميبارو.



تبصره  :2دبين كميته با پيشنهاد معاو پژوءشي و تائيو كميته انتخاب ميرود.



تبصره :3كليه مكاتبات از طنيق دبين كميته و با مشورت معاو پژوءشي انجام خواءو رو.



تبصره :4اعضا كميته انتشارات با حكم معاونت پژوءشي به عضويت در كميته منصوب ميذندنو.



تبصره  :5دور عضويت در كميته انتشارات دانشاا  1سا بود و انتخاب مجود اعضان كميته بالمانع است.



تبصره  :6ءن يك از اعضا كميته كه بيش از  3منتبه بوو عذر موجه در جلسگات كميتگه انتشگارات غيبگت
كنو ،بنا تعيين جانشين و اقوام ميذندد .تشخيص موجه بود غيبت با رئيس كميته ميبارو.



تبصره  :7تعواد جلسات كميته در سا بستاي به تعواد و تناكم تقاضگاءا انتشگاراتي دارد و در ءگن نگورت
حواقل ءن دو ما يكبار تشكيل ميذندد.

ماده  :4مناحل بنرسي و تصويب موارد مذكور در ماد  2اين اساسنامه به رنح ذيل ميبارو:
الف -ءنذونه پيشنهاد تاليف و تنجمه ،چاپ و انتشار ثار اعم از اوناد دانشااءي يا غيندانشااءي طگي ونمگي كگه
پيوست اين اساسنامه ميبارو ،از طنيق رياست دانشكو پس از تصويب رورا ذنو منبوطه يا دانشكو منبوطگه
به معاونت پژوءشي ارسا تا در جلسات اين كميته مورد بنرسي مقوماتي قنار ذيند.
ب-بنا ثار تاليفي موارد زين بايو لحاظ ذندد:
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 -2ناحب اثن ،حواقل  4سا سابقه توريس يا تحقيق در دانشاا ءا و مناكز موزرگي و پژوءشگي وابسگته بگه
وزارت علوم ،تحقيقات و وناور دارته بارو.
 -1ناحب اثن ،حواقل دارا  4مقاله علمي و پژوءشي در مجالت معتبن بارو.
 -3ناحب اثن ،كتاب تاليف رو را به نورت كامل ءمنا با وهنست مناجع و منابع مورد استفاد جهت بنرسي،
به كميته انتشارات تحويل دءو.
ج -در مورد تنجمه كتب موارد زين بايو لحاظ ذندد:
 -2متنجم بايو حواقل دارا دو سا سابقه توريس يا تحقيق در زمينه اثن ارائه رو بارو.
 -1بايو از خنين چاپ اثن بنا تنجمه استفاد رود و بيش از پنج سا از خنين چاپ ناذرته بارو.


تبصره :ثار منحصن به وند (به تشخيص كميته انتشارات) از ضابطه ياد رو مستثني ءستنو.
 -3ارائه تنجمه حواقل سه وصل يا يك چهارم ( )%15از كتاب مورد تقاضا الزامي است.
د -كميته انتشارات با توجه به سياست كلي و انطباق اثن با موارد مطنوحه در مگاد  ،2را بنرسگي نمگود و در
نورت انطباق ،جهت بنرسي دقيق تن و درياوت نظنات تخصصي و كاررناسي ،حو اقگل بگنا سگه داور از اعضگان
ءيات علمي دانشاا و يا خارج از دانشاا ارسا نمايو.
ثار را جهت تصويب به كميته انتشارات دانشاا ارسا دارد تا پگس
 دبين كميته موظف است يك نسخه ازاز تصويب جهت اظهار نظن و وينايش بنا متخصصين و ناحبنظنا منبوطه ارسا دارد.
و -اظهار نظن داورا و ناحبنظنا  ،در اولين جلسه كميته انتشارات مطنح و در نورت تائيو و تصگويب (بگا را
اكثنيت) ،اثن مذكور جهت وينايش زباني به ويناستار علمي و ادبي ارسا خواءو رو.



تبصره  :1در موارد ضروري كميته ميتوانو نسبت به تجويو چاپ كتابءا منتشن كه در سلسگله انتشگارات
دانشاا چاپ رو بارو ،اقوام نمايو .مشنوط بن اين كه قبالً معاو پژوءشي دانشاا با دستور كتبگي ضگنورت
تجويو چاپ را تائيو نمايو.



تبصره  :2حق الزحمه داور و ويناستار ،حنوف چيني و نفحه رايي بن اساس ئين نامه ءا موجود پنداخگت
خواءو رو.

ماده  :5وظايف و اختيارات كميته انتشارات دانشاا عبارت است از:
-2
-1
-3



تصويب كتابءايي كه در سلسله انتشارات دانشاا به چاپ خواءو رسيو.
تووين بننامه انتشاراتي ساالنه كميته بن اساس ماد او .
كميته ميتوانو بن كتابءايي از طنف ناحبا ثار بنا چاپ ارائه ميرود ،خود نيز ءن سا تعگواد
از ثار وارسي و خارجي سودمنو و معتبن را بنا تنجمه پيشنهاد كنو و نيز مگيتوانگو در نگورت نيگاز
تاليف و تنجمه كتابءا و نشنيات منجع و راءنما را به متخصصين امن محو نمايو.

تبصره  :1به منظور جلوذين از دوبار كار ءا در مورد تنجمه كتب خارجي ،كميته مكلف اسگت از انتشگارات
ساين دانشاا ءا و يا مناكز نشن دانشااءي استعالم نمايو.

ماده  :6كميته بايو حواكثن در ظنف موت  3ما از تاريخ تسليم ءن اثن نتيجه بنرسي و نظن خويش را در مورد چاپ
به اطالع ناحب اثن بنسانو.
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ماده  :7در مورد ءن كتاب قنارداد جواذانها بين مولف يا مصحح يا متنجم و معاونت پژوءشي منعقو ميرود.
ماده  :8كميته مجاز است ءن نوع انالح وينايشي ثار را كه الزم بوانو با اطالع ناحب اثن به عمل ورد.
ماده  :9اخذ تصميم دربار طنز چاپ و ميزا رمارذا چاپ طبق ئين نامه تووين توسط كميته انتشارات ميبارو.
ماده  :11تصميم ذين در مورد تعيين جنس كاغذ ،تعيين طنح ،مطالب رو جلو و پشت جلگو اثگن طبگق ئگين نامگه
تووين توسط كميته انتشارات ميبارو.
ماده  :11بن رو جلو تمام كتابءا مصوب ،درج نشانه دانشاا  ،رمار مسلسل ،رابك و عبگارت «انتشگارات دانشگاا
ننعتي نورينواني بابل» در محلءا معين الزامي است.
ماده  :12در رناسنامه كتاب ،درج نام ويناستار /ويناستارا علمي و ادبي الزامي است.
ماده  :13كميته ميتوانو از طنيق مشاركت با ناحب اثن يا مؤسسات و نارنا داخلي و خارجي و بن اساس قنارداد كه
به تصويب كميته انتشارات خواءو رسيو ،اثن را منتشن نمايو .در ءن حا رو كتبي كه بگا ءمكگارا نارگنا
ديان منتشن ميرود مشخصات انتشارات دانشاا حفظ و در اولين نفحه كتاب ،عبارت «با ءمكگار  »......قيگو
خواءو ذنديو .انتشارات اختصاني دانشكو ءا در نورتي جزن سلسله انتشارات دانشاا محسوب ميرگود و بگه
نها رمار تعلق ميذيند كه متن نها مورد تصويب كميته انتشارات قنار ذيند.
ماده  :14از محل موقووات يا ءوايا ارخاص ،كتابءايي با نام دانشاا قابل نشن است كه متن نها به تصگويب كميتگه
انتشارات رسيو بارو.
اين اساسنامه در  24ماد و  22تبصن تائيو امضان كننوذا زين رسيو است

دکتر غالمرضا اردشیر

دکتر مرتضی حسنعلی بیگی

دکتر علی اکبر رنجبر

دکتر کورش صدیقی

دکتر محمدرضا کرمی مالیی

دکتر کامیار موقر نژاد

دکتر سلمان نوروزي

دکتر حسین هدایتی

حر شفقت
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