آییننامه مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا
مقدمه
در راستاي هر چه پربارتر نمودن جامعه فرهنگي کشور اسالمي و با توجه به رسالت دانشگاه و مشارکت در ارتقاء سطح علمي مراکز
آموزشي و پژوهشي کشور ،به ويژه دانشگاهها ،دانشگاه بوعلي سينا با تشکيل شوراي مرکز نشر دانشگاه بوعلي سينا که از اين پس
در اين آئين نامه شوراي مرکز نشر ناميده خواهد شد آيين نامه مرکز نشر دانشگاه بوعلي سينا در امر چاپ ،کيفيت پذيرش نشر،
نحوه انعقاد قرارداد ،تعيين حقوق صاحب اثر ،قيمت گذاري ،فروش ،ارسال به مجامع علمي فرهنگي ،کتابخانه ها و مراکز آموزشي،
پ ژوهشي و نظاير آن و تبليغ به شرح ذيل ارائه شده است اميد است که اجراي اين آيين نامه باعث پيشبرد اهداف علمي ،فرهنگي و
اجتماعي کشور اسالمي ايران شده و موجب تحرک بيشتر در زمينه هاي متنوع آموزشي و پژوهشي گردد.
ماده يک -تعاريف
الف -مرکز نشر :منظور از مرکز نشر ،مرکز نشر دانشگاه بوعلي سينا است.
ب -شورا :منظور شوراي مرکز نشر دانشگاه بوعلي سينا است.
ج -اثر :هر گونه تأليف ،ترجمه ،تصنيف ،تدوين ،گردآوري ،تقرير و تحشيه و تصحيح متنون که قابل چاپ و نشر باشد.
ج -1-تأليف :اثري است که توسط شخص حقيقي يا حقوقي در مورد موضوعي خاص گردآوري ،تنظيم و نگاري يافته باشد.
ج -2-ترجمه :اثري است که يکي از زبانهاي خارجي به زبان فارسي و يا از يک زبان به زبان ديگر برگردانده شده باشد.
ج -3 -تصنيف :اثري است که به شرح ،توضيح و توصيف مقوله اي خاص پرداخته و صرفاً از ذوق ،قريحه و تجربيات و تحقيقات
صاحب اثر سرچشمه گرفته و به رشته تحرير درآمده باشد.
ج -4-تدوين و گردآوري :اثري است که به وجود آورنده آن ،مقاالت و مطالبي را با رابطه با موضعي خاص گردآورده و به تدوين و
ثبت آن همت گمارده باشد .ارائه توضيحات ويژه در ارتباط با هر مقاله يا افزودن حواشي الزم ،از ضروريات ابن کار است.
ج -5-تقرير و تحشيه :عبارت از تنظيم مطالب ،نوشته ها ،بيانات و گفتار علمي فرد يا صاحب اثر و اضافه نمودن حواشي و تعليقات
ضروري توسط وي مي باشد.
ج -6-تصحيح :تصحيح انتقادي شامل نسخه بدلهاي موجود در سطح جهاني و تشخيص صحيح ترين و نزديکترين نسخه به مولف و
معرفي سابقه موضوع تحقيق و ارائه مأخذ و منابع مورد استفاده به استناد به شواهد و کتاب شناسي آن و تکميل نواقص چه در
عبارت و چه در محتواي و داوري در بهترين برداشت و نظاير آن مي باشد.
د -کتابهاي آموزشي و کمک آموزشي :شامل کتابهايي است که جهت ياري رسانيدن به استاد با دانشجو در رشته هاي مختلف
نوشته شده است.
هـ  -صاحب اثر :شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي که حقوق مادي اثر کالً يا به صورت جزئي متعلق به اوست و اثر او را به يکي از
صور مذکور در بند (ب) و يا بندهاي (ج) اين ماده به شوراي مرکز نشر ارائه کنند.
و -وا گذاري دائمي :عبارت است از واگذاري تمامي حقوق مادي صاحب اثر به دانشگاه براي هميشه در تمام نشرها در صورت واگذاي
دائمي جهت چاپ هاي بعدي چنانچه اثر نياز به تجديد نظر داشته باشد با ميزان تجديد نظر انجام شده و بر اساس توافق صاحب اثر
و شوراي مرکز نشر قرارداد جديدي منعقد مي شود.
ز -واگذاي موقت :واگذاري تمامي حقوق مادي صاحب اثر براي مدت وتيراژ معين به شوراي مرکز نشر مي باشد.
ح -ويرايش ادبي :انجام هر گونه اصالح شامل اصالحات دستوري وسبکي متن ،نشانه گذاري ،رسم الخط ،يک دست کردن پانوشت-
ها ،ارجاعات ،نمودارها ،جدولها ،فهرستها ،تصاوير و ...بازبيني واژه نامه در صورت ضرورت و پاراگراف بندي مطالب.

ط -ويرايش علمي :انجام هر گونه اصالح علمي شامل بررسي موضوعي وتخصصي محتواي اثر ،مقابله متن با اصل ،رفع اشکاالت و
ابهامات ،تحقيق در صحت و سقم آن و بررسي منابع و مأخذ متن.
ظ -ويرايش فني :اين ويرايشبر مبناي شيوه نامه مرکز نشر دانشگاه بوعلي سيناتعيين نوع قلم و شماره آن در تمامي متون بر اساس
زيبايي (شامل متن ،اصلي و فرعي صفحه حقوقي ،زير نويسها ،فرمولها) کنترل اغالط تايپي و اماليي و نيز عدم جا افتادگي در
متن و يکدست بودن پانوشتها و ارجاعات و موارد مشابه آن.
ماده  -2اهداف
الف -تشويق و ترغيب اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه و ساير پژوهشگران در امر تأليف ،تصنيف و ترجمه کتابهاي مورد نياز
مراکز آموزشي ،پژوهشي کشور.
ب -تهيه امکانات و تسهيالت مورد نياز و تسريع در امر انتشار آثار.
ج -مشارکت در رفع کمبودها و کاستي هاي موجود در کتابهاي درسي و کمک درسي جهت رشته هاي مختلف آموزشي و پژوهشي
کشور.
د -نشر نتايج حاصل از پژوهش ها و يافته هاي جديد معتبر.
هـ -احيا و نشر متون کهن معتبر و ممتاز به ويژه متوني که منبع علوم و معارف اسالمي و تاريخي محسوب مي شود.
و -تأليف ،ترجمه و نشر کتابهاي مرجع به طور اعم راهنماها (لغتنامهها ،مجموعه واژگان علمي ،فهرستها و کتابشناسيها)
ماده  -3ترکيب شوراي مرکز نشر
شوراي مرکز نشر از اعضاي زير تشکيل مي شود.
رئيس شورا
الف -معاون پژوهشي و فناوري
نائب رييس شورا
ب -مدير امور پژوهشي
دبير شورا
ج -رئيس مرکز نشر
د -نماينده دانشکدهها و پژوهشکده ها (دو نفر از افراد داراي بيشترين اثر توسط رئيس دانشکده يا پژوهشکده به معاون پژوهشي
دانشگاه معرفي ميگردند و يک نفر از آنها توسط رييس دانشگاه انتخاب خواهد شد).
هـ -يک نماينده از نشريات علمي پژوهشي به ازاي هر  11نشريه (کسر  11يک محسوب مي شود) به انتخاب مديران مسئول
نشريات.
و -يک نماينده نشريات علمي -ترويجي به انتخاب مديران مسئول نشريات علمي ترويجي
ز -دو نفر نماينده رئيس دانشگاه (دو نفر از افراد داراي بيشترين اثر در سطح دانشگاه با پيشنهاد معاون پژوهشي دانشگاه و انتخاب
رئيس دانشگاه).
تبصره  -1شورا مي تواند در صورت لزوم از افراد صاحب نظر خارج از ترکيب اعضاء شورا آن بدون حق رأي به منظور شرکت در
جلسه دعوت بعمل آورد.
تبصره  -2جلسات شورا حداقل هر ماه يکبار به دعوت رئيس شورا تشکيل مي شود و با حضور اکثريت اعضاء رسميت مي يابد.
تصميمات شورا با رأي حداقل نصف به اضافه يک اعضاء حاضر در جلسه شورا الزم االجرا است .در صورت مساول بودن آراء رأي
رئيس شورا  2رأي محسوب مي شود.
تبصره  -3اعضاي شورا بايد به طور مرتب در جلسات شرکت نمايند وي ا قبل از تشکيل جلسه ،عدم حضور خود را با ذکر دليل
کتباَ به اطالع رئيس يا دبير شورا برسانند .هر يک از اعضاء شورا که بيش از دو جلسه متوالي و چهار جلسه متناوب در طول يکسال

بدون عذر موجه در جلسات شورا حضور پيدا نکند خودبه خود مستعفي شناخته مي شود .در چنين مواردي مراتب توسط معاونت
پژوهشي به واحد مربوطه اطالع داده خواهد شدتا طبق ماده  3اين آئين نامه ،واحد مربوطه جانشين وي را پيشنهاد نمايند.
تشخيص موجه بودن غيبت با شورا است.
وظايف و اختيارات
ماده -5وظايف و اختيارات شوراي مرکز نشر دانشگاه عبارتند از:
الف -تصميمگيري در مورد انتشار کتابهايي که با توجه به اولويت و نظر داوران به شورا ارجاع ميشود.
ب -بررسي و پيش بيني بودجه ساليانه مرکز نشر دانشگاه و پيشنهاد آن به معاونت پژوهشي دانشگاه.
ج -تدوين برنامه انتشاراتي ساالنه دانشگاه بر اساس ماده اول و به ترتيب زير:
ج -1-در مورد کتابهاي درسي چاپ شده و مو رد استفاده در تدريس ،شوراي مرکز نشر مي تواند با توجه به برنامههاي آموزشي
مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي تجديد نشر آنها را تصويب نموده و در برنامه هاي آينده مرکز نشر قرار دهد .دانشکدهها و ساير
مراکز وابسته به دانشگاه ميتوانند کتب درسي اعضاء هيأت علمي خود را جهت چاپ به شوراي مرکز نشر معرفي نمايند.
ج -2 -شورا مي تواند به گروههاي آموزشي سفارش تهيه کتابهاي درسي طبق سرفصل مصوب شوراي عالي برنامهريزي دهد.
ج -2-در مورد کتاب هاي درسي و کمک درسي شوراي انتشارات به کميته هاي تخصصي خود مأموريت مي دهد که ظرف مدت
معين با مشورت دقيق با اعضاي هيأت علمي و گروه هاي آموزشي و نيز با مشورت با متخصصان امر ،فهرستي از کتابهاي درسي
مورد نياز رشته هاي مختلف هر دانشکده را بر اساس برنامه هاي آموزشي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي تهيه و گزارش امر ار
کتباً به شورا تسليم نمايند .در اين گزارش مشخصات کامل کتابها (در مورد ترجمه از متون خارجي) و يا طرح تفضيلي متن (در
مورد تأليفات) و همچنين تعداد تقريبي دانشجوياني که از اين کتاب در مدت سه سال استفاده خواهند کرد ذکر مي گردد.شورا
پس از رسيدگي به اين گزارشها برنامه کلي انتشار کتابهاي درسي و کمک درسي را تنظيم و براي اجرا در اختيار اداره انتشارات
قرار مي دهد.
ج -3-در صورتي که نويسندگان دانشگاهي و غير دانشگاهي کتابهاي تحقيقي خود را براي نشر ارائه دهند ،شورا با توجه به
گزارشات متخصصان ،اين آثار را مورد بررسي قرار داده و در صورتي که آنها را براي چاپ در مرکز نشر دانشگاه مناسب بداند در
برنامه انتشاراتي شوراي مرکز نشر منظور خواهد گرد.
د -تغيير مفاد اين آئين نامه و يا تدوين دستور العمل بر حسب نياز.
ه -شورا مي تواند عالوه بر کتاب هايي که از طرف صاحبان اثر براي چاپ ارائه مي شود خود نيز هر سال تعدادي از آثار فارسي و
خارجي سودمند معتبر را براي ترجمه پيشنهاد کند و همچنين ميتواند در صورت نياز تأليف و يا ترجمه کتابها و نشريات مرجع
و راهنما را به متخصصين امر محول نمايد.
و -شوراي مرکز نشر همواره مي تواند براي احراز ارزش و اعتبار آثاري که براي چاپ به مرکز نشر ارائه مي گردد عالوه بر نظر گروه-
هاي آموزشي از نظر ساير متخصصان دانشگاهي و غيردانشگاهي استفاده نمايد .و در صورت لزوم افراد صاحب نظر را براي بررسي
کتاب انتخاب کند و نيز مي تواند خود مستقيماً دستور نشر کتابي را صادر نمايد.
و -1-به منظور آشنايي اعضاي هيأت علمي دانشگاه با شيوههاي تأليف ،تصنيف و تدوين کتاب ،با پيشنهاد معاون پژوهشي و
تصويب شورا هر سال کارگاهي علمي در زمينه مذکور و با حضور اساتيد به نام برگزار گردد.
ح -شوراي مرکز نشر دانشگاه مي تواند از طريق مشارکت با صاحبان اثر يا مؤسسات و ناشران داخلي يا خارجي بر اساس قرارداد
اثري را منتشر نمايد.
ط -وظايف دبير شورا
ط -1-تهيه آمار ساالنه فروش ،چاپ ،سود و زيان ،موجودي و ارايه آن به مسئولين دانشگاه و اعضا شورا.

ط -2-برگزاري جلسات شورا
ط -3-پيگيري و انجام امور مربوط به چاپ و توزيع کتاب
ط -4-برگزاري و شرکت در نمايشگاههاي ملي ،منطقهاي و استاني.
ط -5-تهيه شرح حال (رزومه) متقاضي اثر همراه با اثر و ارائه آن به شورا.
ط -6-بروز رساني سايت مرکز نشر دانشگاه
ط -7-تهيه بانک اطالعاتي داوران.
ط -8-پيگيري سايت اختصاصي مرکز نشر دانشگاه به زبان فارسي و التين و راه اندازي سيستم بر خط داوري و ثبت کتاب.
ماده  -5مراحل و شرایط چاپ
هر اثري که براي چاپ در مرکز نشر دانشگاه پيشنهاد مي شود ،بايد جهت چاپ مراحل پيشبيني شده در اين آييننامه را طي
نمايد و در صورت تأييد شوراي مرکز نشر چاپ خواهد شد .مراحل پذيرش و چاپ اثر به شرح زير است.
الف -هر گونه درخواست ترجمه و يا تأليف کتاب بايستي پس از تکميل فرم مخصوص توسط متقاضي ،از طريق گروه آموزشي و
دانشکده مربوطه به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال شود و مرکز نشر آن را جهت اقدامات بعدي به اين شورا ارايه نمايد .اگر چه
رعايت موارد فوق توصيه مي شود ،ولي م تقاضي مي تواند با تأييد معاون پژوهشي به صورت مستقيم درخواست خود را به مرکز
نشر دانشگاه نيز ارائه نمايد.
ب -شورا يک سخه از اثر تأليفي يا ترجمه شده را (به همراه نسخه اي از متن اصلي) براي اظهار نظر در مورد کيفيت کار نمونه
تأليف يا ترجمه ،به  3نفر داور ارسال خواهد کرد .معيار تصويب پس از دريافت نظرهاي داوران با نظر شورا مي باشد.
تبصره  5 :1داور حتياالمکان داراي اثر و با مرتبه دانشيار به باال و از  5دانشگاه متفاوت که حتيالمقدور داراي اثر مکتوب باشند،
توسط صاحب اثر پيشنهاد مي شود .سه داور حتياالمکان داراي م رتبه علمي دانشيار به باال توسط گروه پيشنهاد مي شود .سه داور
از داوران پيشنهادي صاحب اثر و گروه ،در صورت صالحديد از طرف شوراي مرکز نشر انتخاب و به دبير شورا معرفي ميشوند.
حتياالمکان يک نفر از داوران از داحل دانشگاه انتخاب مي شود.
تبصره  :2آثار معرفي شده ت وسط اعضاي هيأت علمي با رتبه استادي در زمينه تخصصي به شرط تأييد شوراي مرکز نشر بدون
داوري علمي چاپ ميگردد.
ج -نظر نهايي شورا با توجه به نظر داوران حداکثر  15روز بعد از دريافت نتيجه داوريها به مؤلف يا مترجم اعالم خواهد شد.
د -شوراي مرکز نشر ميتواند آثاري را که قبالً ناشر ديگري چاپ کرده و نسخههاي آن کمياب شده است با پيشنهاد صاحب اثر و
موافقت کتبي ناشر قبلي در شورا طرح و در صورت تصويب نسبت به چاپ آن اقدام نمايد.
ه -تصميم گيري در مورد تعيين جنس کاغذ و طرح روس جلد با مشورت صاحب اثر جزء اختيارات رئيس مرکز نشر مي باشد و
تعداد شمارگان کتاب در شوراي مرکز نشر تعيين ميگردد.
و -در ترجمه کتاب بايد آخرين چاپ کتاب مبناي ترجمه قرار گيرد.
ز -الزم است شورا نسبت به تعيين ويراستاران علمي و ادبي اقدام کرده و دو نسخه از نمونه اثر را براي آنها ارسال نمايد .پس از
دريافت نسخه هاي ويرايش شده ،مرکز نشر با نظارت معاونت پژوهشي مي تواند نسبت به عقد قرارداد چاپ و نشر اقدام نمايد.
ح -قرارداد چاپ و نشر اثر و پرداخت حق الزحمه با امضاي معاون پژوهشي دانشگاه و مدير امور پژوهشي و صاحب (صاحبان) اثر
معتبر بوده و هيچ اثري نميتواند قبل از انعقاد اين قرارداد چاپ و انتشار آن شروع شود.
ط -تعيين طرح روي جلد و مطالب آن ،بهاء و شمارگان کتاب بر حسب مورد با توجه به نظرات صاحب اثر و يا تصميم شورا تعيين
ميشود.
س -شوراي مرکز نشر مي تواند بعضي از انتشارات خود را با کاغذ ارزان و قيمت پشت جلد ارزان تحت عنوان «کتاب دانشجويي»
منتشر نمايد (اين امر منوط به دريافت اعتبار از محل بودجه دانشگاه خواهد بود).

ک -در صورت اتمام موجودي کتاب هاي چاپ شده ،اداره مرکز نشر موظف است موارد را به صورت کتبي به صاحب اثر ابالغ نمايد
تا نسبت به درخواست تجديد چاپ آن از طرف صاحب اثر اقدام شود.
ل -مرکز نشر مجاز است کتاب هايي را که مدتي از چاپ آنها گذشته با نظر شوراي مرکز نشر با قيمت جديد به فروش برساند
(قيمت اين گونه کتب به وسيله شورا تعيين خواهد شد) کتب درسي يا کتبي که فروش زيادي دارند از اين امر مستثني بوده و
فقط صاحب اثر درخواست ک تبي خود را به رئيس مرکز نشر ارجاع داده و توسط ايشان در شوراي مرکز نشر مطرح و نتيجه را به
صاحب اثر و رئيس مرکز نشر ابالغ نمايد.
ماده  -6بر روي جلد کليه کتاب هاي انتشار يافته از سوي دانشگاه ،درج آرم دانشگاه ،شماره مسلسل مرکز نشر دانشگاه و عبارت
دانشگاه بوعلي سينا (با فرمت يکسان) الزامي است.
ماده  -7مرکز نشر دانشگاه ميتواند آثار منتشره خود را با ناشرين يا توزيعکنندگان خارج از دانشگاه با عقد قراردادي توزيع نمايد.
در هر صورت نبايد تخفيف اعمال شده از  %31قيمت پشت جلد تجاوز نمايد.
ماده  -8حق الزحمه تألیف ،ترجمه ،تصحیح و ویراستاری
حق الزحمه تأليف ،ترجمه ،تصحيح و ويراستاري کتاب به درصدي از قيمت پشت جلد و تيراژ بر اساس جدول ذيل و با توجه به
آخرين مصوبات وزارتخانه هاي ارشاد اسالمي و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري محاسبه و پس از تأييد شوراي مرکز نشر توسط
معاون پژوهشي دانشگاه بر اساس فرمول مندرج در جدول زير دستور پرداخت صادر خواهد شد.
جدول نحوه پرداخت حقالتألیف و حقالترجمه کتابها
( Kتعداد صفحه)

( Gنوع اثر)

( Mتعداد سال چاپ)

 0تا 000

1

000تا 500

2

 500تا 700

0

 700به باال

4

تصنیف

0

تالیف

2

گردآوری و تدوین

1

ترجمه

0

زیر یک سال

4

 1تا  2سال

0

 2تا  4سال

2

 0تا  4سال

1

 4تا  5سال

0

تبصره  -1پرداخت حق التأليف و حق الترجمه کتابهايي که قرارداد آن طبق آييننامههاي قبلي منعقد گرديده بالمانع است و
مقررات اين آييننامه عطف به ماسبق نخواهد شد.
تبصره  -2درصد مشارکت در سرمايهگذاري صاحب اثر با پيشنهاد دبير شورا و تأييد شورا تعيين ميگردد.
تبصره  -3در مورد کتابهايي که پنج سال از تاريخ نشر آنها ميگذرد ،شورا مجاز است براي درج آخرين يافتههاي علمي پيشنهاد
تجديد نظر را به مؤلف توصيه نمايد/
ماده  -9اهداء ،فروش و مبادله
دانشگاه مي تواند در موارد زير آثار منتشره خود را اهداء نمايد.

الف -کتابخانه مقام معظم جمهوري اسالمي يک نسخه با جلد مرغوب.
ب -کتابخانه نهاد رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمي هر کدام يک نسخه.
ج -کتابخانههاي دانشگاه ،دانشکدهها و مراکز وابسته به دانشگاه هر کدام حداکثر تا سه نسخه.
د -جهت اهداء و تبليغ هر اثر اعم از نوعآن الزم است تعداد  31نسخه اضافه بر تيراژ پيش بيني شده انتشار يابد .بابت اين 31
نسخه اضافي هيچ گونه حق الزحمهاي به صاحب اثر تعلق نميگيرد .کتابهاي اهدايي قيد شده در بند هاي الف ،ب ،ج ،د اين ماده
و ديگر موارد از همين تعداد تأمين ميشود.
ه -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از هر کتاب  11نسخه.
و -مرکز نشر دانشگاه ميتواند طبق درخواست کتابخانههاي سازمانها و نهادهاي دولتي و همگاني و با تصويب شوراي مرکز نشر،
کتابهاي مورد درخواست آنها را به تعداد يک نسخه براي هر کتابخانه اهداء نمايد.
ماده  -10قيمت فروش مرکز نشر دانشگاه به صورت زير محاسبه ميگردد :هزينههاي چاپ و ساير هزينههاي جنبي باضافه حق-
الزحمه صاحب اثر بخش بر تعداد کتابهاي چاپ شده (تعداد شمارگان )31+
تبصره  -1قيمتگذاري به روش باال نبايد از روش قيمتگذاري توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ضرايب متعلقه تجاوز نمايد.
ماده  -11واحد انتشارات مجاز است در فروش انتشارات خود تحفيفهاي به شرح زير در نظر بگيرد:
الف -به هر يک از اعضاي هيئت علمي شاغل و بازنشسته دانشگاه بوعليسينا در هر سال از کتب چاپ جديد حداکثر هر عنوان يک
نسخه با  %31تخفيف.
ب -به دانشجويان دانشگاه در مورد کتاب درسي اختصاصي  %31تخفيف.
ج -براي کتابفروشان و کتابخانههاي عمومي نيز نسبت به ميزان خريد آنان تخفيفهايي در نظر گرفته مي شود .ميزان درصد
تخفيف براي ميزان خريدهاي باال به صورت افزايشي بوده و تعيين درصد تخفيف با نظر شوراي مرکز نشر خواهد بود.
د -اداره مرکز نشر دانشگاه مجاز است انتشارات دانشگاه را که مدتي از چاپ آن گذشته بهصورت زير بفروش رساند.
د -1 -کتابهايي که بيش از پنج سال از تاريخ چاپ آنها گذشته باشد با  %45تخفيف از قيمت تمام شده روز به شرط اين که
بيش از  151نسخه موجود باشد.
د -2-کتابهايي که بيش از ده سال از تاريخ چاپ آنها گذشته باشد با  %51تخفيف از قيمت تمام شده روز به شرط اينکه بيش از
 151نسخه موجود باشد.
د -3-دانشگاه مجاز است آثار منتشره خود را با نشريات ناشران داخلي و خارجي مبادله نمايد.
ماده  -12هر گونه اصالح ،تعويض ،حذف و اضافه مواد و تبصرهها در اين آئين نامه منوط به تصويب شوراي مرکز نشر و تأييد
شوراي دانشگاه ميباشد.
اين آئيننامه در  12ماده و  11تبصره تدوين و در تاريخ 11/11/11جلسه شوراي انتشارات دانشگاه تصويب و در تاريخ  12/3/6به
تصويب دانشگاه رسيد.

مصوبات پژوهشی متفرقه شورای پژوهشی و شورای دانشگاه
نامه شماره  31075معاونت پژوهشي مطرح و مقرر گرديد امتبازدهي کتابهاي منتشر شده توسط اعضاء هيات علمي دانشـگاه پـس
از تاييد در گروه آموزشي و شوراي پژوهشي دانشکده جهت تصـ ميم گيـري نهـايي در شـوراي پژوهشـي دانشـگاه صـورت پـذيرد(.

مصوب جلسه  785مورخ  3030/30/03شورای پژوهشی دانشگاه و جلسه 39مورخ  3030/35/98شورای دانشگاه)

