
 

 

 "آئین نامه شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر"

 

 مقدمه

 شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به منظور تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی، اندیشه ورزان     

و دانشوران برای انتشار آثار ارزنده در رشته های گوناگون، به ویژه رشته های مربوط به علوم پزشکی، آیین نامه انتشارات را  

 بازنگری و مصوب نمود. 4/1401/ 7در تاریخ

 

  وظايف شورا : -1ماده 

 :باشد كه شاملهای مؤسسه مینامهتعیین اولویتها، تصویب ضوابط و آیین

 و سیاستگذاری فرایندهای انتشارات و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی ط مشی ختدوین  -1

 بررسی و ارزیبای آثار تألیف و ترجمه ارسالی به انتشارات -2

 تعیین داورانعلمی و ادبی  متخصص در هر حوزه موضوعی -3

 تصمیم گیری هر گونه خدمات چاپی، مالی، تجدید چاپ،  -4

 اهداف شورا:-2ماده 

  .علوم و فنون در زمینه های مختلف به ویژه علوم پزشکیوترویج اشاعه  -1

 و اندیشمندان سایر افراد جامعه از طریق نشر آثار ارزندهاعضای هیئت علمی، دانشجویان كمک به افزایش دانش  -2

 .پژوهشگران و اندیشمندان ایرانی و غیر ایرانی



 

 

از طریق چاپ و انتشار  ایرانی به اندیشمندان سایر كشورها پژوهشگران شناساندن توانایی های علمی و پژوهشی -3

 آثار مربوط به آن ها.

 علوم پزشکی بوشهر.كیفی و كمی انتشارات دانشگاه  فراهم كردن زمینه های رشد -4

های مختلف انتشار كلیه آثار قابل نشر مانند كتابهای مرجع، آموزشی، به عنوان كتاب درسی و كمک درسی رشته  -5

 آموزشی دانشگاه به زبان فارسی یا خارجی

 

  اعضاء شورا: -3ماده 

 :تشکیل می شودبا ابالغ ریاست دانشگاه  و ریزبه شرح عضو نفر  9از شورا جمعاً          

  تحقیقات و فناوری معاون -1

 مدیر پژوهش -2

 مدیر اطالع رسانی پزشکی  -3

 دبیر شورای انتشارات دانشگاه  -4

آشنا به امور نشر و تحقیق كه  با پیشنهاد معاونت پژوهشی و ابالغ ریاست دانشگاه  اعضای هیأت علمیتعدادی از  -5

 انتخاب می گردند.  

 جلسات با حداقل نصف به اضافه یک نفر از تعداد كل اعضا ءشورا رسمیت می یابد . : 1تبصره 

 ی بعد مانعی ندارد.مدت عضویت در شورا دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد اعضا  برای دوره ها: 2تبصره 

 امکان عضورت اعضای غیر هیأت علمی خبره و مسلط به حوزه نشر در شورای انتشارات وجود دارد -3تبصره 

دبیر و اعضای شورای نشر با پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری و با حکم ریاست دانشگاه به مدت دو سال منصوب  -4تبصره 

 گردند.می

 



 

 

 را: مقررات اجرايی شو  -4ماده

 . روش ارائه آثار:1

 آثار متقاضیان به صورت زیر در شورا مورد بررسی قرار می گیرد:

آثار ارسالی اعضای هیات علمی ، دانشجویان و سایر پژوهندگان به شورای انتشارات دانشگاه مستقر در كتابخانه   -1

 مركزی ارجاع داده می شود.

 :1 تبصره

 آثار دانشجویان هر دانشکده با  نظر یکی ازاعضای هیات علمی به شورای انتشارات ارجاع داده می  شود.  .الف 

 

معاونین دانشگاه می توانند كتب مورد نیاز را با ذكر اهداف مشخص جهت تالیف به شورای انتشارات دانشگاه سفارش  -2  

انتشارات دانشکده ها/مراكز تحقیقاتی نسبت به تعیین نویسنده و دهد و شورا با ارسال فراخونی موارد یاد شده به كمیته 

ارایه ی تسهیالت الزم برای چاپ كتاب اقدام نماید. )اولویت چاپ با كتاب های خواهد بود كه منطبق بر اولویت های پژوهشی 

 دانشگاه باشد (

  

 نشر آثار برای چاپ و پذيرش   -2

به ترتیب برای چاپ و نشر در اولویت قرار  نویسندگان آورندگان،گردآورندگان ومترجمین،پدیده یتالیف  -تحقیقیآثار -1

 دارند.

 در مجالت معتبر ،در كتابش استفاده نماید ( مولف)فردی كه از مقاالت ثبت شده خود -: محقق 1تبصره 

بیاورد ،اما این موضوع به شکل مقاله ویا پدیده آورنده )فردی كه موضوعی نو و یا قالبی نو برای ارائه مطلبی را در كتاب خود 

 اشکال دیگر در جای ثبت ویا درج نشده باشد (



 

 

از منابع دیگرتهیه نموده باشد و خود هیچ سهمی در محتوی مطالب نداشته  گردآورنده)فردی كه مطالب كتاب خود را كامالً

 باشد (

از زبان بیگانه تهیه كرده باشد( هزینه چاپ كتاب ترجمه مترجم)فردی كه مطالب كتاب خود را به شکل مطلق از ترجمه كتابی 

 بسته به تصمیم  شورای انتشارات هزینه چاپ كتاب ترجمه ای بصورت مشاركتی می باشد.

مولف نباشد ،وكتاب او مورد تایید شورا قرار گیرد ،باتصمیم شورا می تواند از سوبسید -: در صورتیکه نویسنده محقق2تبصره 

 ستفاده نماید .)مشاركت مالی دانشگاه از ده تا هشتاد درصد(مالی دانشگاه ا

: پیشنهاد می شود عالقمندان حوزه نشر در زمینه پزشکی قبل از آغاز تالیف ویا ترجمه با دبیر شورا ،جهت راهنمایی  3تبصره 

 های الزم مشورت نمایند .  

شایسته چاپ و منتشر كنند، بوشهردانشگاه علوم پزشکی ه انتشارات لاثر خود را در ردیف سلس صاحبان آثاری كه مایلند -2

به و  نموده فراهمو نمایه فهرست های الزم  مراجع، (، با ذكر منابع،(wordهمراه با نسخه الکترونیک دو نسخه ی تایپی است 

شورا  هباصلی كتاب  نسخه ای ازدر صورتی كه اثر ترجمه باشد، فرستادن  .برای شورا ارسال دارند درخواست  همراه نامه ی 

 )فرم درخواست در شورا موجود است (ضروری است.

 

: در آثار ترجمه شده، كسب موافقت صاحب امتیاز اثر و كلیه ی مسئولیت های ناشی از آن بر عهده مترجم خواهد  -1تبصره 

 بود.

انتشار یافته قبلی خود نویسنده  درصد از كل استنادات به منابع 1در صورتی كتاب تألیفی خواهد بود كه حداقل   -2تبصره

 باشد. این كتاب مشمول امتیاز خواهد شد . 

و  برای ارزیابی دریافت شده ،پس از آنکه كلیات آن جهت چاپ تایید گردید، درشورا بررسی و پس از تایید اولیه  آثار   -3

 خواهد شد .فرستاده  ،صاحب نظر كه شورا تعیین می نمایدمتخصصان به داوری 

 



 

 

، شورا اختیار دارد هر اثر را بر اساس سیاست كلی و اهداف مورد نظربرای رعایت كیفیت علمی انتشارت دانشگاه   -1تبصره

كه پیشتر انتشار یافته و نیز اولویت دادن به آثاری كه بیشتر مورد استفاده ی گروه های گوناگون  -با مقایسه با آثاری همانند

.و نتیجه دماتی مردود و غیر قابل انتشار در ردیف سلسله انتشارات دانشگاه تشخیص دهدپس از بررسی مق  -قرار می گیرد

 را به صورت محرمانه به نویسنده كتاب اطالع دهند . 

تمایل خود در خود را درباره ی  تصمیم ، از دریافت اثرپس  یک هفته باید حداكثر در مدت  و داوران  بررسی كنندگان  -4

 پس از یک ماه به شورا اعالم نمایند.حداكثر ، نتیجه داوری راو  اطالع دهند به شورا  ارزیابی اثر

 می شود: عمل، به ترتیب زیر داورانپس از دریافت گزارش  -5

 ، اثر با تصویب شورا قابل چاپ و انتشار خواهد بود.داور نظر مثبت داده باشدهر گاه  -

دبیرخانه شورا مراتب را به صاحب اثر اعالم خواهد نمود  ات در متن ،اصالحات و تغییر در صورت نیاز به اعمال پاره ای -

یا توضیحی قانع كننده برای داور و شورا  ارائه می كند و اثر و كردخواهد  یا مطابق پیشنهاد داوران عملو صاحب اثر 

می شود و شورا بر حسب نیاز از طریق ل به شورا ارسامجدد برای بررسی تجدیدنظر شده، به همراه توضیحات  نویسنده 

 .كسب نظر داوران تصمیم گیری خواهد نمود

 غیر این صورت اصل اثر اقدامات بعدی به صاحب اثر اعالم می شود و در  جهتاثر،  صورت پذیرش نظر پایانی شورا در-6

 .بازگردانده می شود، به صاحب اثر داورهمراه با اظهار نظر 

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.تنها یک بار ، موضوع صاحب اثراض در صورت اعتر -1تبصره

 ی صاحب اثر خواهد بود. ، بر عهدهمطالب و سایر مندرجات كتابدرستی  در مورد  مسئولیت هرگونه   -7

 .اثر برای چاپ، با نظر شورا خواهد بودگان هرتعیین شمار :  1تبصره 

  اثر خواهد بود. صاحبان/پس از پنج سال، موكول به توافق شورا و صاحب كسب امتیاز انتشار آثار : 2تبصره 

 



 

 

 فرايند چاپ کتاب در شورای انتشارات دانشگاه: -5ماده 

( به https://pub.bpums.ac.ir/fa/index.aspxتحویل فرم چاپ كتاب برگرفته از سایت انتشارات دانشگاه ) -

 دبیر شورا

 برگزاری جلسه شورای انتشارات دانشگاه -

 تعیین داوران تخصصی توسط شورای انتشارات دانشگاه -

 ارسال كتاب به همراه فرم امتیازدهی به داوران تخصصی توسط دبیر شورا -

 دریافت پاسخ داوری از داوران تخصصی توسط دبیر شورا -

 امتیاز اختصاص یافته به كتاب طبق نظرات داوران تخصصی توسط دبیر شورابررسی نظرات داوران و تعیین میانگین  -

 بررسی مجدد كتاب و نظرات داوران و تعیین امتیاز پیشنهادی توسط شورای انتشارات دانشگاه -

 تهیه صورتجلسه توسط دبیر شورای انتشارات دانشگاه و امضاء توسط اعضای شورای انتشارات دانشگاه

 : آيین نامه داخلی شورا -6ماده

و با حضور اكثریت  رئیس شورا برگزار می گرددعوت نشست های شورا به صورت برنامه زمانبندی و با  اطالع قبلی،  به د -1

 . جلسات فوق العاده برحسب مورد با هماهنگی  با اعضا برگزار می شود.  اعضاء( رسمیت می یابداز  نصف + یک نفر) نسبی

ساعت پیش از تشکیل نشست، عدم حضور  24پیوسته در نشست های شورا حضور یابند و یا  موظف هستند اعضای شورا -2

بدون  سه نشست پیاپی یا پنج نشست متناوبشركت نکردن در )یا دبیر شورا اعالم نمایند.  ریاستخود را با بیان دلیل به 

 (منصوب خواهد گردید. وبرگزیده عضو جانشین    تلقی خواهد شد وشورا  در  از عضویت خودداری  ، سال در یک دلیل

 تا سقف سی دقیقه تذكر داده می شود و بیش از آن به عنوان غیبت تلقی می گردد.  تأخیر  :1 تبصره

 خفیاكثریت نسبی آراء پذیرفته می شود و در خصوص تصویب و یا عدم تصویب آثار، رأی مشورا با كلی تصمیمات  -

 گرفته می شود. 

 

https://pub.bpums.ac.ir/fa/index.aspx


 

 

 انتشارات  دبیر شورای وظايف -7ماده 

های علمی نشر از نظر داشتن شرایط پذیرش تشکیل و تکمیل پرونده و بررسی آثار تایید شده توسط كمیته ،دریافت    (1

 آثار و رعایت ضوابط نشر و ارائه در كمیته تخصصی نشر 

 کاتبات نویس ماجرای مصوبات كمیته تخصصی نشر مربوطه به هر اثر و تهیه پیش      (2

 سازی پیش از چاپ / تولید نظارت كارشناسی بر مراحل آماده      (3

 های كارشناسی علمی نشر سازی جهت معرفی به كمیتهو آماده دانشگاه  آورندگان خارج ازدریافت آثار پدیده      (4

 كمیته تخصصی نشر  امتیازدهی آثار منتشر شده برای انتخاب كتاب سال و كتاب برتر جهت ارایه در      (5

های كارشناسی علمی نشر، كمیته تخصصی و سایر فرآیندهای مشاركت و همکاری در ارزشیابی عملکرد كمیته      (6

 مركز نشر دانشگاه 

 نظارت بر رعایت ویراستاری مورد نظر كتاب كمیته تخصصی نشر در آثار قابل نشر       (7

 سامانه انتشارات وزارت بهداشت دریافت مجوز چاپ كتاب از       (8

 (  دریافت شابک كتاب از خانه كتاب تهران9

 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی و تکمیل فرمهای و مدارک مورد نیاز آن اداره از دریافت مجوز چاپ كتاب  ( 10

 فیپا« فهرست نویسی پیش از انتشار»تکمیل و دریافت       (11

به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و ارسال به ب و تکمیل مدارک مورد نیاز برای هر كتاب دریافت اعالم وصول كتا   (12

 كتابخانه ملی و خانه كتاب ایران



 

 

 نظارت بر رعایت نکات مورد نظر مركز نشر در چاپ كتابها    (13

فعالیت های سال بعد با فراهم كردن گزارش ساالنه مربوط به فعالیت شورا در پایان هر سال و تنظیم برنامه ی  (14

 همکاری شورا و تسلیم آن به معاونت پژوهشی دانشگاه

اثر است و دانشگاه مجاز است در این مدت ثبت مدت واگذاری حقوق صاحب اثر به دانشگاه، پنج سال تمام از تاریخ :  1تبصره

ند، اقدام كند. صاحب اثر در مدت پنج تجدید چاپ و به هر شمار كه الزم بداهر تعداد با رعایت حقوق صاحب اثر، نسبت به 

 مجاز نخواهد بود كه حق چاپ و انتشار اثر را به دانشگاه یا مؤسسه یا شخص دیگر واگذار نماید.و یا چهار چاپ مجدد سال 

 چاپ قبلی است.  %80بدیهی است چاپ مجدد یا واگذاری امتیاز چاپ مجدد به ناشر دیگر موكول به فروش بیش از 

 

 

 



 

 

 ها واژه تعريف 

 دانشگاه انتشارات 

نهادی است كه متولی كلیه فعالیتهای حوزه نشر و انتشار به هر شکل آن بوده و مجوز نشر دارد. اجزاء آن شامل اداره  

 باشند. های كارشناسی علمی نشر میانتشارات، كمیته تخصصی نشر، كمیته

 نشر: 

 كند. فرآیندی است كه آثار فکری خلق شده را در قالبهای مناسب عرضه می

 شابک: 

المللی كه كشور ناشر عنوان و ویرایش خاصی ای است منحصر به فرد در سطح بینالمللی كتاب( شماره)شماره استاندارد بین

 كند. از اثر را مشخص می

 ناشر:

 ه مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت كرده است. ای حقوقی و صالحیتدار برای انتشار كمؤسسه 

 شواری انتشارات دانشگاه:

باشد وظایف این شورا هم اكنون به اش تضمین علمی آثار تدوین شده و تأیید صالحیت آنها برای نشر میشورایی كه وظیفه 

 . های كارشناسی علمی نشر و كمیته تخصصی نشر واگذار گردیده استكمیته

 نشر الکترونیک:



 

 

 Web based (Website)، (CDبه فرآیند تولید و پخش اطالعات از طریق ابزار الکترونیک مانند لوح فشرده ) 

Information, Web based book  ,Ebook web شود. و موارد مشابه آن گفته می 

 شود. : به فرآیند تبدیل آثار فکری خلق شده بر صفحه كاغذ گفته مینشر چاپی

شود كه شامل موارد ساختاری، محتوایی، فنی و موارد های الزم برای انتشار یک اثر گفته می: به حداقلضوابط انتشارات

 باشد. مشابه می

 كنند. آثاری هستند كه ضوابط انتشارات را داشته و از نظامات حقوقی حوزه نشر پیروی می آثار قابل نشر:

ا است كه برای معرفی اثر، مخاطبان آن و برای توجیه متولیان مربوطه در حمایت از نشر ای از پرسشه: مجموعهروپوزال کتابپ

 گردد. آن، توسط پدیده آورنده اثر پاسخ داده شده و تکمیل می

 باشد. صفحه می 48ای یا گردآوری كمتر از های تألیفی، ترجمهای از نوشته)رساله(: مجموعهجزوه 

صفحه داشته باشد و  49كتاب نوعی اثر چاپی صحافی شده است كه بیشتر از  بر اساس تعریف یونسکو،: کتاب .1

صفحه كتاب  49مانند نشریات، تحت یک عنوان ثابت، به صورت دوره ای منتشر نشود. سایر منابع چاپی كمتر از 

گردآوری و یا  كند. كتاب در قالب تالیف،دریافت نمی ISBNپمفلت، راهنما و ...( و محسوب نشده)بروشور، جزوه،

 شود.ترجمه منتشر می

 100سطری( 18و قطع وزیری ) 12حداقل حجم كتاب با فونت : بر اساس ضوابط تعیین شده در دانشگاه،1تبصره ➢

 100كتاب مربوط به تصاویر و جداول نباشد. در موارد حجم كمتر از  %20باشد، به شرط آنکه بیش از صفحه می

 باشد.انتشارات دانشگاه می گیری بر عهده شورایصفحه تصمیم

كنند و در صورت دریافت نمی ISBNصفحه جزوه و یا بروشور تلقی گردیده و این آثار  49: آثار كمتر از 2تبصره ➢

صالح صدور مجوز انتشار، شورای انتشارات درخواست انتشار با آرم دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مرجع ذی

 باشد.دانشگاه می



 

 

ای خاص آن را تصویب كرده دانشجویان رشته گاه برای آموزشدر دانشهات كه شورای آموزشی دانشکدهاس: كتابی درسنامه

 گیرد. و امتحانات دانشجویان براساس آن انجام می

نفر از اعضاء هیأت علمی یک یا چند  7: كتابی است كه تمامی اعضاء هیأت علمی یک گروه آموزشی یا حداقل کتاب گروهی

 اند. را تدوین كرده گروه آموزشی آن

های آموزش مداوم پزشکان و پیراپزشکان و ... به تأیید مراجع : كتابی است كه صالحیت علمی آن برای برنامهکتاب بازآموزی

 ذیصالح رسیده است. 

 گیرد. كتابی است كه مدرس براساس آن، درس مربوطه را به دانشجویان آموزش داده و امتحان می کتاب درسی:

 دهد. های خواننده را در رشته یا موضوعی خاص افزایش میكتابی كه آموخته ک آموزشی:کتاب کم

 اثری است كه از طریق برگرداندن متن كتاب و آثار از یک زبان به زبان دیگر تهیه شده باشد. ترجمه: .2

زمان سال قبل از تاریخ درخواست باشد و در  3بایست حداكثر : تاریخ چاپ كتاب اصلی می3تبصره  ➢

 درخواست، چاپ جدید كتاب منتشر نشده باشد. مگر در شایط خاص با تصمیم شورای انتشارات.

 باشد. : اخذ مجوز از نویسنده/ ناشر در خصوص كتب ترجمه ضروری می4تبصره  ➢

 

یابد كه معموال تنظیم و نگارش می اثری است كه توسط شخص یا اشخاص حقیقی درباره موضوعی خاص، تألیف: .1

شود. بر اساس آیین نامه شورای انتشارات پدید آوردن چنین اثری از فکر و اندیشه دیگران نیز استفاده میدر 

های نویسنده و نتیجه پژوهش درصد مراجع كتاب، 5شود كه حداقل دانشگاه، كتاب تالیفی به كتابی اطالق می

وط به ده سال اخیر( در تالیف استفاده شده درصد منابع جدید ) مرب 50مرتبط با موضوع تالیف باشد و از حداقل 



 

 

تلقی شده و مشمول مقررات خاص آن خواهد   "گردآوری"باشد. در صورتی كه شرط فوق لحاظ نشده باشد كتاب 

 منبع است. 20بود. حداقل منابع استفاده در كتاب تالیفی 

 لق به خالق آنهاست. : همان مالکیت معنوی هر آفرینش فکری و حقوق ناشی از آن كه متعالتألیفحق

 پردازد. به آفرینش فکری در موضوعی خاص كه در، قالب مناسب آن عرضه شده می آورنده:پديد

ای منسجم پدید آمده ها یا مقاالت دیگر به گونهثری است كه از طریق گردآوری و تدوین مطالب علمی از كتابا: گردآوری

 منبع است. 10كتاب باشد حداقل منابع استفاده شده در گردآوری 

قانون  24شود كه با استناد به ماده : به سیاستها و ضوابط و قوانین نشر در جمهوری اسالمی ایران گفته میحدود قانونی نشر

 باشد. جرا میاساسی، مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوبات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی الزم اال

 دارد. انتشارات دانشگاه را گذاری مشترک با دولتی كه در چاپ كتاب سرمایه: ناشر خصوصی یا ناشر همکار

های حقوقی و اخالقی و الزاماتی كه هر اثر بایستی داشته باشد ها و دستورالعمل: به كلیه مقررات، آئین نامهضوابط نشر

 باشد. وبات شورای انتشارات دانشگاه میگویند و شامل ضوابط انتشار، رعایت حدود قانونی حوزه نشر در كشور ایران و مصمی

كلیه الزاماتی هستند كه در مصوبات شورای انتشارات دانشگاه برای ترجمه كردن یا ترجمه نکردن آثار  ضرورت ترجمه:

 باشند. االجرا میمنتشر شده از زبانهای خارجی الزم

ود مانند قالب چاپی )كتاب، كتابچه، جزوه( فرمت ش: به نحوه انتشار و عرضه اطالعات آثار قابل نشر گفته میقالب نشر

 و ماننده آن( و موارد مشابه  Web site, ebook ,CDالکترونیکی ) 

های دانشگاه كمک : كلیه مالحظاتی كه به تسهیل روند فعالیتهای اداری و اجرایی هر یک از معاونتاداری –فرآيند اجرائی 

 كند. می



 

 

 گیرد. ک اثر توسط دانشجو و با نظارت استاد وی انجام می: وقتی كه ترجمه یترجمه زير نظر

رتبه، رشته و مقطع آنها( یا  جدااز: مترجمانی كه همگی اعضای هیأت علمی هر یک از دانشگاههای ایران )مترجمین همطراز

 تر باشند. یین پا التحصیالن مقاطعویان و فارغ)یا دستیاری( یا دانشج PhDالتحصیالن هم مقطع یا دانشجویان دوره فارغ

گیرد و تصحیح، مقاله آن را برای : فردی كه مسؤولیت اعتبار یک اثر ترجمه شده را به عهده میويراستار علمی

 كند.می ویرایشویراستار كسی است كه حفظ امانت در ترجمه و درک صحیح مطلب انجام داده است. 

به دو معادل با كاركرد معنایی  Editorهای مختلفی دارد. در صنعت نشر، در زبان فارسی معادل editorانگلیسی  ٔ  واژه

 .دبیرشود: ویراستار و جداگانه ترجمه می

وظایف دبیران و ویراستاران در میان ناشران مختلف متفاوت است و ناشران كوچک، تفاوت چندانی میان ویراستار و دبیر قائل 

وظیفه مدیریتی  هیئت تحریریهپردازد و دبیر معموالً در های مختلف ویرایش میشوند. ویراستار كسی است كه به بخشنمی

های تبلیغاتی و بازاریابی نیز مراحل تولید و فروش، كتاب را همراهی كنند و اجرای برنامه ٔ  دارد. دبیران وظیفه دارند در كلیه

كند و ح میهای نگارشی، امالی كلمات و خطاهای محتوایی را اصالبا دبیران است. ویراستار خطاهای فنی و ناهماهنگی، غلط

 كند:چهار هدف اصلی را دنبال می

 وضوح  •

 متنی ارتباط منطقی درون •

 ثبات و هماهنگی در متن  •

 صحت  •

 [ویرایشانواع ویراستار ]

 گذاری، غیره را دارد. وظیفه ویرایش متن از نظر امالیی، دستوری، نقطه Copyeditorsیا ادبی  زبانیویراستار  •

• Content Editor ویراستار محتوایی  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&section=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 

 

• Line Editor ویراستار علمی  

• Structural Editor ویراستار ساختاری  

• Proofreader غلط گیر/  خواننمونه  

 انواع دبیر 

یف و تعیین هویت انتشاراتی مؤسسه و خط مشی ناشر و همچنین : تعر Editor In Chief سرویراستاریا  سردبیر •

 نظارت بر كلیه آثار منتشر شده از سوی ناشر یا نشریه. 

مدیریت اجرایی بر كاركنان و نظارت بر تحقق اهداف هیئت تحریریه. نظارت بر تولید  :دبیر اجرایییا  دبیر تحریریه •

 . هیئت تحریریهكتاب در مراحل مختلف و هماهنگی تمام اقدامات 

ها، تعریف های تازه و نویسنده: جذب كتابAcquisition Editor دبیران خریدارو  Senior Editor دبیران ارشد •

 ها. های تازه، یافتن نویسنده و مترجم و نظارت بر كیفیت انجام پروژهمجموعه

 سازی پیش از چاپ كتاب توسط كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران نویسی و موضوعفهرست فیپا:

برای هر عنوان كتاب پس از كارشناسی و خانه كتاب ایران ای كه توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی اجازه نامه مجوز چاپ:

 نماید. آن صادر می

 تب دانشگاه اخالقی شود. : محل فروش و توزیع كمرکز تهیه و توزيع کتاب

 : انجام هر گونه اصالح در یک اثر است كه از نظر كیفیت به سه صورت زیر انجام می پذیرد:ويرايش 

 ویرایش علمی : هر گونه اصالح علمی شامل بررسی موضوعی و تخصصی محتوای اثر، مقابله متن با اصل، 

 .و تعیین میزان مستند بودن منابع و بررسی منابع و مآخذ متن، تحقیق علمی  رفع اشکاالت و ابهامات) درصورت ترجمه( 

گذاری، خط، یکدست كردن ک و اصالح شامل اصالحات دستوری و سبکی متن، نشانهچ: انجام هرگونه  ويرايش ادبی

 راف بندی مطالب.نامه در صورت ضرورت و پاراگپانوشتها، ارجاعات، نمودارها، جدولها، فهرستها، تصاویر و ... ، بازبینی واژه

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%84%D8%B7_%DA%AF%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 

 

: بر مبنای شیوه نامه ی  نشر، تعیین نوع قلم و شماره ی آن در تمامی متون بر اساس زیبایی )شامل متن اصلی ويرايش فنی

و فرعی، زیرنویسها، فرمولها و ...( كنترل غلط های چاپی و امالیی و نیز عدم جا افتادگی در متن و یکدست بودن پانوشتها و 

 مشابه آن است.ارجاعات موارد 

 ساختار کتابهای تألیفی و ترجمه 

 .فهرست مطالب در ابتدای كتاب آورده شود.1      

 در انتهای كتاب آورده شود. . نمایه )ایندكس(2      

 یابی شده و در زیرنویس ارائه گردد.. كلیه اصطالحات التین معادل3    

 نوشته شود. APA. منابع بر اساس شیوه رفرنس نویسی ونکوور یا 4    

 ها، جداول یا نمودارها ذكر شود.. منابع مربوط به شکل5    

وضعیت كتاب از نظر تالیف، تدوین و یا ترجمه مشخص باشد و از ذكر مواردی مثل گردآوری و ترجمه و یا تالیف و . 6    

 ترجمه و ... خودداری شود.

گیری بر عهده شورای . در موارد كتب اطلس، محدودیتی از نظر تعداد تصاویر و جداول وجود ندارد. در موارد خاص تصمیم7    

 انتشارات است.

شوند، چنانچه به تشخیص اعضاء به انواع ویراستار نیاز داشته باشد، هایی كه به شورای انتشارات ارسال می. كتاب8    

 باشد.ویراستاری و ارسال مستندات به شورا مینویسنده/مترجم ملزم به 

 باشد.. اخذ امضای كتبی از كلیه نویسندگان همکار و ارائه به شورای انتشارات الزامی می9    



 

 

. نویسنده/مترجم موظف است حداكثر طی مدت یک سال كل اثر را برای ارسال به داوری نهایی به شورای انتشارات تحویل 10  

گردد. مگر در شرایط خاص و با تصمیم شورای ین صورت حمایت مالی و معنوی تعیین شده كان لم یکن تلقی مینماید. در غیر ا

 انتشارات دانشگاه.

شوند . استفاده از آرم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بر روی جلد آثاری كه توسط كلیه واحدهای مختلف دانشگاه چاپ می11   

 باشد.پذیر میشگاه و ارسال مستندات مربوط به داوری امکانصرفا با مجوز شورای انتشارات دان

باشد.) حداكثر میزان حمایت و تعیین شمارگان هر اثر برای چاپ، با نظر شورا خواهد نسخه می 100. حداقل تیراژ كتاب 12   

 بود.(

 .باشد. در صورت تاخیر در برگزاری جلسات شورا، انتخاب داور به عهده دبیر شورا می13   

       

های مختلف برای شود. هدف از آن رواج اندازهبه اندازه طول و عرض كتاب و هر نوع نشریه، قطع گفته می :قطع )کتاب(

 تر یا متناسب با نوع كاربرد كتاب است.منظور استفاده آسانكتاب، به

متر متغیر سانتی 26×20تا  20×13آن از  ترین قطع برای كتاب، در همه جا، قطع وزیری است كه ابعادحال حاضر، رایجدر     

شود. معموال در های رایج محسوب میسانتیمتر از دیگر قطع 5/16×11و قطع جیبی با ابعاد  22×15است. قطع رقعی با ابعاد 

د شود. باید توجه داشت ابعاهای كودكان از قطع خشتی استفاده میهای هنری و نفیس از قطع رحلی و برای كتابچاپ كتاب

 های متفاوتی ارائه شده است.ذكر شده برای هر قطع تقریبی است و در برخی منابع اندازه

 )قطع سلطانی)تیموری

های خطی در ایران رواج یافت كه به اوایل عهد تیموریان برای كتاب ای از قطع كتاب است كه در اواخر عصر مغوالن واندازه

 .متر استسانتی 30×40طول و عرض تقریبی آن  ।گویندتیموری نیز می این جهت آن را قطع

 



 

 

 :رحلی قطع

 –یعنی رحل  –آن را بر روی چهارپایة چوبی  گویند كه هنگام خواندن كتاب قطع رحلی،این قطع را به این جهت رحلی می

 .مترسانتی 27، عرض 42های تقریبی زیر است:* رحلی كوچک: طول اندازه اند. قطع مزبور دارایدادهقرار می

 .مترسانتی 30، عرض 50متوسط: طول  رحلی *

هایی چون قرآن مجید، مثنوی مولوی، شاهنامه های كتابعموماً نسخه مترسانتی 30، عرض 60رحلی بزرگ: طول  *

 .شده ، با این قطع بوده استو محافل قرائت و خوانده می فردوسی كه در مجالس

 

 :قعیر قطع

 مترسانتی 10×19ریبی اندازه قطعی است به طول و عرض تق

 

 :وزيری قطع

 .( بوده است20×30( و )بزرگ 16×24متوسط  ، 15×21این قطع در گذشته دارای سه اندازه كوچک )به طول و عرض تقریبی 

 :قطع خشتی

 های خطی است به طول و عرض همسان و برابرنسخه هایترین قطعاز كهن

 

 :بیاضی قطع

از طرف عرض اوراق بوده كه در میان  بندی آنشده و شیرازهباز و بست میایی است كه از جانب طول آن نسخه

ها كه بیشتر كتب است، قطع بیاضی منسوب است و مخصوص به بیاض سازان به بیاض شهرت داشتهنویسان و كتابنسخه

 ।است شدهد میآمده( به هیأت مذكور صحافی و جلهای ادبی )كه به غرض اشخاص فراهم میمجموعه ادعیه، زیارات و

 

 :قطع بغلی

 .متر بوده استسانتی 5×7دارای طول و عرض تقریبی  ।این قطع كه معادل قطع جیبی بزرگ در روزگار ماست

 



 

 

 :قطع جانمازی

 7।و عرض 12اندازه تقریبی طول  با

 

 :قطع حمايلی

قطع  هایی را كه درت كه نسخهمتر. وجه تسمیة این قطع به حمایلی، این اسسانتی 6×12عرض  قطعی بوده است به طول و

 .اندآویختهمزبور بوده است به صورت حمایل روی لباس زیرین می

 

هر یک از ابعاد فوق باید از  به ذكر است كه اندازه های داده شده اندازه طول و عرض جلد است و برای تنظیم متون در الزم

مثال  ش و صحافی كم نمود و متن را در آن ابعاد تنظیم نمودبر سانتی متر برای2هر سمت باال پایین و چپ و راست هر كدام 

 .باید باشد19در 12باید  در قطع وزیری سایز متن
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