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 خدمات دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاهی در مرکز نشر

  استان قمدرمانی بهداشتی
   

[Qom Medical University Press] 

(QMUP)  

  :آیین نامه انتشارات 
  

   :مقدمه
رسالت و جایگاه دانشگاه علوم پزشکی قم در ارتقاء روح تحقیق و تتبع و افزایش کمی و کیفی سطح آموزش و پژوهش، 

کند تا با تعیین چارچوب و برنامه مشخص در زمینه تسهیل در امر چاپ، کیفیت پذیرش و نشر آثار نحوه انعقاد یایجاب م
آثار ارزنده  آنها نسبت به چاپ و انتشار گذاری، فروش، اهداء و نظایر، قیمتقرارداد، تعیین حقوق صاحب اثر و دانشگاه

  .گرددنامه ای به شرح ذیل تنظیم میین ئ لحاظ آبدین. علمی مؤلفین، مترجمین و محققین همت گمارد
  

  : اهداف-1ماده 
بررسی، ارزیابی و انتشار کتب دانشگاهی اعم از تألیف و ترجمه، بمنظور تسهیل و ارتقاء کیفی امر آموزش و    1-1

  پژوهش اساتید و دانشجویان 
 عرضه آنها با قیمت مناسب و عادالنههای تولید، نشر و توزیع کتابها و نشریات سودمند و فراهم آوردن زمینه   1-2
 بررسی و ارزیابی در صدور مجوز اولیه جهت انتشار مجالت علمی وابسته به دانشگاه    1-3
  

  : تعاریف -2ماده 
 .شودور اختصار دانشگاه نامیده میطدر این آیین نامه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم ب :دانشگاه  1 -2
انتشارات دانشگاه عبارت است از کلیه آثاری که از طرف دانشگاه علوم پزشکی قم منتـشر            : اه انتشارات دانشگ  2-2

شده و روی جلد آن آرم دانشگاه، شماره ترتیب و عبارت انتـشارات دانـشگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی                        
  .درمانی قم چاپ گردد

  .باشد منظور شورای انتشارات دانشگاه می:شورا    3 -2
 متـون و هـر گونـه        حترجمه، گردآوری، تنظیم، تحشیه و تصحی       منظور از اثر هر گونه تألیف، تصنیف       :ثر  ا  4 -2

                                                                                      پژوهشی است که طبق نظر شورای انتشارات دانشگاه ارئه نماید



 

 ب 

 ت منظور از صاحب اثر شخص یا اشخاصی حقیقی و حقوقی است که اثر را به یکی از صـور                   :صاحب اثر     2-5
  .مذکور در بند قبل به شورای انتشارات دانشگاه ارائه نماید

 طبق قرارداد و بر  اساس 4-1ع بند مبلغی است که در ازای انجام خدمات موضو:  حق الزحمه صاحب اثر 2-6
  .شودهای جاری از طرف انتشارات دانشگاه به صاحب اثر پرداخت میمقررات مالی و تصویب نامه

  .گردد سندی که برای چاپ اثر بین دانشگاه و صاحب اثر تنظیم، مبادله و امضاء می:قرارداد   2-7
  

  : شورای انتشارات– 3ماده 
  : ترکیب شورا      1- 3

  ورامعاون پژوهشی دانشگاه بعنوان رئیس ش 
 :  بعنوان دبیر شورادانشگاهمدیر امور پژوهشی  
 شش تا هشت نفر از اعضاء هیأت علمی صاحب نظر به پیشنهاد معاون پژوهشی و تصویب رئیس دانشگاه  

اب مجـدد   شـوند و انتـص    به عضویت شورا منصوب می    اعضاء شورا با حکم رئیس دانشگاه به مدت دو سال             2 -3
  .های بعد بالمانع استآنان برای دوره

 غیبت غیر موجه اعضای شورا در بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب به منزله استعفاء تلقی شده                     3-3
  .گرددو مراتب توسط معاون پزوهشی جهت تعیین جانشین به رییس دانشگاه گزارش می

  . رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رأی اکثریت حاضر معتبر خواهد بوداعضاءجلسات شورا با حضور دو سوم    3-4
تواند در صورت نیاز از سایر افراد صاحب نظر به منظور اظهار نظـر مـشورتی و بـدون حـق                     رئیس شورا می     3-5

  .رأی جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد
توانـد مبلغـی    یابنـد، دانـشگاه مـی     ت شورا حضور مـی    که برای مشاوره و بررسی در جلسا      درباره افراد مدعو       3-6

  .الزحمه، بر اساس مصوبه شورای انتشارات پرداخت نمایدبعنوان حق
  :حدود وظایف و اختیارات شورا   3-7

 تعیین اولویتهای انتشارات علمی دانشگاه  
 ح در آیین نامه به ریاست دانشگاه های اجرایی انتشارات و تجدید نظر و پیشنهاد هر گونه اصالتهیه و تصویب آیین نامه 
 تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به حقوق صاحب اثر و تجدید چاپ  
 تهیه و تنظیم فرمهای مربوط به بررسی آثار پیشنهادی  
 گیری از نظریه کارشناسی متخصصان مرتبط بررسی و ارزیابی علمی آثار اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان با بهره 
گـذاری  خاذ تصمیم در مورد چاپ، تجدید چاپ، حق الزحمه تألیف، ترجمه، گرد آوری، ویرایش، تیراژ، قیمت          ات 

 و تخفیف بهای آثار منتشره 
 الزحمه هیأت تحریریه نشریات تعیین میزان حق 
 نظارت بر حسن اجرای قراردادهای چاپ و نشر، فرآیند چاپ و انتشار، توزیع و فروش نشریات  
و مترجمین در موارد اسـتفاده غیـر مجـاز از آثـار ایـشان بـا ارجـاع و ارائـه نظریـه           ن  ی از مؤلفی  حمایت حقوق  

 کارشناسی به دفتر حقوقی و امور قراردادها 
بررسی علمی و نقد کتاب معرفی شده و یا منتشره در زمینه علوم پزشکی از طریق ناشرین خـصوصی جهـت                     

  اعالم نظریه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی



 

 ت 

 تصویب مقررات مربوط به اهداء و مبادله آثار منتشره  
 

  : اداره انتشارات-4ماده 
  . اداره انتشارات از نظر تشکیالتی یکی از واحدهای تابعه و تحت نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه است 1 -4
  .شودتشکیالت متناسب با فعالیت اداره انتشارات، در دانشگاه پیش بینی می   4-2
  

  : شرایط عمومی پذیرش و نشر-5ماده 
 طرف اعضاء هیأت علمی     ز شورا هر نوع اثر علمی و تخصصی را در زمینه علوم پزشکی، فرهنگ و معارف ا                  5-1

ها، مؤسسات، دانشمندان، محققان و مؤلفین با رعایت مفـاد آیـین نامـه              دانشگاه علوم پزشکی قم یا سایر دانشگاه      
  .پذیردمیانتشارات دانشگاه برای چاپ و نشر 

 الزم است دو نسخه کامل تایـپ        ،باشندها می اآثار خود در انتشارات دانشگ    صاحبان آثاری که مایل به چاپ          5-2
اره فرم خودارزیابی که بایستی به امضاء نویسنده اول کتاب رسیده باشد را             وو طلق و شیرازه شده از اثر خود به هم         

  .ل نمایندبه منظور رسیدگی به انتشارات دانشگاه تحوی
شوند، ابتدا در شورای انتشارات مطـرح و        ید چاپ به انتشارات دانشگاه ارائه می      د آثاری که برای چاپ یا تج        3 -5

  .گردددر صورت تأیید اولیه مبنی بر چاپ اثر، جهت ارزیابی برای داوران ارسال می
مـورد نحـوه ارسـال اثـر بـه ارزشـیابی،            در مواردی که صاحب اثر از رتبه علمی باالیی برخوردار است، در             : تبصره

 .کرد خواهد گیریشورای انتشارات موردی تصمیم
  .گرددهر کتاب حداقل دو نفر بوده که توسط شورا انتخاب می تعداد داوران    4 -5
  . داوران می بایست نتیجه ارزشیابی را حداکثر ظرف سه هفته به اداره انتشارات ارسال نمایند    5 -5
 اثر میبایست پس از اعالم نتیجه ارزشیابی ، نظرات داوران را در مـدت تعیـین شـده توسـط شـورا                 صاحب   6 -5

  .اعمال و اثر را به اداره انتشارات ارائه دهند 
پس از اعمال نظرات داوران توسط صاحب اثر ، اثر مجددأ جهت بررسی چگونگی اعمـال اصـالحات ، بـرای                         7 -5

  .و داور می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته نتیجه را به اداره انتشارات ارسال نمایند .داوران ارسال می گردد یکی از 
 مدت سه ماه پس از تاریخ تسلیم هر اثر نتیجـه بررسـی و نظـر                 ظرفحداکثر است   الزمشورای انتشارات       8 -5

  .شورای انتشارات را در خصوص چاپ آن به اطالع صاحب اثر برساند 
ی نظرات داوران شورای انتشارات مختار است با در نظر گرفتن امکانات و صـالحدید نـسبت                 بررس پس از      9 -5

  .به صدور مجوز چاپ اثر در یکی از اشکال زیر اقدام نماید 
 .تصویب چاپ کتاب با هزینه دانشگاه و درج آرم دانشگاه در روی جلد کتاب  
 . درج آرم دانشگاه در روی جلد کتابو) مترجم / مولف ( تصویب چاپ کتاب با هزینه شخصی متقاضی  

  :یب و ارائه مجوز چاپ از طرف شورا ، اثر باید دارای شرایط زیر باشد صو جهت ت  10 -5
 .عنوان اثر باید در حیطه موارد مذکور در آئین نامه انتشارات باشد  
 .اثر ارائه شده باید با مدرک تحصیلی یا شغل صاحب اثر تناسب الزم را داشته باشد  
 .اثر از محتوای علمی مناسب ودر خور نیاز های دانشگاه برخوردار باشد  

  . کتابهایی که با هزینه صاحب اثر وبا آرم دانشگاه به چاپ می رسند فقط برای یک داور ارسال می گردد    11 – 5
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 باموافقـت  پ مـی رسـند را  صاحب اثر و با آرم دانـشگاه بـه چـا      دانشگاه می تواند تعدادی از آثار ی که با هزینه    12 – 5
  .صاحب اثر خریداری نماید جهت نگهداری و یا توزیع از شورای انتشارات 

  .  در مورد هر اثر قرارداد جداگانه ای بین صاحب اثر و اداره انتشارات دانشگاه منعقد می گردد13 – 5
  .اند در کتابها به عمل آورد  امالیی را که الزم بدواداره انتشارات مجاز است هرنوع اصالح انشایی   14 – 5
   در موارد ضروری اداره انتشارات می تواند بانظر شورای انتشارات نسبت به تجدید چاپ کتب درسی کـه        15 – 5

  .در انتشارات دانشگاه چاپ شده اقدام نماید 
  و علمـی  یشدر مـورد ویـرا    .    تنظیم شناسنامه و مسئولیت ویرایش ادبی کتاب با شورای انتشارات است               16 – 5

  .توسط ویراستار ،نسخه نهایی به رویت نویسنده اصلی خواهد رسید  فنی
  اخذ تصمیم در مورد چگونگی چاپ ، نوع حروف ، قطع کتاب ، مشخصات جلـد و تیـراژ اثـر بـا شـورای              17 – 5

  . می باشدانتشارات
ورت تجدید چاپ ، نـشانگر        به آثاری که توسط شورای انتشارات چاپ می شود یک شماره ترتیب و درص               18 – 5

  . دفعات چاپ اختصاص می یابد 
  دانشگاه می تواند ازطریق مشارکت با موسسات یا ناشرین داخلی یا خارجی ، بر اساس قراردادی کـه بـه       19 – 5

تصویب شورای انتشارات خواهد رسید اثری را منتشر کند و دراین صورت روی کتب مذکور ، مشخصات انتشارات                  
  .را قید نماید » ...با همکاری «  ودر این صفحه ودر پشت یا روی جلد ، عبارت ثبتدانشگاه 

   کتابهایی از محل موقوفات و یا هدایای اشخاص ، با نام و شماره انتشارات دانشگاه قابل نشر است کـه                       20 – 5
  .متن آنها به تائید شورای انتشارات دانشگاه رسیده باشد 

  

    الزحمه صاحب اثر  حقوق دانشگاه و حق – 6ماده 
  .صاحب اثر به دانشگاه از زمان عقد قرارداد پنج سال خواهد بودمدت زمان واگذاری حقوق مادی   1 -6
 درصد قیمت پشت جلـد      15 تا   10حق الزحمه نویسنده با توجه به نوع کتاب و مرتبه علمی صاحب اثر، بین                 6-2

  .شدباکتاب به اضافه پنجاه جلد کتاب بصورت رایگان می
هـای دو و سـه، بـا        الزحمه صاحب اثر به دالیلی غیر از دالیل مـذکور در تبـصره            در مواردی که حق    :تبصره یک   

الزحمه متعلقه عین کتـاب     تواند معادل مازاد حق   قیمت پشت جلد کتاب بیشتر باشد، شورا می       % 15تصویب شورا از    
  .تیار صاحب اثر قرار دهدچاپ شده را پس از کسر هزینه توزیع از مبلغ پشت جلد، در اخ

مت پشت جلد کتاب مـضاف      یگر از ق  ید% 5از تیراژ کتاب ظرف مدت یکسال،       % 50در صورت فروش     :تبصره دو   
  .بر مبلغ حق الزحمه به صاحب اثر پرداخت خواهد شد

مـت پـشت جلـد کتـاب        یگـر از ق   ید% 10راژ کتاب ظرف مدت دو سـال        یاز ت % 80در صورت فروش     :تبصره سه   
  .الزحمه به صاحب اثر پرداخت خواهد شد مبلغ حقمضاف بر

  .گرددجلد محاسبه میک هزار یراژ ی فروش کتاب بر اساس تمشوقهای :تبصره چهار
تـوان  زاد حق الزحمه صاحب اثر را می      ام% 15عنی  یر فوق   یل شورای انتشارات دانشگاه، مقاد    ی در صورت تما    6-3

  .مت پشت جلد کتاب اضافه کردیبه ق
ـ الزحمـه   زان حق یکنفرباشد، م یشترازیسندگان ب یی که نو  یورد کتابها درم  6-4 ی، توسـط شـورا بـه       یا کتـب اهـدا    ی

   .شود می نویسنده ای که فرم خود ارزیابی را تکمیل کرده است  پرداخت 



 

 ج 

با موافقت صاحب اثر ، بجای حق الزحمـه متعلقـه ، عـین کتـاب                اداره انتشارات می تواند در صورت لزوم          ۵ -۶
     . ده را پس از کسر هزینه توزیع از مبلغ پشت جلد ، دراختیار صاحب اثر قرار دهد چاپ ش

  : در صورت تصویب اثر در شورا ، هزینه تایپ و صفحه آرایی به قرار زیر به صاحب اثر پرداخت خواهد شد    6 - 6
 ریال 4500       الی 3500متن ساده فارسی                                         
  ریال5000       الی 3500متن التین                                                 
  ریال5500   الی     4000      متن فرمول دار یا جدول دار                       

  .لد تعیین نماید  درصد قیمت پشت ج50 تا 30شورا می تواند هزینه توزیع کتاب را با توجه به نوع کتاب بین     7 - 6
  . تعیین می گردد واحد با نظر اعضاء شورا5/1 تا 5/0حق الزحمه داوری اعضاء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم بین    8 – 6
 الی 300000حق الزحمه داوری اعضاء هئیت علمی دانشگاههای دیگر و همچنین داوران غیر هیئت علمی بین    9 – 6

  .تعیین می گردد اء شورابا نظر اعض ریال 1000000
و درمرحله % 50در مرحله دوم داوری . حق الزحمه های داوری فوق بر اساس داوری اول می باشد : تبصره  

  .حق الزحمه های داوری تعلق می گیرد % 25سوم 
  .می باشد  اعضاء شورا با نظر ریال 35 تا 30 به ازای هر کلمه  حق الزحمه ویراستاری ادبی 10 – 6

  .ذکر است قیمتهای فوق بر اساس هر صفحه در قطع وزیری ، و قابلیت بازنگری ساالنه توسط شورا را دارامی باشدقابل 
  

  : اهداء ، فروش و مبادله – 7ماده 
 به سایر دبیر شورای انتشاراتشمارگان هر عنوان کتاب منتشره خود را با نظر % 15  دانشگاه می تواند به تعداد حداکثر 1 – 7

  . اجتماعی کشور اهداء نماید _هها ، موسسات تحقیقاتی ، مراکز و انجمنهای علمی دانشگا
فوق به مقدار مورد نیاز به کتابخانه های دانشکده ها و مراکز زیر % 15 اهداء کتاب منتشره عالوه بر :تبصره  

  .نظر دانشگاه علوم پزشکی قم با نظر دبیر شورای انتشارات بالمانع است 
  

 دانشگاه می تواند نسخه هایی از کتاب را جهت شرکت در مـسابقات نظیـر بهتـرین کتـاب                    ر شورای انتشارات  دبی   2 – 7
   ارسال نماید هسال و غیر

 انتشارات در فروش آثار خـود ، بـه اعـضاء            ی    اداره انتشارات دانشگاه مجاز است با تشخیص و تائید شورا یا دبیر شورا                3 – 7
ـاز نشـسته     سایر دانشگاهها و موسسات علمی و پژوهـشی، محققـین ،   هیأت علمی دانشگاه متبوع و       ـان  شـاغل و ب کارشناس

ـای                          ـار منتـشره در غرفـه ه دانشگاه ، دانشجویان ، کتابخانه های عمومی ، نهادها ، موسسات انتشاراتی و کتابفروشی ، ارائه آث
ـا  10ایی را به میـزان  اختصاصی فروش کتاب در نمایشگاهها ، کنگره ها و سمینارهای علمی تخفیف ه          درصـد قیمـت   50 ت

  .پشت جلد تخصیص دهد 
خاصی کـه    از چاپ آن می گذرد ، با تخفیف           دانشگاه مجاز است آن قسمت از انتشارات خود را که بیش از پنج سال                   4 – 7

  . توسط  شورای انتشارات مشخص می گردد ، عرضه نماید 
  :ول ذیل محاسبه خواهد شد      قیمت پشت جلد کتاب با توجه به فرم5 – 7

  قیمت پشت جلد)] = ...تایپ ، چاپ ، ویراستاری و( کل هزینه های کتاب ] / [ تعداد تیراژ ) 1 –) هزینه توزیع کتاب + حق الزحمه صاحب اثر [(( 
  

   .قیمت پشت جلد کتاب را بعنوان سود دانشگاه در نظر بگیرد % 20    اداره انتشارات می تواند حداکثر 6 – 7



 

 ح 

    اداره انتشارات دانشگاه ، مجاز است با تشخیص و تائید شورا یا دبیـر شـورا ی انتـشارات پـس از انعقـاد                            7 – 7
  قرارداد ، کتب منتشره خود را با کتب منتشره ناشرین داخلی و خارجی مبادله نماید 

    : موارد پیش بینی نشده – 8ماده 
 .ظر شورای انتشارات قابل اجراء می باشد در موارد پیش بینی نشده در این آئین نامه ، ن 

  
  

   انتشارات دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان قمواحد


