ثسوِ تقبلی
تبضید 94/6/23 :
ضوبضُ :

آئین نامه تالیف  ،ترجمه و گرداوری کتاب و فصل کتاب
ثِ هٌؾَض تطغیت افضبی ّیبت فلوی زض اًتطبض کتبة تػویوبت ظیط زض خلسِ ضَضای پژٍّطی هَضخ
 94/6/23اتربش گطزیس .
ماده  -1تقبضیف اغغالحبت:
اثر :هٌؾَض اظ اثط ّطگًَِ تبلیف ،تطخوِ ،گطزآٍضی ٍ تٌؾین هتَى است کِ قبثل چبح ٍ ًطط ثبضس.
صاحة اثر :هٌؾَض اظ غبحت اثط ضرع یب اضربظ حقیقی است کِ اثط ضا ثِ غَضت تبلیف ،تطخوِ ،گطزآٍضی ٍ
تٌؾین ثِ ٍاحس تبلیف ٍ تطخوِ زاًطگبُ اضائِ کٌس.
تالیف :اثطی است کِ تَسظ ضرع یب اضربظ حقیقی زضثبضُ هَضَفی ذبظ ,تٌؾین ٍ ًگبضش هییبثس کِ هقوَالً
زض پسیس آٍضزى چٌیي اثط اظ فکط ٍ اًسیطِ زیگطاى ًیع استفبزُ هیضَز.
ترجمه :اثطی است کِ هستقیوب اظ ظثبى ّبی ذبضخی ثِ ظثبى فبضسی یب ثبلقکس ثب حفؼ اغبلت هتي اغلی ثطگطزاًسُ
ضَز.
تدوین (گردآوری) :اثطی است کِ اظ عطیق گطزآٍضی هغبلت فلوی اظ کتت یب هقبالت ثِ گًَِ ای هٌسدن ٍ ثِ ظثبى
فبضسی یب اًگلیسی پسیس آهسُ ثبضس.
آردس:خراسان

شمالی،اسفرایه،

بلوارآزادگان،ن

بش میدا ن مارد.
پس
کد تی:
6116661669
تلفه:

8913561193
6

دورن گار:

35611936
891

درسنامه :اثطی است کِ ثط اسبس سطفػل زضٍس زاًطگبّی خْت تسضیس ثطای زاًطدَیبى تسٍیي ضسُ ثبضس .
ماده  -2کویتِ تبلیف ٍ تطخوِ:
افضبی کویتِ تألیف ٍ تطخوِ :
 .1هقبٍى آهَظضی زاًطگبُ
 .2هقبٍى پژٍّطی زاًطگبُ
 .3زٍ ًفط اظ افضبی ّیبت فلوی
 .4یک ًفط ّیبت فلوی هترػع هسفَ
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تبصره  : 1هست فضَیت افضب کویتِ تألیف ٍ تطخوِ زٍ سبل توبم پس اظ غسٍض اثالك ثَزُ ٍ اًتربة هدسز ایطبى
ثالهبًـ هی ثبضس.
تبصره  :2زض ثطذی هَاضز ذبظ ضئیس کویتِ هی تَاًس اظ اضربظ غبحت ًؾط زض حیغِ ّبی ذبظ زض خلسبت
کویتِ زفَت ثقول آٍضز.
تبصره  :3خلسبت کویتِ ثب حضَض اکثطیت افضب ثِ غَضت هبّبًِ تطکیل ٍ تػویوبت آى ثب ضای ًػف ثِ فالٍُ یک
ًفط اظ افضب حبضط الظم االخطا هی ثبضس.
ماده  -3ضطح ٍؽبیف کویتِ:


ثطضسی ٍ اضظیبثی زضذَاستْبی افضبء ّیأت فلوی ,زاًطدَیبى ٍ پژٍّطگطاى غیط ّیئت فلوی خْت تبلیف
یب تطخوِ زض ظهیٌِ فٌی ٍ هٌْسسی



ثطضسی اثط اظ لحبػ هحتَا ٍ تأییس ًَؿ اثط ثب تَخِ ثِ تقبضیف



تقییي زاٍضاى خْت ثطضسی کبضضٌبسبًِ آثبض هصکَض



تػوین گیطی ًْبئی زض هَضز قجَل ٍ یب ضز اثط

ماده  -4هطاحل تطخوِ کتبة :


اضائِ زضذَاست تطخوِ اظ سَی افضبء ّیأت فلوی ثِ گطٍُ آهَظضی هطثَعِ خْت ثطضسی هقسهبتی
آى ٍ سپس تػَیت زض ضَضای پژٍّطی هدتوـ آهَظش فبلی


آردس:خراسان
شمالی،اسفرایه،

بلوارآزادگان،ن

بش میدا ن مارد.
پس
کد تی:
6116661669
تلفه:

8913561193
6

دورن گار:
35611936

اضسبل ًؾطات ضَضای پژٍّطی هدتوـ آهَظش فبلی ثِ زثیط کویتِ تبلیف (زض حبل حبضط هسیطت
پژٍّطی ) ٍ تطخوِ خْت ثطضسی زض کویتِ



زض غَضت تبئیس کویتِ استقالم زض ذػَظ سبثقِ تطخوِ کتبة اظ ٍظاضت هتجَؿ



اعالؿ ثِ هتطخن حساکثط ّ2فتِ پس اظ زضیبفت استقالم ثػَضت هکتَة خْت ضطٍؿ تطخوِ کتبة زض
غَضت تکطاضی ًجَزى اثط



اضائِ تطخوِ ًْبیی کتبة تَسظ هتطخن حساکثط  6هبُ ثقس اظ اذص هَافقت کویتِ ٍ تقییي کبضضٌبسبى
تَسظ کویتِ تبلیف ٍ تطخوِ



هست هصکَض ثب ًؾط کویتِ تبلیف ٍ تطخوِ قبثل توسیس هی ثبضس.



ثطضسی ًؾط کبضضٌبسبى تَسظ کویتِ ٍ افالم ًؾطات آًْب ثِ هتطخویي خْت اغالح



ثطضسی هدسز کتبة اظ ًؾط اغالحبت اًدبم ضسُ زض کویتِ تبلیف ٍ تطخوِ



زض غَضت هثجت ثَزى اضظیبثی ٍ تبئیس ًْبئی زاٍضاى غسٍض تبئیسیِ فلوی تَسظ کویتِ تبلیف ٍ تطخوِ
ٍ هدَظ استفبزُ اظ آضم زاًطگبُ زض خلس کتبة
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تبصره  : 4زض هَضز کتت تطخوِ ای کست هَافقت غبحت اثط ٍ کلیِ هسَلیتْبی ًبضی اظ آى ثِ فْسُ هتطخن
ذَاّس ثَز
تبصره  :5زض هَضز آثبض تطخوِ ای ثبیس تطخوِ اظ آذطیي ٍیطایص اثط غَضت پصیطز ٍ ٍیطایص ّبی قجلی آى تطخوِ
ًطسُ ثبضس.
تبصره  :6زض ذػَظ کتت تطخوِ ضسًُ ،جبیس ثیص اظ  5سبل اظ تبضید آذطیي ٍیطایص هتي کتبة اغلی گصضتِ
ثبضس .تطریع هَاضز ذبظ ثِ فْسُ کویتِ تألیف ٍ تطخوِ هیثبضس.
تبصره ً :7گبضًسُ  /هتطخن اغلی اثط ثبیس یکی اظ افضبی ّیبت فلوی توبم ٍقت هدتوـ اهَظش فبلی ثبضس.
تبصره : 8زض غَضتیکِ فقبلیت هتقبضی تطخوِ زض ّط یک اظ هطاحل هصکَض هتَقف ضَز ثبیس هطاتت اًػطاف ٍ فلت
آى افالم گطزز.
آردس:خراسان

شمالی،اسفرایه،
بلوارآزادگان،نبش

میدا ن مارد.
پس
کد تی:

تبصره  : 9زض هَضز زاًطدَیبى ،تطخوِ کتبة ثبیس تحت ًؾبضت یکی اظ افضبی ّیئت فلوی زاًطگبُ غَضت گیطز.
ماده  -5هطاحل تبلیف ٍ تسٍیي کتبة:


اضائِ زضذَاست تبلیف یب تسٍیي کتبة اظ سَی افضبء ّیأت فلوی ثِ گطٍُ آهَظضی هطثَعِ خْت ثطضسی
هقسهبتی آى ٍ سپس تػَیت زض ضَضای پژٍّطی زاًطکسُ یب هطکع تحقیقبتی



اضسبل ًؾطات ضَضای پژٍّطی زاًطکسُ ّب یب هطاکع تحقیقبتی ثِ زثیط کویتِ تبلیف ٍ تطخوِ خْت ثطضسی

6116661669
تلفه:



دورن گار:



ثطضسی اٍلیِ زضکویتِ ٍ تقییي زاٍضاى



اذص ًؾط زاٍضاى ٍ افالم ًؾطات آًبى ثِ هؤلف خْت اغالح



ثطضسی هدسز کتبة تَسظ زاٍضاى اظ ًؾط اغالحبت اًدبم ضسُ



زض غَضت هثجت ثَزى اضظیبثی ٍ تبئیس ًْبئی زاٍضاى غسٍض تبئیسیِ فلوی تَسظ کویتِ تبلیف ٍ تطخوِ ٍ

89135611936
891 35611936

زض کویتِ
اضائِ اثط تألیفی یب تسٍیٌی تَسظ هتقبضی زض غَضت تبئیس کویتِ ،حساکثط ؽطف هست  6 -12هبُ پس اظ
تقییي هست ظهبى هطثَعِ ثطاسبس حدن کتبة ثطفْسُ کویتِ تألیف ٍ تطخوِ است

هدَظ استفبزُ اظ آضم زاًطگبُ زض خلس کتبة
تبصره : 11کتبثی ثب فٌَاى کتت تبلیفی زضًؾط گطفتِ ذَاّس ضس کِ حساقل  5هَضز اظ هٌبثـ کتبة حبغل ًتبیح تحقیقبتی
ذَز ًَیسٌسُ یب ًَیسٌسگبى ٍ هطتجظ ثب فٌَاى ٍ هحتَای کتبة ثَزُ ٍ ثػَضت هقبلِ زض هدالت هقتجط فلوی ٍ پژٍّطی چبح
ضسُ ثبضس.
تبصره  :11زض غَضتیکِ تجػطُ 10هیسط ًجبضس ٍلی تجحط ًگبضًسُ ثطای کویتِ تبلیف ٍ تطخوِ هقلَم ضَز اثط قبثل ثطضسی
ذَاّس ثَز.
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تبصره  : 12ثطای کتت تألیفی حساقل  20هٌجـ ٍ ثطای کتت تسٍیٌی حساقل  30هٌجـ شکط گطزز ( ثطضسی حساقل هٌبثـ
ثب کویتِ تبلیف ٍ تطخوِ هی ثبضس.
تبصره  : 13زض هَضز کتت تبلیفی ٍ تسٍیٌی هَضَؿ کتبة ثبیس زض حیغِ ترػع ًَیسٌسگبى ثبضس
تبصره  : 14زض ذػَظ کتت تبلیفی ٍ تسٍیٌی ّطگًَِ هسَلیت زض هَضز غحت هغبلت ٍ سبیط هٌسضخبت کتبة ثِ
فْسُ غبحت اثط ذَاّس ثَز
ماده ٍ -6یژگی ّبی هَضز لعٍم خْت اضائِ پیص ًَیس آثبض:
 .1حساقل حدن کتبة ( افن اظ تبلیف ,تطخوِ یب تسٍیي) ثب فًَت  ٍ 12قغـ ٍظیطی ( 18سغطی) ثبیس هقبزل
100غفحِ ثبضس ثِ ضطط آًکِ ثیص اظ  %20کتبة هطثَط ثِ تػبٍیط ٍ خساٍل ًجبضس .زض هَاضز ذبظ تػوین
گیطی ثطفْسُ کویتِ تألیف ٍ تطخوِ است .زض هَاضز کتت اعلس ،هحسٍزیتی اظ ًؾط تقساز تػبٍیط ٍ خساٍل
ٍخَز ًساضز.
 .2فْطست هغبلت زض اثتسای کتبة آٍضزُ ضَز .
 .3ایٌسکس زض اًتْبی کتبة آٍضزُ ضَز .
 .4هٌبثـ زض هتي اغلی کتبة ضوبضُ گصاضی ضَز.
 .5هٌبثـ هَضز استفبزُ زض پبیبى ّط فػل یب پبیبى کتبة اضائِ ضَز .
 .6کلیِ اغغالحبت التیي هقبزل یبثی ضسُ ٍ زض ظیط ًَیس اضائِ گطزز .
 .7هٌبثـ هطثَط ثِ ضکل ّب  ،خساٍل یب ًوَزاضّب زض ظیط ًَیس آًْب شکط ضَز .
ٍ .8ضقیت کتبة اظ ًؾط تبلیف  ،تسٍیي ٍ یب تطخوِ هطرع ضَز ٍ اظ شکط هَاضزی هثل گطز آٍضی ٍ تطخوِ ٍ یب
آردس:خراسان
شمالی،اسفرایه،

بلوارآزادگان،ن

بش میدا ن مارد.
پس
کد تی:
6116661669
تلفه:

8913561193
6

دورن گار:
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تبلیف ٍ تطخوِ ٍ  ...ذَز زاضی ضَز .
تبصره ً : 15گبضًسُ هَؽف است هستٌسات الظم ضا ثِ زثیط کویتِ تبلیف ٍ تطخوِ (زفتط ًطط ) تحَیل زّس.
ماده ً : 6گبضًسُ  /هتطخن هی تَاًس ّوعهبى ثیص اظ یک کتبة ثطای زاٍضی پیطٌْبز زّس .زض ایي ضطایظ اٍلَیت ثب
کسبًی است کِ کتبة تحت زاٍضی ًساضًس.
ماده  :7ضَضای ًطط هی تَاًس ثطای تبهیي هٌبثـ فلوی هَضز ًیبظ کطَض تْیِ ٍ تسٍیي کتبثْبی تبلیفی ضا ثِ افضبی
ّیبت فلوی ثطخستِ سفبضش زّس .پیطٌْبز ضَضای ًطط پس اظ تبییس ضئیس هدتوـ قبثل اخطا ٍ اثالك ثِ ًَیسٌسگبى
است.
ماده  : 8اگط هَلف اغلی (اٍل) فضَ ّیبت فلوی توبم ٍقت هدتوـ ثبضس اثط تبلیفی هی تَاًس هسترطج اظ یک یب
چٌس ضسبلِ زکتطی یب چٌس پبیبى ًبهِ کبضضٌبسی اضضس ثبضس هططٍط ثِ تبئیس هقبٍى پژٍّطی ٍ فٌبٍضی هدتوـ ٍ
هَافقت ضئیس هدتوـ ٍ ایٌکِ هَل ف اغلی  ،ضاٌّوبی ضسبلِ  /پبیبى ًبهِ ثبضس ٍ هَلفیي زضذَاست حق التبلیف
ًٌوبیٌس .زض ای ي غَضت ثِ تطریع هَلف اغلی ًبم زاًطدَیبى هطثَط ًیع هی تَاًس ثِ فٌَاى هَلف اضبفِ ضَز
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ماده  : 9زض غَضتیکِ هَلف یب هَلفیي اظ افضبی ّیبت فلوی هدتوـ ٍ یب زیگط زاًطگبُ ّبی کطَض ثبضٌس ٍ کل
ّعیٌِ چبح کتبة ضا ثط فْسُ ثگیطًس ٍ زضذَاست حق التبلیف ًیع اظ هدتوـ ًٌوبیٌس  ،هدتوـ هی تَاًس ثِ تطریع
ضیبست ثب ًیبظ ثِ زاٍضی یب ثسٍى ًیبظ ثِ زاٍضی ثب آضم هدتوـ یب ثسٍى آضم هدتوـ ًسجت ثِ چبح کتبة اقسام ًوبیس.
ماده  : 11ضطایظ پصیطش اثط پس اظ زضیبفت اؽْبض ًؾط زاٍضاى:
ّ -1ط گبُ زٍ زاٍض ًؾط هثجت زازُ ثبضٌس  ،اثط ثب تػَیت ضَضا قبثل چبح ٍ اًتطبض ذَاّس ثَز.
ّ -2ط گبُ یکی اظ زاٍضاى ًؾط هثجت ٍ زیگطی ًؾط هٌفی زازُ ثبضٌس  ،ضَضا هی تَاًس ثِ هػلحت
ٍ تطریع ذَز ،اثط ضا ثطای زاٍضی ثِ ضرع غبحت ًؾط زیگطی ثفطستس ٍیب ضاسب ً زضثبضُ آى تػوین ثگیطز.
ّ -3ط گبُ ّط زٍ زاٍض ًؾط هثجت زازُ ثبضٌس  ،اهب ّط زٍ ٍ یب یکی اظ آًْب اغالحبت ٍ تغییطاتی ضا
زض هتي پیطٌْبز کطزُ ثبضٌس زثیطذبًِ ضَضا هطاتت ضا ثِ غبحت اثط افالم ذَاّس ًوَز ٍ غبحت اثط  ،اغالحبت الظم
ضا ثقول ذَاّس آٍضز ٍ ًتیدِ پبیبًی زٍثبضُ ثطای ثطضسی ثِ ضَضا اضسبل
ذَاّس ضس.
ماده ً : 11ؾط پبیبًی ضَضا زض غَضت پصیطش یک اثط  ،ثطای اقساهبت ثقسی ثِ غبحت اثط افالم
هی ضَز ٍ زض غَضت ضز یک اثط  ،ضَضا ّوطاُ ثب اؽْبض ًؾط اضظیبثبى  ،هَضَؿ ضا ثِ غبحت اثط -اثالك هی
ًوبیس.
تبصره  – 16زض غَضت افتطاؼ غبحت اثط ،هَضَؿ زٍثبضُ هَضز ثطضسی قطاض ذَاّس گطفت.
ماده  : 12هسئَلیت زضستی ّط اثط اظ ًؾط فلوی ثط فْسُ غبحت اثط ذَاّس ثَز .
ماده  : 13زض هَضز ّط کتبة قطاض زاز خساگبًِای ثیي هَلف یب هػحح یب هتطخن ٍ هقبٍى پژٍّطی زاًطگبُ هٌققس
آردس:خراسان

شمالی،اسفرایه،
بلوارآزادگان،نبش میدا ن

هی ضَز.
ایي آییي ًبهِ زض خلسبت کویتِ هٌترت ضَضای پژٍّطی هدتوـ فٌی ٍ هٌْسسی زض تبضید  94/6/23زض
 13هبزُ ٍ  16تجػطُ ثِ تػَیت ضسیس ٍ اظ تبضید تػَیت الظم االخطاء است.

مارد.

پس
کد تی6116661669 :
تلفه35611936 :

دورن گار35611936 :
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