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حمايت از تأليف و ترجمه كتابنامه آئين
مقدمه

و ترجمه كتاب احساستأليفاساس نيازي كه در مورد برسمنان استانعلوم پزشكيدانشگاه تحقيقات و فناوريمعاونت 
ان و و دانشجويت علمياهيغيرت علمي واهاي الزم و حمايت از محققين و اعضاء محترم هيبه منظور ايجاد انگيزهشود و مي
پيشنهاد تصويبجهت ارزيابي و كتاب راو ترجمه تأليفنامه باال بردن ميزان حمايت علمي و تحقيقاتي از آنان، آئيننيز
.نمايدمي

:تعاريف اصطالحات- 1ماده 
.ترجمه، گردآوري و تنظيم متون است كه قابل چاپ و نشر باشدمنظور از اثر هرگونه تأليف،:اثر

،تنظيمگردآوري وترجمه،از صاحب اثر شخص يا اشخاص حقيقي است كه اثر را به صورت تأليف،رمنظو:صاحب اثر
.نمايددانشگاه ارائهانتشاراتبه واحد

يابد كه معموالً در تنظيم و نگارش مي،اثري است كه توسط شخص يا اشخاص حقيقي درباره موضوعي خاص:تأليف
.شودشه ديگران نيز استفاده ميپديد آوردن چنين اثر از فكر و اندي

.هاي خارجي به زبان فارسي يا بالعكس با حفظ اصالت متن اصلي برگردانده شوداز زباناثري است كه مستقيماً:ترجمه
منسجم و به زبان اياثري است كه از طريق گردآوري مطالب علمي از كتب يا مقاالت به گونه):گردآوري(تدوين 

.پديد آمده باشدفارسي يا انگليسي 

:مراحل تأليف كتاب- 2ماده 
هاي دانشگاه به همراه تيم نويسندگان و هاي كتاب مورد نظر در راستاي سياستارايه طرح پيشنهادي شامل سرفصل)1

تعداد صفحات احتمالي براي اخذ موافقت اصولي از شوراي انتشارات دانشگاه
ات دانشگاهبه شوراي انتشارارائه اثر تأليفي توسط متقاضي )2
داوران تخصصيو تعيين شوراي انتشاراتبررسي اوليه در)3
و اعالم نظرات آنان به مؤلف جهت اصالحداوراناخذ نظر )4
بررسي مجدد كتاب توسط داوران از نظر اصالحات انجام شده)5
شگاه جهت چاپ شوراي انتشارات دانصدور تائيديه علمي توسط ،در صورت مثبت بودن ارزيابي و تائيد نهائي داوران)6

.جلد كتابروي و مجوز استفاده از آرم دانشگاه در كتاب 
منبع از كارهاي قبلي محقق  10حداقل نظر گرفته خواهد شد كه كتابي با عنوان كتب تأليفي در:1تبصره

ان و حاصل نتايج تحقيقاتي خود نويسنده يا نويسندگ،باشدScopusداشته باشد و كتاب قابل بازيابي در نمايه
.باشدمرتبط با عنوان و محتواي كتاب 

در مواد خاص شوراي انتشارات دانشگاه مرجع .منبع ذكر گردد30حداقل ،براي كتب تأليفي:2تبصره
. گيري خواهد بودتصميم

.نويسندگان باشدو تجربه موضوع كتاب بايد در حيطه تخصص ،در مورد كتب تأليفي: 3تبصره
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وليت در مورد صحت مطالب و ساير مندرجات كتاب به عهده صاحب اثر ئهرگونه مس،تأليفيدر خصوص كتب: 4تبصره
.خواهد بود

:مراحل ترجمه كتاب-3ماده 
شوراي انتشارات دانشگاهجهت بررسي در فتر انتشارات به داعضاي هيأت علميارائه درخواست ترجمه از سوي )1
سابقه ترجمه كتاب از وزارت متبوعاستعالم)2
صورت مكتوب جهت شروع ترجمه كتاب در صورت ه هفته پس از دريافت استعالم ب2ع به مترجم حداكثر اطال)3

تكراري نبودن اثر
صفحه و تا يك يكسال براي 200ماه براي كتاب كمتر از 6تا مدت ارائه ترجمه نهايي كتاب توسط مترجم حداكثر )4

تعداد صفحات بيشتر 
شوراي انتشارات دانشگاهتوسط تخصصي انداورتعيين پس از موافقت، و ررسي در شوراي انتشارات دانشگاهب)5
و اعالم نظرات آنها به مترجمين جهت اصالحشوراي انتشارات دانشگاهتوسط تخصصي انداوراتبررسي نظر)6
شوراي انتشارات دانشگاهبررسي مجدد كتاب از نظر اصالحات انجام شده در )7
و مجوز شوراي انتشارات دانشگاه صدور تائيديه علمي توسط ،د نهائي داوراندر صورت مثبت بودن ارزيابي و تائي)8

.جلد كتابروي استفاده از آرم دانشگاه در 
.هاي ناشي از آن به عهده مترجم خواهد بودوليتئاي كسب موافقت صاحب اثر و كليه مسدر مورد كتب ترجمه:1تبصره 
. سال از تاريخ آخرين ويرايش متن كتاب اصلي گذشته باشد3از در خصوص كتب ترجمه شده، نبايد بيش :2تبصره 

.باشدميشوراي انتشارات دانشگاهتشخيص موارد خاص به عهده 
كه فعاليت متقاضي ترجمه در هر يك از مراحل مذكور متوقف شود بايد مراتب انصراف و علت آن در صورتي:3تبصره 

.اعالم گردد
.ت علمي دانشگاه صورت گيردأرجمه كتاب بايد تحت نظارت يكي از اعضاي هيت،در مورد دانشجويان:4تبصره 

:نويس آثارجهت ارائه پيشالزمهاي ويژگي-4ماده 
صفحه 50بايد معادل ) سطري18(و قطع وزيري 12فونت و B Mitraقلم با ) ترجمهو اعم از تأليف(حداقل حجم كتاب )1

. استشوراي انتشارات عهده گيري بردر موارد خاص تصميم. مربوط به تصاوير و جداول نباشدكتاب% 20باشد به شرط آنكه بيش از 
.در موارد كتب اطلس، محدوديتي از نظر تعداد تصاوير و جداول وجود ندارد

.فهرست مطالب در ابتداي كتاب آورده شود)2
.ايندكس در انتهاي كتاب آورده شود)3
.در پايان هر فصل ارائه شوداالمكانحتي،)هاي رفرنسصوص كتابدر خ(منابع مورد استفاده)5
.نوشته شودكومش مجله منابع بر اساس الگوي )6
.يابي شده و در زيرنويس ارائه گرددكليه اصطالحات التين معادل)7
.شودآوردهاالمكانحتي،اهداف مربوطه و در انتهاي آن خالصه مطالب،در ابتداي هر فصل)8
.در زيرنويس آنها ذكر شوداالمكانحتينمودارهاو،ها، جداولمنابع مربوط به شكل)9

... و ،ترجمه و تأليفتركيب ،وضعيت كتاب از نظر تأليف و يا ترجمه مشخص شود و از ذكر مواردي مثل گردآوري)10
.خودداري شود
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:شرايط عمومي جهت چاپ آثار- 5ماده 
در صورت . باشدشوراي انتشارات دانشگاهمنطبق با نسخه نهائي داوري شده و مصوب كتاب چاپ شده بايد كامالً- 1

الزم است نويسنده نسخه جديد را جهت افزودن هرگونه مطلبي به محتواي كتاب پس از انجام مراحل داوري و اخذ تائيديه،
.ارسال نمايدشوراي انتشارات دانشگاه بررسي مجدد به 

شوراي انتشارات دانشگاههرگونه افزودن و يا حذف اسامي نويسندگان و مترجمين بايد در يه كتاب،تأييدپس از اخذ - 2
.مطرح و مورد موافقت قرار گيرد

نسخه نهائي كتاب قبل از چاپ، ،ماه پس از اخذ تائيديه1حداكثر در عرض نويسندگان و مترجمين كتب الزم است- 3
ارسالشوراي انتشارات دانشگاهرا به ...) و ،نوع جلد، قطع(ي جلد كتاب يفرم نهاوCDفايل الكترونيك كتاب به صورت 

.نمايند
شوراي مجوز استفاده از آرم دانشگاه توسط .باشدميمترجم و ياو تنظيم قرارداد چاپ به عهده نويسنده انتخاب ناشر- 4

.براي ناشر ارسال خواهد شدانتشارات دانشگاه 
شوراي ، چاپ آن به تأخير افتد شوراي انتشارات دانشگاهئيد كتاب توسط أاز زمان تيك سالاز در صورتي كه بيش - 5

.نخواهد داشتب مذكورحمايتي در مورد كتانتشارات دانشگاه 
بود است، نويسنده موظف خواهدشوراي انتشارات دانشگاه تأييدپس ازيك سالبعد از چاپ نهايي كتاب كه حداكثر - 6
.ديتحويل نماشوراي انتشارات دانشگاه لد از كتاب را به ج20تعداد 
متن كتاب را جهت بررسي به هاي قبلي دانشگاه الزم است نويسندگان و مترجمين مجدداًدر مورد تجديد چاپ كتاب- 7

.دانشگاه ارسال نمايندواحد انتشارات
م و آرم دانشگاه علوم پزشكي شوند بايد با ناچاپ ميواحد انتشارات كليه كتبي كه با تصويب -8

ضمناً .منتشر گردند)متر مربع در حاشيه باال و سمت چپ روي جلد كتابسانتي2در ابعاد(استان سمنان 
Affiliation مركز -استان سمناندانشگاه علوم پزشكي ت علمي اعضو هي: با عنوان(اول فرد متقاضي

.بر روي جلد كتاب بايد آورده شود) تحقيقات مرتبط

:هاي ارجاعي به شوراي انتشارات دانشگاهكتابمراحل داوري - 6ماده 
شوراي با ذكر منابع و مأخذ به منظور بررسي به و و مترجمين بايد دو نسخه از اثر خود را به صورت تايپ شده مؤلفين) 1

.در مورد كتب ترجمه شده اصل كتاب نيز ارائه شود. ارسال نمايندانتشارات دانشگاه 
.گرددارسال ميتوسط شوراي انتشارات دانشگاهداور پيشنهادي 2متن كتاب حداقل به ) 2
.اقدام نمايندشوراي انتشارات ارسال آن به ماه نسبت به تكميل فرم داوري و1رود حداكثر ظرف مدت از داوران انتظار مي) 3

.باشدداوران نيز فاقد نام نويسندگان و مترجمين ميمحرمانه خواهد بود و متن ارسالي جهت نام داوران كامالً:1تبصره
ريال1500000تا سقفداوران كتب بابت كارشناسي بر اساس فرم مربوطه مبلغ :الزحمه داوري كتابحق: 2تبصره

.خواهند نمودبا تشخيص شوراي انتشارات ساعت دريافت10-30معادلگواهي داوري و الزحمه حق)با توجه به حجم اثر(

:ضوابط كلي مربوط به چاپ آثار- 7ماده 
يهتأييداخذ )1
)فيپا(نويسي پيش از انتشار وجود اطالعات مربوط به فهرست)2
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در قسمت عطف كتابنام كتاب و مؤلفيندرج )5
)با نظر مؤلف(مترجم در صفحه اوليا قراردادن بيوگرافي نويسنده )7
و ناشر نيز فضاي كافي براي طراحي مؤلف. شگاه را داشته باشدرمت خاص دانوطرح جلد روي كتاب بايد ف) 8

باشد مؤلف در موارد خاص كه كتاب برگرفته از مرجع خاصي مي. و گنجاندن مطالب را در اختيار خواهد داشت
. تواند از فورمتي متناسب با كتاب اصلي استفاده نمايدمي

:الزحمه صاحبان آثار چاپ شدهحق-8ماده 
و به منظور رعايت حقوق مؤلفان مبلغ يتأليفبه آيين نامه موجود ابالغي وزارت متبوع در خصوص حمايت از كتب با توجه 

:حمايتي مطابق فرمول زير محاسبه مي شود
لفضريب مؤ×تعداد صفحات موثر × رقم پايه = مبلغ حمايتي

ريال 100000: رقم پايه�
.گرفته مي شودكلمه يك صفحه موثر در نظر300هر : صفحه موثر�
5/2: ، استاد2: ، دانشيار5/1: ، استاديار يا معادل آن1: مربي يا معادل آن: لفضريب مؤ�
الزحمه و ساير موارد مطابق قرارداد مجزا بين معاونت تحقيقات و منافع طرفين و جزئيات نحوه پرداخت حق:1تبصره 

. شودفناوري و مؤلف تعيين مي
از كتابهاي تاليفي چاپ شده مؤلفان دانشگاه ) اب تاليفي كه مراحل فوق را طي نكرده باشندكت(حمايت ثانويه : 2تبصره 

.گيرددر صورتي كه همه ضوابط پيش گفت را دارا باشند  با تأييد شوراي انتشارات دانشگاه  صورت مي

: اهدا آثار چاپ شده-9ماده 
:گرددبيست جلد كتاب تحويلي به دانشگاه به شرح ذيل توزيع مي

مجلس شوراي اسالمي يك نسخهكتابخانه) 1
كتابخانه ملي دو نسخه)2
نسخهيكسمنانكتابخانه مركزي شهرستان)3
دانشگاه يك نسخهتحقيقات و فناوريمعاون ) 5
نسخهسيزده ها و بيمارستانهاهاي دانشكدهكتابخانه مركزي و كتابخانه) 6
.دو نسخهشوراي انتشارات دانشگاه )7

:تعيين امتياز پژوهشي آثار- 10ماده 
دانشگاه علوم پزشكي به نام مؤلفاول فرد Affiliationو درج آثاري كه با مجوز و آرم دانشگاه پژوهشيامتيازات

نامه اعضاي هيأت علمي مطابق آئيننامه را رعايت كرده باشند و تمامي ضوابط مندرج در آئينباشد چاپ شده استان سمنان 
.بودخواهد 

چهارصد و بعد از تصويب در شوراي انتشارات دانشگاه، در تبصره 11ماده و 10نامه در اين آئين**
گرديده و پس از تصويب14/10/94دانشگاه مورختخصصي تحقيقات و فناوري جلسه شوراي پنجاه و نهمين 

.قابل اجرا است1/1/1395از تاريخ ت رئيسه دانشگاهاهيتأييد 


