
 

 

 باسمه تعالی

  تحشیه، ترجمه و تألیف، تصنیفاجرایی دستورالعمل 

 طلوع مهر دانشگاه

1398 

 مقدمه 

 نشگاهداهشی ارتقاء سطح علمی، آموزشی و پژو به منظورطلوع مهر در نظر دارد  دانشگاه

و  هترجم ،لیفت علمی به تصنیف، تأئاعضای هیتشویق اساتید و  ترغیب وایجاد انگیزه،  ،

ای دایر در رشته هبرای  درسی و مرجعبا اولویت کتب  ) و تأمین نیازهای دانشجویان باکتتحشیه 

زم سهیالت الایجاد امکانات و تبا حمایت نماید. این مهم از آثار واجد شرایط  (دانشگاه

فرهنگ و  ) شابک، فیپا و مجوز انتشار وزارتنشر  در مرحلۀ ،مورد تأییدبرای کتاب های 

ز اکه  شگاهداناین  انتشارات دستورالعملبر این اساس .  بعمل خواهد آمد ارشاد اسالمی(

می  رپژوهشی رسیده است به شرح زی یسوی معاونت پژوهشی تنظیم و به تصویب شورا

  .باشد

 تعاریف 

 طلوع مهر به عنوان ناشر. دانشگاه: دانشگاه -

طلوع مهر که بر اساس ضوابط و مقررات  دانشگاهشورای پژوهشی: شورای پژوهشی  -

می باشد. ترکیب این  دانشگاهتشکیل شده و مرجع تصویب نهایی آثار قابل چاپ و نشر 
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 -معاون پژوهشی و فناوری ) دبیرشورا( –) رئیس شورا(  دانشگاهشورا عبارتست از: رئیس 

سه نفر از اساتید و افراد  -مدیر پژوهشی -معاون فرهنگی و دانشجویی -معاون آموزشی

  . نظرصاحب

 ارد. درعهده بکه مدیریت فرایند انتشارات را  دانشگاهمعاونت پژوهشی : معاونت پژوهشی  -

ست. اآثار  نه داوری( دربارهکمیسیون تخصصی: مرجع بررسی علمی و اظهار نظر اولیه )  -

ی گروه یک نفر هیئت علمو ترکیب این کمیسیون عبارتست از: معاون آموزشی ، مدیر 

 مدیر پژوهشی. مرتبط با اثر، آموزشی 

چاپی  که به صورت و تقریربه هرگونه کتاب تألیف، ترجمه، تدوین، گردآوری اثر :  -

 باشد. داشته قابلیت انتشار 

ورت از ص فرد یا افرادی است که متن را به صورت چاپی به یکی :صاحب یا صاحبان اثر -

 ست. تقریر و توشیح آماده انتشار کرده ا ،های تألیف، تدوین، گردآوری، تنظیم

ند. : نویسنده مطالب و معلومات و دستاوردهای خود را در کتاب ذکر می کتصنیف -

ده نویسن گاه های جدیدنظریات و دیداستفاده از نوشته های دیگران، همچنین در صورت 

 نیز آورده شود.

ی کند موری جمع آ ت و داده هایی را از منابع مختلف: محقق مجموعه ای از نظریاتألیف  -

 و با تحلیل و نقد و سازمان دهی آنها تحقیق خود را سامان می دهد.
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گردآوری و تدوین: نویسنده مطالب و مقاالتی را به صورتی هدفمند و منسجم در یک   -

 مجموعه گردآوری می کند. 

ثار آا بر رتقریر و تحشیه : نویسنده توضیحات، تعلیقات، حواشی و تقریرات مفید خود  -

 علمی و ادبی در راستای فهم بهتر آنها می نگارد. 

 .می شودترجمه: متنی از زبان دیگر ترجمه  -

ی یا ، عمومآن دسته از آثار علمی اطالق می شود که اطالعات پایهبه  کتاب های مرجع: -

 تخصصی و علمی یک یا چند موضوع و رشته را در بر دارد

رس د % سرفصل مصوب یک70کتاب هایی که حداقل  : و کمک درسیکتاب درسی  -

یز نای کمک درسی کتاب ه پوشش دهد. یمختلف دانشگاهرا در رشته های  دانشگاهی 

اری ین را شامل کتاب هایی است که در فرایند تدریس و یادگیری، استادان و دانشجویا

 می دهند.

  ها فرایندمراحل و 

 ( گاهدانشیت )دریافت فرم ها از طریق سا :آثار وتصویب بررسی، دریافتفرایند  -1

اونت معبه  اثرصاحب یا صاحبان  به همراه دو نسخه از اثر ازسوی ارایه درخواست  1-1

  (1 ) فرم پژوهشی 

برای بررسی و اعالم  میسیون تخصصیارسال اثر از سوی معاونت پژوهشی به ک 2-1

 (2نظر)فرم 
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 ( 3)فرم به معاونت پژوهشی کمیسیون تخصصیاز سوی بررسی و اعالم نظر  3-1

) عدم  اتخاذ تصمیم. وشورای پژوهشی در  کمیسیون تخصصینظر بررسی  4-1

 (4)فرم  نوع حمایت از اثر(تصویب و تعیین تصویب یا 

)فرم  ازجهت تعیین امتی معاونت پژوهشیبه داور از سوی تصویب شده  معرفی اثر 5-1

5) 

 (6)فرم  اعالم نظر داوران ارزیابی علمی اثر و  6-1

 ( 7فرم اثر ) صاحب یا صاحبان اعالم نتیجه نهایی به  7-1

 : و توزیع نشرفرایند  -2

 ؛ایران کتاب خانه از بارکد و شابک کد اخذ  1-2

 ؛ملی کتابخانه از فیپا سرشناسه درخواست  2-2

 زا کتاب برای مجوز درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نشرمجوز اخذ   3-2

 ؛کتابخوانی و کتاب توسعه دفتر

 ؛نشر مجوز ارائه از پس چاپخانه در کتاب چاپ 4-2

 ؛نهایی ثبت جهت ایران کتاب خانه به شده چاپ کتاب ارائه و وصول اعالم 5-2

  و سایر شرایط ویژگی های آثار 
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مورد نیاز دانشجویان که براساس سرفصل دروس  اولویت با منابع درسیزمینه استفاده:  -

ایجاد شده است می باشد. پس از آن آثار علمی مرجع، منابع کمک درسی،  مصوب

 کتاب های علمی که از نوآوری برخوردار هستند در اولویت های بعدی قرار می گیرند. 

اری، یراستوترجیحا مراحل تولید قبل از نشر ازقبیل امور حروف نگاری، نمونه خوانی،  -

 صفحه آرایی، و... توسط صاحب یا صاحبان اثر انجام شده باشد. 

داقل ح سطری (باید معادل ۱۸و قطع وزیری )  ۱۲با فونت حجم و تعداد صفحات کتب  -

اول مربوط به تصاویر و جدحجم کتاب  %۲۰که بیش از  صفحه باشد به شرط آن ۱۰۰

 نباشد.

به ازای  صفحه بعدی ۱۰۰در  رفرنس خواهد بود. ۲۰حداقل  تعداد رفرنس یک کتاب      -

 به رفرنس ها اضافه گردد. رفرنس ۱۰صفحه اضافه شده  ۱۰۰هر 

  .فنی شده باشدو  ادبی، اثر ویرایش علمی -

 همچون :ری و ابزار و وسایل کمک آموزشی در کتاب گیری از فناوبهره -

 آوردن فهرست مطالب، پیش گفتار و مقدمه در بخش آغازین 

 یری(بیان مقدمه همراه با ذکر اهداف آموزشی و رفتاری درابتدای هر فصل )واحد یادگ 

 بهره گیری از نقشه ، عکس و تصویر، نمودار و جدول 

 های داخلی و بومیبهره گیری از اطالعات ونمونه 

  پایان هر فصلارائۀ خالصه مطالب در 

 طرح خودآزمایی، تمرین و پرسش های متناسب در پایان هر فصل 

  جمع بندی، نتیجه گیری و مرور کلی بر نکات مهم و تعاریف مفاهیم اساسی در پایان هر
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 فصل)واحد یادگیری(

 های تکمیلی و پیش بینی نقش فعال برای دانشجو لحاظ کردن فعالیت 

 ها در قسمت پایانی کتابها و واژه نامهیهلحاظ کردن پیوستها وآوردن نما 

 

 کلیه اصطالحات التین معادل یابی شده و در زیر نویس ارائه گردد. -

 منابع مربوط به شکل ها ، جداول یا نمودارها در زیر نویس آنها ذکر شود. -

د ثل گرموضعیت کتاب از نظر تالیف، تدوین و یا ترجمه مشخص شود و از ذکر مواردی  -

 ترجمه و یا تالیف و ترجمه و ... خودداری شود.آوری و 

 است. های آموزشی، ارائه سؤاالت استاندارد در پایان هرفصل ضروری درخصوص کتاب -

اجد وفراد ادر گروه هایی که کتاب های درسی آنها محدود است، از آثاری که بوسیله ی  -

ایت گردد حمیا تقریرتدوین  ،شرایط در هر گروه بصورت دسته جمعی تصنیف، تألیف

 ویژه به عمل خواهد آمد.

 گردد.در صفحه روی جلد، پشت جلد و عطف کتب درج  دانشگاهنام و آرم  -

 شود.در کنار نام ناشر قید می دانشگاهدر شناسه کتاب، نام  -

ت حقیقاچاپ مجدد هر کتاب مشروط به انجام اصالحات و تغییرات مستخرج از آخرین ت -

 پذیرفته می شود .طی مرحله ارایه و بررسی در متن بوده و پس از 

 آورده شود. دانشگاهدر صفحات آخر کتاب فهرست کتاب ها منتشره توسط  -
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و برمبنای محاسبه مجموع هزینه های  دانشگاهقیمت گذاری اثر با توافق صاحب اثر و  -

 تولید و چاپ و نشر تعیین خواهد شد. 

اثر  وش اثر با رعایت حقوق صاحبدرخصوص تیراژ کتاب، نحوه توزیع و فر دانشگاه -

 تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

 نتشار،ارایند فقبل از شروع  (دانشگاهدرباره میزان و سهم هریک از طرفین ) صاحب اثر و  -

 قرارداد جداگانه ای تنظیم خواهدشد.

 تبلیغات درونی را برای آثار انتشار یافته انجام خواهد داد.  دانشگاه -

 مسئولیتی در قبال توزیع و فروش کتاب ندارد.  دانشگاه -
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