بسمه تعالي

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

پژوهشگاه مواد و انرژي
معاونت پژوهشي

آيين نامه انتشارات پژوهشگاه
(ضوابط پذيرش چاپ و نشر کتب)

تابستان
9315

در راستاي ارتقاي كمي و كيفي فعاليت هاي چاپ و نشر كتب پژوهشگاه و ايجاد بستر مناسب براي انجام
فعاليتهاي پژوهشي و نيز افزايش اعتبار و توان علمي و تسهيل فرآيند چاپ و نشر كتاب پژوهشگاه ،با اهداف و
شرايط ذيل تشكيل مي گردد:
ماده  -9اهداف و سیاستهای اجرایی
 -1-9ارتقاء جايگاه انتشارات پژوهشگاه به درجه تاثيرگذاري در سطح كشور در حوزه انتشار كتب بويژه در حوزه
تخصصي مواد و انرژي
 -2-9تشويق و ترغيب اعضاء هيئت علمي پژوهشگاه و ساير پژوهشگران در امر تأليف ،تدوين و ترجمه كتاب
هاي مورد نياز مراكز آموزشي و پژوهشي كشور.
 -3-9تهيه امكانات و تسهيالت مورد نياز و تسريع در امر انتشار اثر.
 -4-9مشاركت در رفع كمبودها و كاستي هاي موجود در كتابهاي درسي و كمك درسي.
 -5-9نشر نتايج حاصل از پژوهش ها و يافته هاي جديد و معتبر علمي.
 -6-9تأليف ،ترجمه و نشر كتابهاي مرجع بطور اعم از (راهنماها ،لغت نامه ها  ،مجموعه واژگان علمي،
فهرستها و كتاب شناسي ها).
 -7-9صدورمجوز داخلي به منظور چاپ كتب تاليفي /ترجمه اي اعضاي هيات علمي ،كاركنان و دانشجويان
پژوهشگاه مواد و انرژي
 -8-9ترغيب ساير پژوهشگران و محققان خارج از پژوهشگاه مبني بر ارائه آثار خود جهت اخذ مجوز درج آرم
پژوهشگاه بر روي اثر تاليفي يا ترجمه اي.
ماده -2تعاریف
 -9-2پژوهشگاه :پژوهشگاه مواد و انرژي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 -2-2کمیته :كميته انتشارات پژوهشگاه مواد و انرژي كه ذيل شوراي پژوهشگاه تشكيل و تحت نظر معاونت
پژوهشي فعاليت مي نمايد.
 -3-2متقاضی :هريك از اعضاى هيأت علمي ،كاركنان و دانشجويان پژوهشگاه يا ساير مؤسسات آموزشي،
علمي و پژوهشي يا ساير دانشمندان و محققان كشور.
 -4-2اثر :هر گونه اثر تأليفي ،گردآوري ،ترجمهاي ميباشد.
 -5-2صاحب اثر :شخص يا اشخاص حقيقى و حقوقى هستند كه اثر را به يكى از شكل هاىمندرج در
تعريف فوق به پژوهشگاه ارائه مى كنند.

 -6-2حقوق صاحب اثر :حقوقي كه در ازاي واگذاري حق چاپ و نشر كتاب طبق قرارداد از طرف پژوهشگاه
به صاحب اثر اختصاص داده ميشود.
 -7-2کتاب هاى درسى :كتاب هايى هستند كه در رشته هاى مختلف پژوهشگاه و يا دانشگاه تدريس
ميشوند.
 -8-2کتاب هاى کمك درسى :كتاب هايى هستند كه دانشجويان را در رشته هاى مختلف تحصيلى يارى
ميدهند.
 -1-2قرارداد :سندى است كه براى چاپ اثر بين پژوهشگاه و صاحب اثر تنظيم و مبادله مى شود و اصول
كلى آن به تصويب شوراى پژوهشگاه خواهد رسيد.
 -91-2تألیف :تأليف اثري است كه در آن مؤلف يا مؤلفان ،يافته ها و يا نظرهاي خود و اشخاص صاحب نظر
را به منظور ارتقاي دانش موجود پردازش و به صورت مجموعههاي تخصصي در قالب يك كتاب مطرح مي
كند.
 -99-2دایره المعارف :مجموعهاي جامع و فشرده كه شامل اطالعاتي كامل درباره همه شاخه هاي دانش يا
شاخه مشخصي از دانش مي باشد.
 -92-2ترجمه :ترجمه اثري است كه صاحب اثر ،مفهوم و محتواي كامل يك كتاب را از زباني به زبان ديگر
بر مي گرداند.
 -93-2تدوین (گردآوری) :مطالب آموزشي هدفمند و منسجمي است كه از منابع مختلف تهيه و به صورت
همخوان در يك مجموعه تدوين مي گردد.
 -11-2ویرایش علمی :انجام هر گونه حك و اصالح علمي شامل بررسي موضوعي و تخصصي محتواي اثر،
مقابله متن با اصل ،رفع اشكاالت و ابهامات ،تحقيق در صحت يا سقم آن و بررسي منابع و مآخذ متن.
ماده  -3موضوع آثار
اولويت موضوعي آثار الزم است در يكي از برنامههاي پژوهشي هفت گانه مصوب شوراي پژوهشگاه كه شامل:
( )9مواد و پوششهای سازهای ( )2مواد با کاربرد در حوزه سالمت ( )3مواد الکترونیکی ،نوری و
مغناطیسی ( )4انرژی و محیط زیست ( )5مواد برای انرژی ( )6تجهیزات تحقیقاتی و تکنیكهای
آنالیز مواد ( )7نانو فناوری کربن مي باشد و در صورت تشخيص كميته ،آثار ارزشمند در ساير حوزه ها نيز
مورد بررسي و پذيرش قرار مي گيرد.
ماده  -4ضوابط عمومی
 -9-4پژوهشگاه حداكثر چهار ماه پس از تاريخ ثبت تقاضا ،نسبت به اطالع رساني نتيجه كلي بررسي
پيشنهاد به متقاضي ،بدون الزام به ارائه دليل پذيرش يا رد ،اقدام مي كند.
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پژوهشگاه مجاز است ،هر نوع اصالح انشايى ،اماليى و علمي را مطابق نظر ويراستاري علمي و
ادبي و با اطالع صاحب اثر ،در اثر به عمل آورد.
اخذ تصميم درباره نحوه چاپ ،نوع حروف ،نوع تصاوير ،قطع كتاب ،جلد و شمارگان كتاب با
پژوهشگاه است.
صاحب اثر تا زمان اعالم نتيجه قبول يا رد اثر براى چاپ در پژوهشگاه ،مجاز به ارائه اثر خود ا
به ناشر ديگرى نميباشد و اين تعهد را به صورت امضاى تعهدنامه اعالم مى نمايد.
پس از قبول اثر براى بررسي چاپ و نشر در پژوهشگاه ،قرارداد جداگانه اى بين صاحب اثر
ومعاونت پژوهشي پژوهشگاه تنظيم مي شود.
پژوهشگاه مى تواند از طريق مشاركت با صاحبان اثر يا مؤسسات و ناشران داخلى و يا خارجى
و براساس قراردادى كه با آنها منعقد خواهد كرد ،اثرى را منتشر نمايد .در روى جلد كتاب،آرم
و اسم پژوهشگاه مواد و انرژي و نيز در پشت يا روى جلد مشخصات ناشر همكار قيد خواهد
شد.
زمان واگذارى حقوق مادى صاحب اثر به پژوهشگاه در هر چاپ حداكثر پنج سال است و پس
از آن صاحب اثر در صورت عدم تمايل مى تواند كتاب خود را به ناشر ديگرى واگذار كند.
پس از تاييد و پذيرش اثر توسط پژوهشگاه و بر اساس تشخيص كميته انتشارات كتاب با تيراژ
مشخصي چاپ و عرضه خواهد شد.
از مجموع تيراژ چاپ شده هر كتاب تعداد  11نسخه به صاحب اثر اهداء مى گردد.
براى قدردانى از اعضاى هيأت علمى و ساير افراد اهل قلم كه به نحوى در ارزيابى كتب
ارجاعى به پژوهشگاه براى چاپ و يا ارزيابى كتاب هاى برگزيده سال فعاليت دارند ،پژوهشگاه
مى تواند از محل عوايد اختصاصى ،حق حضور در جلسه متناسب با فعاليت هاى انجام شده و
مرتبه علمي آنان پرداخت نمايد.
پژوهشگاه مى تواند كتاب هايى را كه قبالً چاپ شده و مورد استقبال اهل مطالعه قرار گرفته
است با رعايت مفاد اين آيين نامه در سلسله انتشارات پژوهشگاه منتشر نمايد.

ماده  -5ضوابط خاص تألیف کتاب
ويژگي هاي مؤلف/مؤلفان( :حداقل يكي از مؤلفين حائز شرايط زير باشد)
 -1-5سابقه تدريس يا تحقيق در رشته تخصصي كتاب (حداقل  5سال).
-2-5دارا بودن مقاالت چاپ شده مرتبط با موضوع كتاب (حداقل  5مقاله در مجالت علمي و پژوهشي)
-3-5مرتبط بودن موضوع كتاب با رشته تخصصي مؤلف.
-1-5توصيه نمودن مؤلف توسط يكي از اساتيد برجسته در رشته مورد نظر
استانداردهاي تأليف عبارتند از:

-5-5مشخص بودن هدف كتاب.
-6-5استفاده از منابع معتبر.
-7-5طرح و پردازش يافته ها و نظرهاي خود و ديگران.
-8-5هماهنگي و تناسب مطالب با يكديگر و با هدف كتاب.
-9-5به روز بودن منابع و مأخذ (حسب مورد).
-11-5جامعيت و كفايت مباحث در موضوع مورد بحث.
-11-5نظم منطقي در توالي فصول كتاب.
-12-5مستند و مستدل بودن مطالب كتاب.
-13-5سازگاري با اصول نوشتاري و موازين علمي و ادبي زبان مربوط.
نشانگرهاي تأليف عبارتند از:
-11-5بيان هدف كتاب در پيشگفتار و رعايت آن در متن.
-15-5اشاره (ارجاع درون متني) به يافته ها و نظريه هاي مؤلف(حداقل به ميزان 31درصد) و ديگران در
ارتباط با موضوع كتاب ارجاع به مهمترين يافته ها و منابع مرتبط با موضوع كتاب :ذكر منابع و مأخذ،
نزديك بودن منابع به تاريخ انتشار كتاب (ترجيحاً  5سال اخير) و توجيه ارائه منابعي كه از نظر تاريخي
براي موضوع مورد نظر الزم به ارائه باشد.
-16-5برخورداري از نظم منطقي در ترتيب فصول و مطالب ارائه شده با توجه به هدف و عنوان كتاب.
-17-5تهيه فهرست موضوعي (نمايه موضوعي ،واژگان اصلي ،نام ها ،مكان ها و مفاهيم و )...با ذكر شماره
صفحات در پايان كتاب.
-18-5ارائه فهرست منابع استفاده شده در متن در پايان كتاب يا هر فصل.
-19-5كتاب شناسي
-21-5گردآوري تعريف شده
ماده  -6ضوابط خاص ترجمه کتاب
ترجمة مطلوب آن است كه مترجم ساختار كتاب اصلي را حفظ و متن را به دقت و با استفاده از معادل هاي
مناسب و رايج و با رعايت يكنواختي در سراسر كتاب به طور سودمند به زبان فارسي (زبان مقصد) آنچنان
برگرداند كه براي خواننده فارسي زبان (زبان مقصد) قابل فهم باشد.
ويژگي هاي كتاب مطلوب براي ترجمه:
-1-6كتاب مورد ترجمه از زبان ديگر ترجمه نشده باشد و به زبان اصلي باشد(در غير اينصورت تشخيص
آن بر عهده كميته انتشارات است).
-2-6ناشر اصلي كتاب معتبر باشد.
-3-6مؤلف كتاب اصلي شناخته شده و پژوهشگر برجسته در موضوع كتاب باشد.

-1-6در مورد كتاب هاي درسي ،كتاب به عنوان كتاب درسي دانشگا ههاي معتبر جهان باشد.
-5-6از انتشار آخرين چاپ كتاب بيش از پنج سال نگذشته باشد ( مگر دربارة كتا بهاي مرجع و كتب
درسي شاخص كه تشخيص آن بر عهدة كميته انتشارات است).
-6-6گروه مخاطبان كتاب مشخص باشد و تا حد ممكن در رشتة مربوطه بخش گسترده اي را پوشش
دهد.
ويژگي هاي مترجم:
-7-6مترجم به زبان اصلي كتاب تسلط داشته باشد.
-8-6موضوع كتاب در رابطه با رشتة تخصصي مترجم باشد يا مترجم موضوع كتاب را تدريس كرده باشد.
-9-6با واژگان تخصصي معادل و رايج در زبان فارسي آشنا باشد.
-11-6به مهار تهاي نوشتاري زبان فارسي تسلط داشته باشد.
استانداردهاي ترجمه عبارتند از:
-11-6حفظ ساختار كتاب :حفظ فصل بندي ،بخش بندي ،پارگراف بندي ،نوع و اندازة حروف كتاب .
(مگر در موارد خاص كه تشخيص آن به عهدة كميته انتشارات مي باشد).
-12-6حفظ امانتداري كتاب اصلي :حفظ مفهوم كتاب بدون هيچ گونه حشو و زوائد
-13-6دقت در ترجمه :حذف هيچ يك از كلمات اصلي ،عبارات ،جمله ها و پاراگراف ها مجاز نيست.
ترجمه حواشي و ضمائم كتاب (پانويس ،كتابنامه ،فهرست اعالم) نيز ضروري است.
-11-6استفاده از معادل هاي مناسب و رايج براي واژه هاي بيگانه و نقل معادل خارجي آنها در پانوشت.
-15-6به كاربردن واژگان انتخاب شده براي كلمات به طور يكسان در تمام متن.
-16-6حفظ سودمندي اثر با توجه به هدف كتاب اصلي براي خواننده با اضافه كردن توضيحات و پاورقي و
يادداشت ها در پايان كتاب (در صورت نياز).
-17-6ارائه فهرست اصطالحات به صورت خارجي/فارسي (فارسي/خارجي)؛ هرگاه در برابر اصطالح خارجي
بيش از يك معادل فارسي متداول است ،مترجم معادل منتخب خود را اول و بقيه را در ادامه (پرانتز) مي
نويسد.
ماده  -7ضوابط خاص گردآوری یا تدوین کتاب
ويژگي هاي گردآورنده يا تدوين كننده
 -1-7سابقه تدريس يا تحقيق در رشته تخصصي كتاب (حداقل  3سال)
 -2-7مرتبط بودن موضوع كتاب با رشته تخصصي گردآورنده
استانداردهاي تدوين عبارتند از:
 -3-7مشخص بودن هدف كتاب
 -1-7استفاده از منابع معتبر.

 -5-7هماهنگي و تناسب مطالب با يكديگر و با هدف كتاب.
 -6-7به روز بودن منابع و مأخذ (حسب مورد).
 -7-7جامعيت و كفايت مباحث در موضوع مورد بحث.
 -8-7نظم منطقي در توالي فصول كتاب.
 -9-7مستند و مستدل بودن مطالب كتاب.
 -11-7سازگاري با اصول نوشتاري و موازين علمي و ادبي زبان مربوط.
نشانگرهاي تدوين عبارتند از:
 -11-7بيان هدف كتاب در پيشگفتار و رعايت آن در متن.
 -12-7اشاره (ارجاع درون متني) به يافته ها و نظريه هاي مرتبط با موضوع كتاب (ارجاع به مهمترين
يافته ها و منابع مرتبط با موضوع كتاب :ذكر منابع و مأخذ ،نزديك بودن منابع به تاريخ انتشار كتاب
(ترجيحاً  5سال اخير) و توجيه ارائه منابعي كه از نظر تاريخي براي موضوع مورد نظر الزم به ارائه باشد).
 -13-7برخورداري از نظم منطقي در ترتيب فصول و مطالب ارائه شده با توجه به هدف و عنوان كتاب.
 -11-7تهيه فهرست موضوعي (نمايه موضوعي ،واژگان اصلي ،نام ها ،مكان ها و مفاهيم و )...با ذكر شماره
صفحات در پايان كتاب.
 -15-7ارائه فهرست منابع استفاده شده در متن در پايان كتاب.
-16-7كتاب شناسي

 -8ساختار اجرایی
 -9-8کمیته انتشارات :يكي از كميته هاي تخصصي ذيل شوراي پژوهشگاه بوده كه اعضاء و وظايف آنها
مطابق به آيين نامه داخلي پژوهشگاه تشكيل و تصويب مي گردد.
 -2-8وظایف کمیته انتشارات:
-1-2-8
-2-2-8
-3-2-8

تدوين پرسشنامه هاي الزم و پيشنهاد اصالح آييننامه به شوراي پژوهشگاه
بررسي نهايي و تصويب چاپ و نشر كتب
تصميم گيري پيرامون كليه امور علمي و مالي مربوط به كميته انتشارات در چهارچوب
آييننامه

جلسه اين كميته با حضور همه اعضاء رسميت داشته و رأي مثبت اكثريت اعضاء به منزله تصويب كميته خواهد
بود.
 -3-8دبیرخانه کمیته انتشارات :دبيرخانه در حوزه معاونت پژوهشي مستقر مي باشد كه وظيفه دريافت،
ثبت و جمعآوري كليه درخواستها را دارد.
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فرایند ثبت ،بررسی و پذیرش چاپ کتاب
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متقاضي پيشنهاد خود را بر اساس انطباق موضوعي كتاب با حوزههاي اولويتدار پژوهشگاه ،رسماً
خطاب به رئيس كميته براي ثبت در دبيرخانه انتشارات ارسال مي كند.
كميته پس از دريافت تقاضا و كليه مستندات الزم ،در صورت تشخيص صالحيت كلي پيشنهاد
براي رفتن به مرحله داوري 3 ،داور از گروه داوران خود را براي داوري و اظهار نظر در مورد
پيشنهاد ،تعيين مي نمايد.
داوران الزم است در مدت حداقل يك ماه نظر خود را درقالب پرسشنامه مخصوص به دبيرخانه ارائه
دهند .در صورت عدم ارائه پاسخ توسط داور در مهلت تعيين شده ،رئيس كميته ميتواند نسبت به
حذف مورد از كارتابل داوري ،اقدام و داور جديد تعيين نمايد.
نتيجه داوري در جلسه كميته انتشارات جهت تصميمگيري مطرح خواهد شد.
حداكثر زمان بررسي و اعالم نتيجه داوري كتاب  1ماه خواهد بود.

 -91ویرایش ،چاپ ،و توزیع
پس از تصويب چاپ كتاب ،مراحل به ترتيب زير پيگيري مي گردد:
 -9-91ویرایش کتاب
پس از تصويب چاپ كتاب و ويرايش آن توسط ويراستار تعيين شده از طرف پژوهشگاه انجام شده و اثر جهت
چاپ آماده مي شود.
 -2-91چاپ کتاب
چاپ كتاب با نظارت مسئول كتابخانه و اسناد علمي پژوهشگاه و مطابق ضوابط جاري پژوهشگاه انجام خواهد
شد.

 -3-91توزیع کتاب
توزيع و فروش كتاب از طريق موزع طرف قرارداد پژوهشگاه و نيز سايت پژوهشگاه صورت خواهد گرفت.
 -1-11ناظر
نظارت بر چاپ و نشر كتب و فعاليت اعضاي كميته انتشارات بر عهده معاون پژوهشي پژوهشگاه مي باشد.
اين آيين نامه مشتمل بر  11ماده و در جلسه دوشنبه مورخ  1395/11/28شوراي
پژوهشگاه به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ قابل اجرا است.

