آئین نامه شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مقدمه
شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به منظور تشویق و ترغیب اعضاای ییتاع عل،این انهیشاه ور ا
و دانشورا برای انتشار آثار ار نهه در رشته یای گوناگو ن به ویژه رشته یاای مرباوب باه علاوم پزشاکین تشاکی
می شود.
وظايف شورا :
تعیین اولویتهان تصویب ضوابط و آییننامهیای مؤسسه میباشه كه شام :
 -1تعیین خط مشی انتشاراتی مركز
 -2تهوین و تصویب آیین نامه یا و دستورالع ،یای اجرایی برای پیشبرد ایهاف مؤسسه
 -3تصویب آییننامهیای مربوب به انعقاد قراردادیای فی،ابین مركز و مؤلفا ن مترج،ا ن ویراستارا و اشخاص حقیقی
و حقوقی ارائه دینهه خهمات چاپی و انتشاراتی
اهداف شورا:
 -1اشاعه وترویج علوم و فنو در مینه یای مختلف به ویژه علوم پزشکی.
 -2ك،ک به افزایش دانش اعضای ییتع عل،ین دانشجویا و انهیش،نها سایر افراد جامعه ا طریق نشر آثاار
ار نهه پژویشگرا و انهیش،نها ایرانی و غیر ایرانی.
 -3شناسانه توانایی یای عل،ی و پژویشی پژویشگرا ایرانی به انهیش،نها سایر كشوریا ا طریق چاا و
انتشار آثار مربوب به آ یا.
 -4فرایم كرد

مینه یای رشه كیفی و ك،ی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.

 -5انتشا ر كلیه آثار قاب نشر ماننه كتابهای مرجعن آمو شین به عنوا كتاب درسی و ك،ک درسی رشتهیاای
مختلف آمو شی دانشگاه به با فارسی یا خارجی
وظايف مركز نشر :
شام انجام امور انتشاراتین مالی و اداری اسع كه تابع مقررات ع،ومی دانشگاه اسع .وظایف و اختیارات
انتشاراتی مركز نشر در چارچوب آییننامهیای مصوب شورا تعیین میگردد
اعضاء شورا:
شورا ج،عاً ا  8نفر عضو به شرح یر و با ابالغ ریاسع دانشگاه تشکی می شود:
 -1معاو پژویشی دانشگاه
 -2مهیر اطاع رسانی
 -3دبیر شورای انتشارات دانشگاه
 -4تعهادی ا كارشناسا آشنا به امور نشر و تحقیق كه با پیشنهاد معاونع پژویشی و اباالغ ریاساع دانشاگاه
انتخاب می گردنه.
تبصره  :1جلسات با حهاق نصف به اضافه یک نفر ا تعهاد ك اعضا ءشورا رس،یع می یابه .

تبصره  :2مهت عضویع در شورا دو سال خوایه بود و انتخاب مجهد اعضا برای دوره یای بعه مانعی نهارد.
مقررات اجرايی شورا:
 .1روش ارائه آثار:
آثار متقاضیا به صورت یر در شورا مورد بررسی قرار می گیرد:
 -1تک،ی فرم ش،اره  1و  2و تحوی به معاونع پژویشی

 آثار ارسالی اعضای ییات عل،ی ن دانشجویا و سایر پژوینهگا بصورت نساخه چااپی و  CDباه ی،اراهد رخواسع چا كتاب به معاونع پژویشی ارسال می گردد و ا طریف معاونع پژویشی به شورای انتشاارات
دانشگاه مستقر در كتابخانه مركزی ارجاع داده می شود.
تبصره:
 -1آثار دانشجویا یر دانشکهه با نظر یکی ا اعضای ییات عل،ی به شورای انتشارات ارجاع داده می شود.
 -2معاونین دانشگاه می تواننه كتب مورد نیا را با ذكر ایهاف مشخص جهع تالیف باه شاورای انتشاارات دانشاگاه
سفارش دیه و شورا با ارسال فراخونی موارد یاد شهه به ك،یته انتشارات دانشکهه یاا/مراكاز تحقیقااتی نسابع باه
تعیین نویسنهه و ارایه ی تسهیالت ال م برای چا كتاب اقهام ن،ایه( .اولویع چا با كتااب یاای خوایاه باود كاه
منطبق بر اولویع یای پژویشی دانشگاه باشه )
 -2پذيرش برای چاپ و نشر آثار

 -1آثارتحقیقی -تالیفینپهیهه آورنهگا نگردآورنهگا ومترج،ین نویسنهگا به ترتیب برای چا و نشر در اولویاع
قرار دارنه.
تبصره یک  :محقق -مولف(فردی كه ا مقاالت ثبع شهه خود در مجالت معتبر ندر كتابش استفاده ن،ایه )
پهیهه آورنهه( فردی كه موضوعی نو و یا قالبی نو برای ارائه مطلبی را در كتاب خود بیاورد ناما این موضاوع باه شاک
مقاله ویا اشکال دیگر در جای ثبع ویا درج نشهه باشه )
گردآورنهه(فردی كه مطالب كتاب خود را كامالً ا منابع دیگرتهیه ن،وده باشه و خود ییچ ساه،ی در محتاوی مطالاب
نهاشته باشه )
مترجم( فردی كه مطالب كتاب خود را به شک مطلق ا ترج،ه كتابی ا با بیگانه تهیه كرده باشه) یزینه چا كتاب
ترج،ه بسته به تص،یم شورای انتشارات یزینه چا كتاب ترج،ه ای بصورت مشاركتی می باشه.
تبصره دو :در صورتیکه نویسنهه محقق-مولف نباشه نوكتاب او مورد تاییه شورا قرار گیرد نباتص،یم شورا می تواناه ا
سوبسیه مالی دانشگاه استفاده ن،ایه (.مشاركع مالی دانشگاه ا ده تا یشتاد درصه)
تبصره سه :پیشنهاد می شود عالق،نها حو ه نشر در مینه پزشکی قب ا آغا تالیف ویا ترج،ه با دبیر شورا نجهاع
راین،ایی یای ال م مشورت ن،اینه .
 -2صاحبا آثاری كه مایلنه اثر خود را در ردیف سلسله انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهرچا و منتشر كنناهن
شایسته اسع دو نسخه ی تایپی ی،راه با نسخه الکترونیک ن با ذكر منابعن مراجعن فهرسع یاای ال م و ن،ایاه فارایم
ن،وده و به ی،راه نامه ی درخواسع برای شورا ارسال دارنه .در صورتی كه اثر ترج،اه باشاهن فرساتاد نساخه ای ا
كتاب اصلی به شورا ضروری اسع( یزینه صفحه آرایی و آماده سا ی كتاب جهع چا به عههه نویسنهه می باشه)
تبصره :در آثار ترج،ه شههن كسب موافقع صاحب امتیا اثر و كلیه ی مستولیع یای ناشای ا آ بار عهاهه متارجم
خوایه بود.

تبصره :در صورتی كتاب تألیفی خوایه بود كه حهاق  1درصه ا ك استنادات باه مناابع انتشاار یافتاه قبلای خاود
نویسنهه باشه .این كتاب مش،ول امتیا خوایه شه .
 -3آثار دریافع شهه نپس ا آنکه كلیات آ جهع چا تاییه گردیهن درشورا بررسی و پاس ا تاییاه اولیاه بارای
ار یابی و داوری به متخصصا صاحب نظر كه شورا تعیین می ن،ایهن فرستاده خوایه شه .
تبصره :برای رعایع كیفیع عل،ی انتشارت دانشگاه بر اساس سیاسع كلی و ایهاف مورد نظرن شورا اختیار دارد یر اثر
را با مقایسه با آثاری ی،اننه -كه پیشتر انتشار یافته و نیز اولویع داد به آثاری كه بیشتر مورد استفاده ی گروه یاای
گوناگو قرار می گیرد -پس ا بررسی مقهماتی مردود و غیر قابا انتشاار در ردیاف سلساله انتشاارات دانشاگاه
تشخیص دیه.و نتیجه را به صورت محرمانه به نویسنهه كتاب اطالع دینه .
 -4بررسی كننهگا و داورا

بایه حهاكثر در مهت یک یفته پس ا دریافع اثرن تص،یم خود را درباره ی ت،ای خود

در ار یابی اثر به شورا اطالع دینه و نتیجه داوری ران حهاكثر پس ا یک ماه به شورا اعالم ن،اینه.
 -5پس ا دریافع گزارش داورا ن به ترتیب یر ع ،می شود:
 -1یر گاه داور نظر مثبع داده باشهن اثر با تصویب شورا قاب چا و انتشار خوایه بود.
 -2در صورت نیا به اع،ال پاره ای اصالحات و تغییرات در متن ن دبیرخانه شورا مراتب را به صااحب اثار اعاالم
خوایه ن،ود و صاحب اثر یا مطابق پیشنهاد داورا ع ،خوایه كرد ویا توضیحی قاانع كنناهه بارای داور و
شورا ارائه می كنه و اثر تجهیهنظر شههن به ی،راه توضیحات نویسنهه برای بررسی مجهد به شاورا ارساال
می شود و شورا بر حسب نیا ا طریق كسب نظر داورا تص،یم گیری خوایه ن،ود.
-6نظر پایانی شورا در صورت پذیرش اثرن جهع اقهامات بعهی به صاحب اثر اعالم می شود و در غیر این صورت اصا
اثر ی،راه با اظهار نظر داورن به صاحب اثر با گردانهه می شود.
تبصره :در صورت اعتراض صاحب اثرن موضوع تنها یک بار مورد بررسی قرار خوایه گرفع.
 -7یرگونه مستولیع در مورد درستی مطالب و سایر منهرجات كتابن بر عههه ی صاحب اثر خوایه بود.
تبصره  : 1تعیین ش،ارگا یراثر برای چا ن با نظر شورا خوایه بود.
تبصره  :2كسب امتیا انتشار آثار پس ا پنج سالن موكول به توافق شورا و صاحب/صاحبا اثر خوایه بود.
آيین نامه داخلی شورا:
 -1نشسع یای شورا به صورت برنامه مانبنهی و با اطالع قبلی یر سه ماه یکبارن به دعوت رئیس شورا برگزار می
گردد و با حضور اكثریع نسبی( نصف  +یک نفر ا اعضاء) رس،یع می یابه .جلسات فوق العاده برحسب مورد با
ی،اینگی با اعضا برگزار می شود.
 -2اعضای شورا موظف یستنه پیوسته در نشسع یای شورا حضور یابنه و یا  24ساعع پیش ا تشکی نشسعن عهم
حضور خود را با بیا دلی به ریاسع یا دبیر شورا اعالم ن،اینه ( .شركع نکرد درسه نشسع پیاپی یاا پانج نشساع
متناوب بهو دلی در یک سال ،خودداری ا عضویع در شورا تلقی خوایه شه و عضو جانشین برگزیهه و منصوب
خوایه گردیه).
تبصره :تأخیر تا سقف سی دقیقه تذكر داده می شود و بیش ا آ به عنوا غیبع تلقی می گردد.
 -3تص،ی،ات كلی شورا با اكثریع نسبی آراء پذیرفته می شود و در خصوص تصویب و یا عهم تصویب آثاارن رأی
مخفی گرفته می شود.

وظايف دبیر شورای انتشارات
 )1دریافعن تشکی و تک،ی پرونهه و بررسی آثار تاییه شهه توسط ك،یتهیای عل،ی نشر ا نظر داشتن شرایط
پذیرش آثار و رعایع ضوابط نشر و ارائه در ك،یته تخصصی نشر
اجرای مصوبات ك،یته تخصصی نشر مربوطه به یر اثر و تهیه پیشنویس مکاتبات

)2
)3

نظارت كارشناسی بر مراح آمادهسا ی پیش ا چا  /تولیه

)4

دریافع آثار پهیههآورنهگا خارج ا دانشگاه و آمادهسا ی جهع معرفی به ك،یتهیای كارشناسی عل،ی

نشر
)5

دریافع مجو چا كتاب ا اداره ك فرینگ و ارشاد اسالمی و تک،ی فرمهای و مهارک مورد نیا آ اداره
)6

تک،ی و دریافع «فهرسع نویسی پیش ا انتشار» فیپا

 )7دریافع اعالم وصول كتاب و تک،ی مهارک مورد نیا برای یر كتاب به اداره فرینگ و ارشاد اسالمی و
ارسال به كتابخانه ملی و خانه كتاب ایرا
 )8نظارت بر رعایع نکات مورد نظر مركز نشر در چا كتابها
 )9فرایم كرد گزارش ساالنه مربو ب به فعالیع شورا در پایا یر سال و تنظیم برنامه ی فعالیع یای سال بعه با
ی،کاری شورا و تسلیم آ به معاونع پژویشی دانشگاه
تبصره :مهت واگذاری حقوق صاحب اثر به دانشگاهن پنج سال ت،ام ا تاریخ ثبع اثر اسع و دانشگاه مجا اسع در این
مهت با رعایع حقوق صاحب اثرن نسبع به یر تعهاد تجهیه چا و به یر ش،ار كه ال م بهانهن اقهام كنه .صاحب اثر در
مهت پنج سال و یا چهار چا مجهد مجا نخوایه بود كه حق چا و انتشار اثر را به دانشگاه یاا مؤسساه یاا شاخص
دیگر واگذار ن،ایه .بهیهی اسع چا مجهد یا واگذاری امتیا چا مجهد به ناشر دیگر موكول به فاروش بایش ا %88
چا قبلی اسع.
حقوق دانشگاه و حق الزحمه صاحب اثر
مهت ما واگذاری حقوق مادی صاحب اثر به دانشگاه ع.
تجهیه چا

بوشهر در چا

اول پنج سال و در یر

حهاكثر به مهت سه سال می باشه.

تبصره – حق تقهم چاپهای بعهی اثر با مؤسسه خوایه بود ولی پس ا پایا مهت یر قرارداد صاحب اثر مجا اسع
چنانچه ظرف مهت شش ماه پس ا درخواسع تجهیه چا
پرداخع حق حروفچینی و صفحه آرایی نسبع به چا

جواب قطعی ا انتشارات دانشگاه دریافع نن،ایه با

مجهد آ شخصاً یا توسط ناشر دیگر اقهام كنه.

حق الزح،ه تالیف و ترج،ه و تصحیح و تحقیق در چهارچوب آئین نامه:
تبصره  -مهت و نحوه پرداخع حق الزح،ه صاحب اثر و نیز نحوه تحوی متن مجلهات بعهی در مورد كتابهائی كه در
بیش ا یک جله به چا

می رسه درقرارداد معین خوایه شه.

تبصره  -آثاری كه بنا بر توصیه شورای انتشارات تهیه می گردد درانعقاد قرارداد و چا

در اولویع قرار خوایه داشع

تبصره -در مورادی كه به تشخیص ك،یته یای تخصصی و تائیه شورای انتشارات اثر فوق العاده ای كه بر روی آ
بیشتر ا حهود متعارف كار انجام گرفته برای چا
حق الزح،ه نقهی به صاحبا اثر پرداخع ن،ایه.

ارائه گردیهه باشه معاو پژویشی در صورت صالحهیه می توانه

تعريف واژهها
انتشارات دانشگاه
نهادی اسع كه متولی كلیه فعالیتهای حو ه نشر و انتشار به یر شک آ بوده و مجو نشر دارد .اجزاء آ شام اداره
انتشاراتن ك،یته تخصصی نشرن ك،یتهیای كارشناسی عل،ی نشر میباشنه.
نشر:
فرآینهی اسع كه آثار فکری خلق شهه را در قالبهای مناسب عرضه میكنه.
شابک:
(ش،اره استانهارد بینال،للی كتاب) ش،ارهای اسع منحصر به فرد در سطح بینال،للی كه كشور ناشر عنوا و ویرایش
خاصی ا اثر را مشخص میكنه.
ناشر:
مؤسسهای حقوقی و صالحیتهار برای انتشار كه مجو نشر ا و ارت فرینگ و ارشاد اسالمی دریافع كرده اسع.
شواری انتشارات دانشگاه:
شورایی كه وظیفهاش تض،ین عل،ی آثار تهوین شهه و تأییه صالحیع آنها برای نشر میباشه وظایف این شورا یم
اكنو به ك،یتهیای كارشناسی عل،ی نشر و ك،یته تخصصی نشر واگذار گردیهه اسع.
نشر الکترونیک:
به فرآینه تولیه و پخش اطالعات ا طریق ابزار الکترونیک ماننه لوح فشرده ()CDن (Website) Web based
 Ebook web , Information, Web based bookو موارد مشابه آ گفته میشود.
نشر چاپی :به فرآینه تبهی آثار فکری خلق شهه بر صفحه كاغذ گفته میشود.
ضوابط انتشارات :به حهاق یای ال م برای انتشار یک اثر گفته میشود كه شام موارد ساختارین محتوایین فنی و
موارد مشابه میباشه.
آثار قابل نشر :آثاری یستنه كه ضوابط انتشارات را داشته و ا نظامات حقوقی حو ه نشر پیروی میكننه.
پروپوزال كتاب :مج،وعهای ا پرسشها اسع كه برای معرفی اثرن مخاطبا آ و برای توجیه متولیا مربوطه در
ح،ایع ا نشر آ ن توسط پهیهه آورنهه اثر پاسخ داده شهه و تک،ی میگردد.

جزوه (رساله) :مج،وعهای ا نوشتهیای تألیفین ترج،های یا گردآوری ك،تر ا  48صفحه میباشه.
كتاب :مج،وعهای ا نوشتهیای تألیفین ترج،های یا گردآوری بیش ا  48صفحه مع،ولی بوده و ساختار ویژه كتاب را
دارا اسع.
درسنامه :كتابی اسع كه شورای آمو شی دانشکههیادر دانشگاه برای آمو ش دانشجویا رشتهای خاص آ را تصویب
كرده و امتحانات دانشجویا براساس آ انجام میگیرد.
كتاب گروهی :كتابی اسع كه ت،امی اعضاء ییأت عل،ی یک گروه آمو شی یا حهاق  7نفر ا اعضاء ییأت عل،ی یک
یا چنه گروه آمو شی آ را تهوین كردهانه.
كتاب بازآموزی :كتابی اسع كه صالحیع عل،ی آ برای برنامهیای آمو ش مهاوم پزشکا و پیراپزشکا و  ...به تأییه
مراجع ذیصالح رسیهه اسع.
كتاب درسی :كتابی اسع كه مهرس براساس آ ن درس مربوطه را به دانشجویا آمو ش داده و امتحا میگیرد.
كتاب كمک آموزشی :كتابی كه آموختهیای خواننهه را در رشته یا موضوعی خاص افزایش میدیه.
ترجمه :برگردانه كام یک كتاب یا جزوه ا با نوشته شهه آ به بانی دیگر را گوینه.
تألیف :به آفرینش فکری یک كتاب یا جزوه در موضوعی خاص گوینه كه در نوشتن آ ا دانش و تجربیات نویسنهه
یم استفاده شهه باشه.
حقالتألیف :ی،ا مالکیع معنوی یر آفرینش فکری و حقوق ناشی ا آ كه متعلق به خالق آنهاسع.
پديدآورنده :به آفرینش فکری در موضوعی خاص كه درن قالب مناسب آ عرضه شهه میپردا د.
گردآوری :تهوین و تهیه مطالب منتشر شهه ا منابع گوناگو برای عرضه در قالب مناسب آ
حدود قانونی نشر :به سیاستها و ضوابط و قوانین نشر در ج،هوری اسالمی ایرا گفته میشود كه با استناد به ماده 24
قانو اساسین مصوبات شورای عالی انقالب فرینگی و مصوبات و ارت فرینگ و ارشاد اسالمی ال م االجرا میباشه.
ناشر همکار :ناشر خصوصی یا دولتی كه در چا كتاب سرمایهگذاری مشترک با انتشارات دانشگاه را دارد.
ضوابط نشر :به كلیه مقرراتن آئین نامهیا و دستورالع ،یای حقوقی و اخالقی و الزاماتی كه یر اثر بایستی داشته باشه
می گوینه و شام ضوابط انتشارن رعایع حهود قانونی حو ه نشر در كشور ایرا و مصوبات شورای انتشارات دانشگاه
میباشه.

ضرورت ترجمه :كلیه الزاماتی یستنه كه در مصوبات شورای انتشارات دانشگاه برای ترج،ه كرد یا ترج،ه نکرد
آثار منتشر شهه ا بانهای خارجی ال ماالجرا میباشنه.
قالب نشر :به نحوه انتشار و عرضه اطالعات آثار قاب نشر گفته میشود ماننه قالب چاپی (كتابن كتابچهن جزوه) فرمع
الکترونیکی (  CD ,Web site, ebookو ماننهه آ ) و موارد مشابه
فرآيند اجرائی – اداری :كلیه مالحظاتی كه به تسهی رونه فعالیتهای اداری و اجرایی یر یک ا معاونعیای دانشگاه
ك،ک میكنه.
ترجمه زير نظر :وقتی كه ترج،ه یک اثر توسط دانشجو و با نظارت استاد وی انجام میگیرد.
مترجمین همطراز :مترج،انی كه ی،گی اعضای ییأت عل،ی یر یک ا دانشگایهای ایرا (جهاا رتبهن رشته و مقطع
آنها) یا فارغالتحصیال یم مقطع یا دانشجویا دوره ( PhDیا دستیاری) یا دانشجویا و فارغالتحصیال مقاطع
پایین تر باشنه.
ويراستار علمی :فردی كه مسؤولیع اعتبار یک اثر ترج،ه شهه را به عههه میگیرد و تصحیحن مقاله آ را برای حفظ
امانع در ترج،ه و درک صحیح مطلب انجام داده اسع .ویراستار كسی اسع كه ویرایش میكنه.
واژهٔ انگلیسی  editorدر با فارسی معادلیای مختلفی دارد .در صنعع نشرن  Editorبه دو معادل با كاركرد
معنایی جهاگانه ترج،ه میشود :ویراستار و دبیر.
وظایف دبیرا و ویراستارا در میا ناشرا مختلف متفاوت اسع و ناشرا كوچکن تفاوت چنهانی میا ویراستار و
دبیر قائ ن،یشونه .ویراستار كسی اسع كه به بخشیای مختلف ویرایش میپردا د و دبیر مع،والً در ییتع تحریریه
وظیفه مهیریتی دارد .دبیرا وظیفه دارنه در كلیهٔ مراح تولیه و فروشن كتاب را ی،رایی كننه و اجرای برنامهیای
تبلیغاتی و با اریابی نیز با دبیرا اسع .ویراستار خطایای فنی و نای،اینگین غلطیای نگارشین امالی كل،ات و
خطایای محتوایی را اصالح میكنه و چهار یهف اصلی را دنبال میكنه:


وضوح



ارتباب منطقی درو متنی



ثبات و ی،اینگی در متن



صحع

انواع ویراستار [ویرایش]


ویراستار بانی یا ادبی  Copyeditorsوظیفه ویرایش متن ا نظر امالیین دستورین نقطهگذارین غیره را دارد.



 Content Editorویراستار محتوایی



 Line Editorویراستار عل،ی



 Structural Editorویراستار ساختاری



 Proofreaderن،ونهخوا  /غلط گیر

انواع دبیر


سردبیر یا سرویراستار  : Editor In Chiefتعریف و تعیین یویع انتشاراتی مؤسسه و خط مشی ناشر و
ی،چنین نظارت بر كلیه آثار منتشر شهه ا سوی ناشر یا نشریه.



دبیر تحریریه یا دبیر اجرایی :مهیریع اجرایی بر كاركنا و نظارت بر تحقق ایهاف ییتع تحریریه .نظارت بر
تولیه كتاب در مراح مختلف و ی،اینگی ت،ام اقهامات ییتع تحریریه.



دبیرا ارشه  Senior Editorو دبیرا خریهار  :Acquisition Editorجذب كتابیای تا ه و نویسنههیان
تعریف مج،وعهیای تا هن یافتن نویسنهه و مترجم و نظارت بر كیفیع انجام پروژهیا.

فیپا :فهرسعنویسی و موضوعسا ی پیش ا چا كتاب توسط كتابخانه ملی ج،هوری اسالمی ایرا
مجوز چاپ :اجا ه نامهای كه توسط اداره ك فرینگ و ارشاد اسالمی و خانه كتاب ایرا برای یر عنوا كتاب پس ا
كارشناسی آ صادر مین،ایه.
مركز تهیه و توزيع كتاب :مح فروش و تو یع كتب دانشگاه اخالقی شود.
ويرايش  :انجام یر گونه اصالح در یک اثر اسع كه ا نظر كیفیع به سه صورت یر انجام می پذیرد:
ویرایش عل،ی  :یر گونه اصالح عل،ی شاام بررسای موضاوعی و تخصصای محتاوای اثارن مقابلاه ماتن باا اصا ن
( درصورت ترج،ه) رفع اشکاالت و ابهامات عل،ی ن تحقیق و بررسی منابع و مآخذ متن و تعیین میازا مساتنه باود
منابع.
ويرايش ادبی  :انجام یرگونه چک و اصالح شام اصالحات دستوری و سبکی متنن نشانهگذارین خطن یکهسع كارد
پانوشتهان ارجاعاتن ن،وداریان جهولهان فهرستهان تصاویر و  ...ن با بینی واژه نامه در صورت ضارورت و پااراگراف بناهی
مطالب.
ويرايش فنی :بر مبنای شیوه نامه ی نشرن تعیین نوع قلم و ش،اره ی آ در ت،امی متو بر اساس یبایی (شام ماتن
اصلی و فرعین یرنویسهان فرمولها و  )...كنترل غلط یای چاپی و امالیی و نیز عهم جا افتادگی در متن و یکهسع بود
پانوشتها و ارجاعات موارد مشابه آ اسع.
ساختار كتابهای تألیفی و ترجمه
·

تهیه مطالب بر روی كاغذ  A4تایپ شهه با برنامه Word

·

صفحه عنوا و نام پهیهآورنهگا (نویسنهگا یا مترج،ین)

·

فهرسع مطالبن عناوین و ض،ائم

·

فص بنهی منظم و منطقی

·

رفرنس نویسی در پایا فص یا كتاب

·

استفاده ا تحقیقات داخلی در كتب تألیفی الزامی اسع (حهاق  5رفرانس)

·

داشتن فهرسع موضوعی در اول كتاب

·

جهیه بود منابع (ك،تر ا  5سال ا انتشار آنها گذشته باشه).

·

فهرسع جهاول و تصاویر و منحنییا

·

پیشگفتار مؤلف و مترجم و مقهمه

·

معرفی ویراستار عل،ی یا ادبی (در صورت تحقق آ )

·

داشتن ایهاف در شروع یر فص

·

داشتن سؤاالت مطرح شهه در پایا یر فص برای كتابهای درسی

قطع (كتاب) :به انها ه طول و عرض كتاب و یر نوع نشریهن قطع گفته میشود .یهف ا آ رواج انها هیای مختلاف
برای كتابن بهمنظور استفاده آسا تر یا متناسب با نوع كاربرد كتاب اسع.
در حال حاضرن رایجترین قطع برای كتابن در ی،ه جان قطع و یری اسع كه ابعاد آ ا  28×13تا  26×28سانتیمتر
متغیر اسع .قطع رقعی با ابعاد  22×15و قطع جیبی با ابعاد  16/5×11سانتی،تر ا دیگر قطعیای رایج محسوب میشود.
مع،وال در چا كتابیای ینری و نفیس ا قطع رحلی و برای كتابیای كودكا ا قطع خشتی استفاده میشود .بایه
توجه داشع ابعاد ذكر شهه برای یر قطع تقریبی اسع و در برخی منابع انها هیای متفاوتی ارائه شهه اسع.

قطع سلطانی(تیموری(
انها های ا قطع كتاب اسع كه در اواخر عصر مغوال و اوای عهه تی،وریا برای كتابیای خطی در ایرا رواج یافع
كه به این جهع آ را قطع تی،وری نیز میگوینه ।طول و عرض تقریبی آ  38×48سانتیمتر اسع.

قطع رحلی:
این قطع را به این جهع رحلی میگوینه كه ینگام خوانه كتاب قطع رحلین آ را بر روی چهارپایة چوبی – یعنی
رح – قرار میدادهانه .قطع مزبور دارای انها هیای تقریبی یر اسع *:رحلی كوچک :طول 42ن عرض  27سانتیمتر.
*رحلی متوسط :طول 58ن عرض  38سانتیمتر.
*رحلی بزرگ :طول 68ن عرض  38سانتیمتر ع،وماً نسخهیای كتابیایی چو قرآ مجیهن مثنوی مولوین شاینامه
فردوسی كه در مجالس و محاف قرائع و خوانهه میشهه ن با این قطع بوده اسع.

قطع رقعی:
انها ه قطعی اسع به طول و عرض تقریبی  18×19سانتیمتر
قطع وزيری:
این قطع در گذشته دارای سه انها ه كوچک (به طول و عرض تقریبی  15×21ن متوسط  )16×24و (بزرگ  )28×38بوده
اسع.
قطع خشتی:
ا كهنترین قطعیای نسخهیای خطی اسع به طول و عرض ی،سا و برابر
قطع بیاضی:
نسخهایی اسع كه ا جانب طول آ با و بسع میشهه و شیرا هبنهی آ ا طرف عرض اوراق بوده كه در میا
نسخهنویسا و كتابسا ا به بیاض شهرت داشته اسعن قطع بیاضی منسوب اسع و مخصوص به بیاضیا كه بیشتر
كتب ادعیهن یارات و مج،وعهیای ادبی (كه به غرض اشخاص فرایم میآمهه) به ییأت مذكور صحافی و جله میشهه
اسع।
قطع بغلی:

این قطع كه معادل قطع جیبی بزرگ در رو گار ماسع ।دارای طول و عرض تقریبی  5×7سانتیمتر بوده اسع.

قطع جانمازی:

با انها ه تقریبی طول  12و عرض।7

قطع حمايلی:
قطعی بوده اسع به طول و عرض  6×12سانتیمتر .وجه تس،یة این قطع به ح،ایلین این اسع كه نسخهیایی را كه در
قطع مزبور بوده اسع به صورت ح،ای روی لباس یرین میآویختهانه.
ال م به ذكر اسع ك ه انها ه یای داده شهه انها ه طول و عرض جله اسع و برای تنظیم متو در یر یک ا ابعاد فوق
بایه ا یر س،ع باال پایین و چپ و راسع یر كهام 2سانتی متر برای برش و صحافی كم ن،ود و متن را در آ ابعاد
تنظیم ن،ود مثال در قطع و یری سایز متن بایه 12در 19بایه باشه.
یر كتاب بسته به سلیقه نویسنههن موضوع كتاب و شیوه ناشر دارای برخی ا بخشیای یر اسع:
.1

روكش جله
مع،والً بصورت یکرو و رنگی چا میشود و لبهیای آ به داخ كتاب تا شهه و پشع جله قرار میگیرد.
اغلب روی ی،ین لبهیا توضیحاتی در خصوص نویسنهه و خود كتاب داده میشود .روكش جله مع،والً
شام بخش یای یر اسع:
.1

نوشتهیای روكش جله

.2

لب برگردا جلو

 .3متن لببرگردا
.4
.5
.6

طرح جله
نهگینامهٔ نویسنهه
لببرگردا عقب

 .7عطف
 .8تقریظ  /نق قول  /ستایش
.9
.2

قی،ع پشع جله

جله
یک پوشش مقوایی ضخیم اسع كه ك صفحات كتاب را دربر میگیرد و ا كتاب محافظع میكنه.

.3

آستر بهرقه

.4

صفحات آغا ین كتاب
.1

صفحه عنوا كوچک

.2

صفحه عنوا
صفحهای اسع كه حاوی اطالعات یر اسع
.1

عنوا كتاب

.2

عنوا فرعی

.3

نام مولف

.4

نام ناشر

.5

تاریخ انتشار

 .3فیپا (فهرستنویسی پیش ا انتشار)
.4

شناسنامه (صفحه حقوقی)

.5

تقهیم نامه

.6

فهرسع منهرجات
یک فهرسع ا بخشیای كتاب به ترتیب قرارگرفتن در كتاب بهی،راه ش،اره صفحه
مربوطه اسع).

 .7فهرسع تصاویر
 .8سپاسگزاری
.9

پیشگفتار

 .18مقهمه
.5

متن كتاب

.6

صفحات انتهایی كتاب
.1

پسگفتار

.2

پیوسع  /ض،ی،ه

 .3واژهنامه
.4

كتابنامه

ساختار کلی کتاب
 - 1نوار روی جله
 - 2لب برگردا
 - 3آستر بهرقه
 - 4روكش جله
 - 5لب باال
 - 6لب جلو
 - 7لب پایین
 - 8صفحه س،ع راسع
 - 9صفحه س،ع چپ
 - 18حاشیه عطف
(اعضای شورای انتشارات :دكتر استوارن دكتر بزی -دكتر اسهی – آقای رصافیا  -دكتر روانی
پور -آقای صفوی -دكتر ح،یهی -صفایی

بس،ه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خهمات بههاشتی درمانی بوشهر

آیین نامه شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

تهيه و تدوين :زهرا صفايي (دبير شوراي انتشارات )

فرم شماره 1

فرم شماره 1
درخواست چاپ كتاب
● اينجانب:

عضو هيئت علمي  /كارشناس:

آخرين مدرك تحصيلي:

محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي:

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

تلفن تماس:

تمايل خود را براي چاپ كتاب «  »................................................................... ...............................................و در صورت قبول آن
مركز ،واگذاري امتياز آن را اعالم مينمايم.
● نام كتاب به فارسي:
موضوع:
●

اقتباس

تدوين

ترجمه

تاليف

این قس،ع برای كتب در دسع ترج،ه تک،ی شود

نام كتاب به التين:
نام ناشر:
دوره چاپ:

زبان اصلي:
تعداد صفحات متن اصلي:

نام نويسنده:
سال چاپ:

●.

اين قسمت براي كتب در دست تأليف يا تدوين
شود
آنها تدوين يا تأليف شده است:
تكميلكه از
نام منابع اصلي

نام ناشر:

1ـ
2ـ
3ـ
● كتابهايي كه تاكنون توسط اينجانب به چاپ رسيده است:
ناشر
سال نشر
تأليف  /ترجمه
نام كتاب
رديف
/
1ـ
/
2ـ
/
3ـ
/
4ـ
/
5ـ
● به نظر شما كتاب پيشنهادي چه وجه تمايزي با ساير كتب احتمالي دارد كه قبالً توسط ناشران ديگر به چاپ رسيده
است:

● تعداد احتمالي كساني كه در صورت چاپ اين كتاب از آن بهره خواهند گرفت چند نفر است؟  .........................نفر.
● الزم به ذكر است كه كتاب فوق:
الف ـ جهت تدريس در دروس ذيل ،طبق سرفصل تدوين شده در شوراي عالي برنامهريزي ،كاربرد دارد:
مقطع تحصيلي
نام درس
نام رشته
1ـ
2ـ
3ـ
ب ـ جهت تدريس در دبيرستانها مفيد است.
سال مفيد است.
الي
ج ـ جهت استفاده عموم در گستره سني
د ـ ساير موارد
●

ضوابط چاپ
1ـ رعايتكتاب
فرمت تايپ و صفحهآرايي (فرم پيوست).
2ـ تائيد شوراي چاپ و نشر دانشگاه.
3ـ اولويتبندي در چاپ و تيراژ كتب مصوب توسط مركزنشر دانشگاه تعيين خواهد شد.
4ـ حقالتأليف يا حقالترجمه كتب چاپ شده مطابق مصوبات دانشگاه پرداخت خواهد شد.

تبصره :اولويت در چاپ كتابهايي است كه مطابق سرفصل شوراي عالي برنامهريزي يا يكي از عناوين درسي دانشگاهي
باشد.
●

مدارك الزم

1ـ كپي آخرين مدرك تحصيلي (يا آخرين حكم استخدامي براي اعضاي هيئت علمي).
2ـ ارائه سرفصل مطالب كتاب.
-3ارئه فهرست منابع و مآخذ كتاب كه  1درصد از منابع از تجربيات علمي چاپ شده در زمينه مورد تاليف باشد.
3ـ اصل متن تايپ شده (از تحويل كتب فاقد مقدمه ،فهرست و منابع خودداري ميشود).
4ـ اصل يا كپي كتاب ترجمه شده.
5ـ ارائه كپي سرفصل شوراي عالي برنامهريزي (براي كتابهاي درسي).
تذكر:
1ـ مدارك و متن تحويل شده به هيچ عنوان بازگردانده نخواهد شد.
2ـ براي جلوگيري از دوباره كاري ،توصيه مي شود فرم داوري كتاب را مالحظه و بر اساس آن در خصوص تنظيم مطالب
اقدام فرمايند.
تاريخ اخذ مدارك توسط
مركزنشر........................... :

اينجانب  ...................................................صحت مطالب مذكور
تائيد مينمايم.
امضاء

فرم شماره 2
فرم مولف  /مترجم
مشخصات فردی و تحصیلی :
نام و نام خانوادگي (به فارسي) :
13
/
تاريخ تولد / :
دانشگاه محل تحصيل :
رتبه هيات علمي :
تلفن محل كار :

نام و نام خانوادگي ( به انگليسي ) :
آخرين مقطع تحصيلي :
سال فراغت از تحصيل :
محل خدمت :
تلفن همراه :

مشخصات كتاب :
عنوان كتاب ( به فارسي ) :
عنوان كتاب ( به انگليسي ) :
نام و نام خانوادگي مولف (مولفان) :
نام و نام خانوادگي مترجم (مترجمان) :
موضوع كتاب :
كتابنامه (منابع و مآخذ)

تصوير:
نمودار:

تعداد صفحه :
واژه نامه :

چنانچه تاكنو موفق به ارائه مقاله یا مقاالت به با فارسی یا انگلیسی در ژورنالهای داخلی یا خارجی شهه ایه آنرا ذكر ن،اییه( .ذكر دقیق
عنوا مقاله و مجله ضروریسع):

چنانچه تاكنو موفق به تالیف/ترج،ه كتاب یا كتابهایی شهه ایه آنرا ذكر ن،اییه( .ذكر دقیق عنوا ن ناشرن و سال كتاب ضروریسع) :

در جهع ارتقاء سطح كیفی انتشارات دانشگاه و رسیه به سطح مطلوبن لطفا" نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه فرماییه.

نام و نام خانوادگی
امضاء

