تسوِ تؼالی
تاریخ 59/3/8 :
شوارُ 12-1388 :

آئیي ًاهِ تشَیق تالیف ٍ ترجوِ کتاب
تِ هٌظَر تشَیق اػضای ّیأت ػلوی تِ ارائِ آثار ترجستِ پژٍّشی ٍ ػلوی هؼتثر ٍ قاًَىهٌذ کردى رٍال تشَیق
ترجوِ ،تالیف ٍ تذٍیي کتة تظویوات زیر در شَرای پژٍّشی هجتوغ آهَزش ػالی فٌی ٍ هٌْذسی اسفرایي اتخار
گردیذ.
هادُ  -1تؼاریف اططالحات:
اثر :هٌظَر از اثر ّرگًَِ تالیف ،ترجوِ ،گردآٍری ٍ تٌظین هتَى است کِ قاتل چاج ٍ ًشر تاشذ.
طاحة اثر :هٌظَر از طاحة اثر شخض یا اشخاص حقیقی است کِ اثر را تِ طَرت تالیف ،ترجوِ ،گردآٍری ٍ تٌظین تِ
ٍاحذ تالیف ٍ ترجوِ داًشگاُ ارائِ کٌذ.
تالیف :اثری است کِ تَسط شخض یا اشخاص حقیقی درتارُ هَضَػی خاص ،تٌظین ٍ ًگارش هییاتذ کِ هؼوَالً در
پذیذ آٍردى چٌیي اثر از فکر ٍ اًذیشِ دیگراى ًیس استفادُ هیشَد.
ترجوِ :اثری است کِ هستقیوا از زتاى ّای خارجی تِ زتاى فارسی یا تالؼکس تا حفظ اطالت هتي اطلی ترگرداًذُ شَد.
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تذٍیي (گردآٍری) :اثری است کِ از طریق گردآٍری هطالة ػلوی از کتة یا هقاالت تِ گًَِ ای هٌسجن ٍ تِ زتاى فارسی
یا اًگلیسی پذیذ آهذُ تاشذ.
هادُ :2کوک ّسیٌِ چاج کتاب ترای اػضای ّیات ػلوی :پرداخت ّسیٌِ چاج  90الی  100جلذ کتاب تا تَجِ تِ تررسی
در شَرای پژٍّشی ( تؼذاد طفحات ،هخاطثیي ،تالیف یا ترجوِ ،درسی یا غیر درسی ٍ  ) ...قاتل پرداخت است .الزم تِ
رکر است ػضَ ّیات ػلوی هی تایست ًام داًشگاُ اسفرایي ( هجتوغ آهَزش ػالی ) را تِ ػٌَاى هَسسِ خَد هؼرفی
ًوایذّ .وچٌیي از تؼذاد جلذ حوایت شذُ ترای چاج هی تایست  %20تؼذاد آًْا را تِ کتاتخاًِ هجتوغ اّذا ًوایذ.
تثظرُ  :1کوک ّسیٌِ چاج کتاب تٌْا تِ چاج اٍل اختظاص دادُ هی شَد.

هادُ :3جْت تشَیق تالیف کتاب ّای هؼتثر خارجی ( در اًتشارات هؼتثر تا تَجِ تِ تررسی در شَرای پژٍّشی) حذاکثر
تا هثلغ  30/000/000ریال هتٌاسة تا تؼذاد ًَیسٌذگاى ،سْن ًَیسٌذُ ّیات ػلوی هجتوغ پرداخت هیگردد.

تثظرُ :2تِ کتاتْایی کوک ّسیٌِ چاج ٍ یا تشَیق تؼلق هی گیرد کِ هراحل رکر شذُ در آییي ًاهِ تالیف ٍ ترجوِ
کتاب را طی کردُ تاشٌذ .شرٍع تالیف یا ترجوِ تا ًظر هساػذ شَرای پژٍّشی ٍ طثق آییي ًاهِ تاشذ.
ایي آییيًاهِ در جلسات کویتِ هٌتخة شَرای پژٍّشی هجتوغ آهَزش ػالی اسفرایي در تاریخ  59/3/8در 3
هادُ ٍ  2تثظرُ تِ تظَیة رسیذ ٍ از تاریخ تظَیة الزم االجراء است.
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