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 دزفول پزشکی معلو هنشگادا علمیرثاآ رنتشاو ا پچا نامه یینآ                                 

    : مقدمه

 يــعلم ياــه هــیافت راــنتشو ا تـثب ،نشدا يهازمر شگستر ،علمي سطح يتقاار ردمودر  هنشگادا سالتر به توجه با 

 آموزشي ، تحقيقـات و فنـاوري نتومعا ،هشوپژو  زشموآ سطح کيفيو  کمي یشافزا نيزو  اننشمندو دا نمحققا دـجدی

 انمندـــــنشو دا انگرـــــهشوپژ علمي رثاآ رنتشاپ و اچااز  نامه یينآ ینا بچورچادر  که نددامي دخو ظيفهو هنشگادا

 آورد. همافر علمي رثاآ کميتو  کيفيت ونفزروز ا يتقاار  ايرـب را  زمال تهيالـتس ده،وـنم تـحمای

   :افهدا

 دآوريگرو  هــترجم،  اليفـتاز  عما علمي رثاوآنشگاهيدا کتب رنتشاا ویابيارز، سيربر ايبر يیزر برنامه و اريسياستگز

   هشوپژو  زشموآ مرا کيفي ءتقاو ار تسهيل رمنظو به

 :  ميباشد یرز حشر به ستا همدآ نامه یينآ یندر ا که صطالحاتيا تعریف : يفرتعا .1دهما

 . دشو مي تشکيل نامه یينآ ینا 2 دهما حشر به که ستا هنشگادا ترجمهو  يفتال کميته رمنظو :کمیته- 1

 تاـــهي ءاـــعضا طـــتوس (يـــنيکولکترا دهرـــفش حوـــل رتوـــص به یا بمکتو)دآوريگروترجمه ،تاليف هرگونه  : ثرا -٤

 .  ددميگر ئهارا کميته به سيربر جهت کهننشجویادا و نشناسارکا ن،پزشکا ،يـعلم

 ئهارا کميته به قبل بنـــــــــددر  رمذکو لشکااز ا یکي بهرا  ثرا که حقوقي یا حقيقي صشخاا یا خصش: ثرا صاحب -٢

 .نمایند

 دزفول پزشکي معلوهنشگاو آرم دا کامل مناآن  جلدو روي  منتشر هنشگادا ینا فطراز  که ريثاآ کليه :همنتشر رثاآ -٥

 .ددميگردرج  رنتشاا مسلسل رهشماو 

محاسبه و بـه صـاحب اثـر پرداخـت مـي  ،ترجمه یا گردآوري اثر ،تاليف متماا بابت که ستا مبلغي : ثرا لزحمها حق-٤

 گردد.

ـــثا صاحب خالقيتو  تجربه کمک بهو  دموجو منابعو  ها نستهدا خریناز آ دهستفاا با که ستا يثرا:  تالیف -٦ ـــب رـ  هـ

 .نباشد انیگرد رثااز آ مستقيم شتدابرو  ترجمه لمحصوو  همدآ پدید منسجماي  هـگون

ــب د؛شو هنددابرگر سيرفا نباز به یگرد بانياز ز یا یگرد نباز به سيرفااز  مستقيماً که ستا يثرا : ترجمه -7  ــگون هـ  هـ

 .  باشد شتهدا نياهمخوو  مطابقت صليا متن با کهاي 
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. یدآ پدید منسجم اي گونه به یگرد منابع و تمجال ،کتباز  طالعاتيو ا ادمو دآوريگر طریقاز  که يثرا : دآوريگر-8

 صاحبو  (هنشگااز دا نمایندگي به) آموزشي ، تحقيقات و فنـاوري نتومعا بين ثرا پچا ايبر ستکها يسند :اردادقر -٢

 . دميشو هـلدمباو  يمـتنظ رـثا

 .باشد مي ترجمهو  تاليف کميته هعهد به ثرا عنو تشخيص :هتبصر 

   ترجمهو  تالیف کمیته ءعضاا -٤ماده 

 تاــهي ياــعضاز ا رـنف22(  کميته ئيسو ر ثابت عضو رتصو به ) هنشگا، تحقيقات و فناوري داآموزشي ونعاماز  کميته

 مي تشکيل یرز یطاشر ازحرا با و هنشگادا ئيسر تائيدو آموزشي ، تحقيقات و فنـاوري  ونمعا دپيشنها اـب هگاـنشدا يـعلم

 : دشو

 .انیرا سالميا ريوجمه به تعهدو  خالقيا ینازمو به دنبو ندب يپا -2

 . هشد پچا هندارز تمقاال یا تتاليفاو  علمي جههو دنبودارا  - 2 

 . باشد باالترو  رنشيادا علمي تبهداراي ر باید کميته يعضااز ا یکي قلاحد -3 

 کارشناس واحد چاپ و انتشارات دانشگاه-4

 . دبو هداخو نعما بال نهاآ دمجد بنتصاو ا بمنصو کميته عضویت به لسا 2 تمد به عضاا  -5

        هــجلسدر  رکتـش تـجه اـت ددرـميگ توـعد نظر صاحب ادفرا سایراز  کميته يعضاراي ا طبق ورت،ضر رتصودر  - 6

 .  سانندر هم به رحضو کميته

 هداخو سميتر کميته يعضاایـک دوم بــه اضــافه یــک نفــر  قلاحد باو  تشکيل همادر  ربا یک قلاحد کميته تجلسا -7

 .  دبو هداخو اءجرا قابل جلسهدر  حاضر ءعضاا آراء کثریتا با نيز  طمربو تميماتصو  یافت

 هداخو تلقي ءستعفاا منزله به لياغيرمتو جلسـه غيبـت موجـه 5 یا ليامتو جلسه3در  کميته يعضاا موجهغير  غيبت -8

 .شد

 .  سيدر هداخو کميته ءعضاا يمضاا بهو  ئتاقر جلسه نپایاو در  تهيه بيرد توسط تتجلسارصو - 9

 

 : کمیته بیرد ظايفو حشرو  بنتخاا -٢ دهما

 تعيين یلذ ظائفو حشر با ، تحقيقـات و فنـاوريآموزشي ونمعا غبالو ا نهاآ کثریتا بنتخاا بهو  عضاا نميااز  کميته بيرد

 : دشو مي

  طمربو تمصوبا يپيگيرو  کميته تجلسارتصو و تجلسا رستود ،ها برنامه تنظيم - 2

   هنشگادا آموزشي ، تحقيقات و فناوري ونمعا بهلهرسان پایادر  کميته ساليانه دعملکر ارشگز ئهارا و تهيه  -2

   کميتهدر  تصویبو سيربر ايبر یياجرا برنامه تنظيمو  تهيه -3
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   ترجمهو  تالیف کمیته راتختیاا ودحدو ظايفو -٥ دهما

 هنشگادا علمي راتنتشاا يلویتهااو تعيين -2

  هنشگادا هشيوپژ رايشو به ئهارا و نامه ئيندر آ حصالا گونه هر دپيشنهاو نظر تجدید -2 

    ديپيشنها رثاآ سيربر به طمربو يهامفر تنظيمو  تهيه - 3

  طمربو نمتخصصا شناسيرکااتنظراز  يگير هبهر باه شد ئهارا علمي رثاآ یابيو ارز سيربر - 4

 رثاآ يبها تخفيفو  اريگذ قيمت،  نگارشما،  یشایر، و ثرا هلزحما حق،  پچا تجدید پ،چا ردمودر  تصميم ذتخاا -5

    ثرا رنتشاو ا پچا يها هزینه تاميندر  هنشگادا سهم تعيين و همنتشر

 رثاآ سيربر جهت مناسب رانستاایرداوران و  و تعيين -6

  ثرا پچا ايبر نهائي تصویب جهترانستاایرداوران و و اتنظر لعماا بر رتنظا -7 

   یک بند سساابر یربطذ نمتخصصا به منددسو رثاآ ترجمه یا تاليف دپيشنها - 8

    هنشگادا رجخاو  خلدا يها ارهجشنودر  شرکت ايبر برجسته رثاآ معرفيو  بنتخاا - 9

   سایر توسط هشد منتشر ، هنشگادا ازهمطر نکنارکا و ننشجویادا ن،محققا ،علمي تهيا ءعضاا رثاآعلمي سيربر -21

   يبند زيامتا جهت ناشرین

   هنشگادا راتنتشاا توسط هشد منتشر علمي رثاآ نصاحبااز  حقوقي حمایت -22

و        دــجل تاـمشخص ب،اـکت عـقط ،يـچين وفحر تمشخصاو  ازهندا ب،کتا شناسنامه تنظيم ردمودر  يگير تصميم -22

ـــات و  نتومعا طتوس کميتهدر  تصویباز  پسراتنتشاا بطاضو مطابق نوبتو  ترتيب رهشما ن،گارشما آموزشـــي ، تحقيق

   .دميشو منجاا فناوري

 هــبرنام ساــسابرآموزشي ، تحقيقات و فنـاوري  تـنومعا طـتوس هنشگادا راتنتشاا زنيا ردمو جهدبو ساليانه آوردبر -23

 ريآموزشي ، تحقيقات و فنـاو ونمعا توسط،  کميتهدرتصویب و  حطراز  پسو  ددميگر تنظيم هشيوپژ  ديرـهبرا ياـه

 یربطذ جعامر به تصویب جهتو  رمنظو هنشگادا ريجا رتعتباا قالبدر  بعد لسا ايرــب هـجدبو هـبرنام تصویب نمادر ز

 .شد هداخو ئهارا

  نشرو  پچا ايبر ثرا شپذير عمومي يطاشر -٤ماده

 نـــــــیا دمفا عایتر بارا  بستهوا يها شتهو ر پزشکي معلو مختلف يها مينهدر ز ،تحقيقيو  علمي ثرا عنو هر کميته-2

 .  باشد ميو گردآوري   ترجمه ، تاليفي رثاآ با لویتاو .دپذیر مي نشرو  پچا ايبر نامه ينـئآ

         مرــف مماــنضا هــب هگاـنشدا راتاـنتشا بطاوـض تـعایر اـبرا  دخو ثراز ا هشد تایپو  نااخو نسخه یک باید ثرا صاحب -2

امانه مداد دانشگاه جهت جلوگيري از دوباره کاري  قبل از تشکيل شـوراي انتشـار و استعالم از س  هشد تکميل ستاخودر

 ئهارا به زمجامـاه(  6 کثراحد)کميته فطراز  نتيجه معالا نماز تاو  نماید تحویل کميتهدر  حطرو  سيربر رمنظو بهکتاب 

 .  باشد نمي پچا ايبر تموسسا سایر بهآن 
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 .باشد گذشتهلسا 2از  بيش نباید صليا بکتا متن یشایرو خرینآ یخرتا از ترجمه ايبر ديپيشنها رثاردآمودر  - 3

ــساز ،  قدیميتر علمي منابع ترجمه وملز ايبر توجيهي نچــهچنا ستثنایيا یطاشردر   -2هتبصر ــپيش يوـ ــهند دنهاـ  هدـ

 .  ستا سيربر قابل کميتهدر  توجيهي الیلو د عموضو،  دشو هـئارا

 یشایرو تصالحادرج ا ايبر مترجمين یا مترجم ،ثرا هشد حصالو ا جدید پچا یاو  یشایرو ر،نتشاا رتصو رد -2 هتبصر

   لـقب هـچنانچ .درـگي يـم ارقر يگير تصميمو  سيربر ردمو کميتهدر  عموضو یگرد صخا اردمو در ؛نددار لویتاو جدید

 مطابق تصالحاا منجاا به مملز مترجمين یا مترجم دد،گر منتشر ديپيشنها ثرا جدید یشایرو دي،پيشنها بکتا پچااز 

 .باشند مي یشایرو رینـخآ

  ثرا صاحب با اردادقرو  اريگذ سرمايه هنحو -٦ماده 

 : ستا پذیر نمکاا یلذ رتصو سه به ثرا نشرو  پچا ايبر اريگذ سرمایه

  هنشگادا توسط کامل اريگذ سرمایه - لفا 

 دانشگاههاي دیگر یا ثرا صاحبو  هنشگادا بين كمشتر -ب 

 دیگر دانشگاههاي کترمشا با یا تنهایي ثربها صاحب توسط -ج 

را  دخو ثرا نشراز  حاصل ديما قحقو درصد25 ثرا صاحب د،پذیر رتصو هنشگادا توسط کامل اريگذ سرمایه چنانچه -2

 دردرصـد  5در سال اول بر طبق قرارداد دریافت مي کند ضمنا حقوق مادي منتج از نشر در چاپ هاي بعدي بـه ميـزان 

   هر چاپ اضافه مي گردد. سایر منافع مادي حاصل از نشر کتاب به حساب دانشگاه واریز مي گردد.

بــه ميــزان  ثرا صاحب د،شو منجاا یگرد فطر یا ثرا صاحبو  هنشگادا بين كمشتر رتصو به اريگذ سرمایه چنانچه - 2

در انتشـار  دانشـگاه سهمحـداقل همچنـين .  دکن مي ارگذوا هنشگادابه را  دخو ثرا نشراز  حاصل ديما قوـحق درصد85

 . باشد يـم درصد61 کتاب به صورت مشترك 

ــسابر ،جيرخاو  خليدا حقيقيو  ناشرینحقوقي یاو  تمؤسسا با کترمشا طریقاز  نداتو مي هنشگادا -4 ــق ساـ     ارداديرـ

 تاـــمشخص ر،ذکوـــم رـــثا دـــجلروي   رتوـــص نـــیدر ا هـــدکـــکن منتشررا  يثرا سيدر هداخو کميته تصویب به که

 .  ددگر مي ثبت رهمکا موسسهو  هگاـنشدا

، از  تاــمؤسس ایرـس ياـه چاپخانهرا در  دخو راتنتشاا نداميتو هنشگادا نباشد ورمقد هنشگادر دا پچا نمکاا چنانچه -5

 چاپخانه تاسيساز  پس .نماید پچا هنشگادا آموزشي ، تحقيقات و فنـاوري نتومعا راتعتباا محلو از  اردادقر عقد طریق

 هداخو ميسر کميته تائيدو  آموزشـي ، تحقيقـات و فنـاوري نتومعا دپيشنها به صرفاً،  ها ایرچاپخانهـس اـبداد  اررـق عقد

 .  دبو

 اريذــگ تـقيم،  پاـچ روـما کليه، راتمقرو  بطاضو عایتر با نداميتو هنشگادا آموزشي ، تحقيقات و فناوري نتومعا -6

 .  نماید ارگذوا اردادقر دنعقاا با تيرانتشاا تموسسا هـبرا  رـثا عـیزتوو 

http://www.dums.ac.ir/


یبسمه تعال   
  

   

 

 معاونت آموزشي ، تحقيقات و فناوري        

 

 

٤ 

 ١٦1-٥٤٥٤٢١٥1:نمابر ١٦1-٥٤٥٤٢٤٢٤:تلفن –  رانندگي و راهنمايي اداره جنب آزادگان بلوار – دزفول

 www.dums.ac.irوب سایت :              o@dums.ac.irinf پست الکترونیک: 

 

 

و  تموسسا با بکتا لهدمبا به نسبت نداتو مي هنشگادا، تحقيقات و فنـاوري آموزشي ونمعا تایيد باو  وريضر اردمودر  -7

 .  نماید امقدا یگرد تخدما یا تنشریا ب،کتا یافتدر لقبادر  حقوقي یا حقيقي صشخاا

ــي تنومعا -8 ــاوري آموزش ــات و فن ــها به نسبت تتباطاار سطح يتقاار جهت نداميتو هنشگادا، تحقيق ــکتا دـ ــب باـ  هـ

 .  کند امقدو... ا ملياي،  منطقه ،محلي مختلف يـهشوپژو   يـعلم تاـموسس

 ايرــب تخفيف تعيين به نسبت صالحدیدو  سياستها برحسب نداميتو هنشگاداآموزشي ، تحقيقـات و فنـاوري  نتومعا -9

 .  نماید عمل هنشگادا ريجا ارتمقر مطابق یگرد ینفعذ يههاوگر یا علمي تهيا ياـعضو ا نجویاـنشدا

. دنمو هداخوامقدا مقابل فطر سهماز  ضایتر کسب با یا دخو سهم محلاز  هنشگادا ،تخفيف یا اهدا ،لهدمبا ردمودر  -21

 . دشو مي تقسيم ارگذ سرمایه يطرفها بين سرمایه سهم نسبت به ها هزینه کسراز  پس ثرا وشفراز  حاصل مددرآ -22

 ثرا ردمودر  يگیر تصمیمو  سيربر هشیو -7 دهما

ــمط کميته جلسهدر  ابتدا دشو مي ئهارا هنشگادا توسط پچا ايبر که ريثاآ   ــصو در  حرـ ــتائي رتوـ ــلياو دـ ــنظاز  هـ  رـ

 :گيرند مي ارقر يگير تصميمو  سيربر ردمو یرز ندرو مطابق قيقد سيربر ايبر شپذیر کلي بطاضو  تنـشدا

 ينـــــــمتخصصاز  نفر سه به قلاحد ،باشد هنشگادا کامل اريگذ سرمایه با رنتشاو ا پچا جهت هشد ئهارا ثرا چنانچه -2

در     ایيـــنه ميمـــتص ،اـــنهاز آ نفردو  قلاحد تایيــداز  پس.  ددميگر لساار محرمانه رتصو بهداور و  انعنو به یربطذ

 . دشو مي ذتخاا کميته

و یــا بــه صــورت ســرمایه گــذاري کامــل  هنشگادا كمشتر اريگذ سرمایه با رنتشاو ا پچا جهت هشد ئهارا ثرا چنانچه -2

ــر ــرف دیگ ــپ ثرا صاحب ،باشد ط  مي معرفي باشند باالتر یا رنشيادا نهاآ ازنفر سه قلاحد که یربطذ نمتخصصااز  نفر نجـ

 رنتشاو ا پچا ردمودر  کميته ،نهاآ تایيد رتصوو در  تعيينداور  انعنو بهرا  هشد يــمعرف ادرــفاز ا رـنف سه کميته.نماید

 . دنمو هداخو يگير تصميم ثرا

  ثرا نصاحبا لزحمهاحق  -8دهما

. دميگير تعلق ثرا صاحب به نسخه21 هشد پچا ثرا هراز  -2  

.مي شود محاسبه 2ارهبر طبق جدول شم هنشگادا هشد پچا يها بکتا ترجمهو  تاليف لزحمها حق - 2  

 

علمي مرتبهبراساس :هزینه حق تاليف و ترجمه 2جدول شماره   

ردانشیا استاد غیر هیات علمي دانشجو راستاديا   رديف عنوان مربي 

41,111 61,111 19 ,111 18 ,111 17 ,111 16 )ریال(هر صفحه  فيحق تال 111,  2 

31,111 51,111 18 ,111 17 ,111 16 ,111 15 (الی)رر صفحه ه حق ترجمه 111,  2 

 صفحه هر حق گردآوري 41,111 51,111 61,111 71,111 41,111 31,111

ریال()  

3 
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یبسمه تعال   
  

   

 

 معاونت آموزشي ، تحقيقات و فناوري        
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.باشد مي نسخه 2111 پچادر  ثرا هر نگارشما  -3  

 رتصو هنشگادا توسط کامل اريگذ سرمایه که دگير مي تعلق ريثاآ به فقطو  قانوني راتکسو کسراز  پس قفو اردمو -4

کتابها و تاليفاتي که بدون مجوز  کميته تاليف و بدون آرم دانشگاه چاپ مي شود هزینه اي تعلق نمي  همچنين به .دگير

 گيرد.

 دفر هر سهم ب،مکتو فقنامهاتو شتناند رتصوو در  هشد ختداپرارداد قر فطر به هشد پچا رثاآ لزحمها حق -5

 .دشو تقسيم رانهمکا بين ءتقاار نامه ئينآطبق

 به شرح ذیل محاسبه مي گردد: جهت اعضاي هيات علمي دانشگاه کسب شده از چاپ اثر امتياز  پژوهشي -6

  25حداکثر امتياز تاليف: 

 21: ترجمه امتياز حداکثر

 5: گردآوري امتياز حداکثر

 

  بکتاداوري حق  -٢ دهما

 ریال منظور مي گردد. 210111هزینه داوري هر صفحه 

 .شورا خواهد بود بیهر اثر با تصو گوناگون يحق الزحمه ها غييرت : 2تبصره
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