
 

 ١                                                                                  نامه و مقررات پذيرش و نشر كتاب در مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران آيين

  

  

  انتشارات مؤسسه در كتاب نشر و پذيرش مقررات و نامه آيين

  تهران دانشگاه

   

 دانشگاه انتشارات ساير و دانشگاهى درسى هاى كتاب نشر و چاپ روند چگونگى بهبود منظور به:  مقدمه 
 به تابك نشر و پذيرش نامه ينآي دانشگاه، انتشارات مؤسسه اساسنامه اول ماده بهتر هرچه اجراى در تهران،
  .رسيد تصويب به دانشگاه انتشارات شوراى در و تدوين زير شرح

 هيأت اعضاى طرف از خواه معارف، و فرهنگ زمينه در را تحقيقى علمى، اثر نوع هر مؤسسه -1 ماده    
 از خواه ديگر، پژوهشى و علمى مؤسسات و مراكز و علميه هاى حوزه و ها دانشگاه يا تهران دانشگاه علمى
  .پذيرد مى نشر و چاپ براى نامه ينآي اين مفاد رعايت با محققان و دانشمندان ايرس طرف

 و متون تصحيح تحشيه، تنظيم، ترجمه، تصنيف، تأليف، گونه هر از عبارت "اثر" از منظور -2 ماده    
  .باشد مى نشر و چاپ قابل كه است پژوهشى گونه هر همچنين

 به 2 ماده هاى شكل از يكى به را اثر كه هستند حقوقى و قيقىح اشخاص يا شخص اثر، صاحب : 1 تبصره 
  .كنند مى ارائه مؤسسه

 طرف از قرارداد طبق 2 ماده موضوع خدمات انجام يازا در كه است مبلغى اثر، صاحب حقوق : 2 تبصره 
  .شود مى پرداخت اثر صاحب به مؤسسه

  .شود مى ناميده "مؤسسه" امهن نييآ اين در تهران، دانشگاه انتشارات مؤسسه : 3 تبصره 

 منتشر مختلف هاى شكل به مؤسسه طرف از كه است آثارى كليه از عبارت دانشگاه، انتشارات : 4 تبصره 
 بايد "تهران دانشگاه انتشارات" عبارت و ترتيب شماره تهران، دانشگاه نشانه ها، كتاب جلد روى. شود مى

  .شود چاپ
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 و شود مى تدريس دانشگاه مختلف هاى رشته در كه هستند ايىه كتاب درسى، هاى كتاب : 5 تبصره 
  .دهند مى يارى  تحصيلى مختلف هاى رشته در را دانشجويان كه هستند هايى كتاب درسى، كمك هاى كتاب

 اصول و شود مى مبادله و تنظيم اثر صاحب و مؤسسه بين اثر چاپ براى كه است سندى قرارداد، : 6 تبصره 
  .رسيد خواهد انتشارات شوراى تصويب به آن كلى

 نسخه بايد باشند، مى تهران دانشگاه انتشارات در خود آثار چاپ به مايل كه آثارى صاحبان - 3 ماده    
 در باشد مى نامه واژه باالخره و مĤخذ و منابع مطالب، فهرست گفتار، پيش حاوى كه را خود آثار خواناى اصلى
  .دهند قرار مؤسسه اختيار

 ضرورى ترجمه متن با همراه اصلى، زبان به كتاب اصل ارسال اى، ترجمه هاى كتاب مورد در : 1 تبصره 
  .است

 ىهاشورا در ابتدا شود، مى تحويل مؤسسه به چاپ تجديد يا و چاپ براى كه آثارى تمام - 4 ماده    
 داوران ظرن نهايت در. گردد مى ارجاع منتخب داورهاى به بررسى براى سپس و مطرح انتشارات تخصصي

  .شود مى بررسي انتشارات تخصصي ىهاشورادر  نهايى گيرى تصميم براى) نفر 2 حداقل(

 تخصصي ىهاشورا نظر و بررسى نتيجه ،اثر هر تسليم تاريخ از ماه 3 طى حداكثر بايد مؤسسه : 1 تبصره 
  .برساند اثر صاحب اطالع به را انتشارات

 اطالع با و مؤسسه الخط رسم طبق را عبارتى و اماليى انشايى، اصالح نوع هر است، مجاز مؤسسه : 2 تبصره 
  .آورد عمل به "اثر" در اثر، صاحب

 با كتاب شمارگان و جلد كتاب، قطع تصاوير، نوع حروف، نوع چاپ، طرز درباره تصميم اخذ : 3 تبصره 
  .است مؤسسه

 توسط گذشته در چاپ، تجديد ستدرخوا از قبل سال 10 تا 7 كه اى ترجمه هاى كتاب مورد در : 4 تبصره 
 زبان به كتاب چاپ آخرين ترجمه، و نظر تجديد با بايد چاپ، تجديد براى است، رسيده چاپ به مؤسسه
  .باشد همراه اصلى

 ناشر به را خود اثر مؤسسه، در چاپ براى اثر رد يا قبول نتيجه اعالم زمان تا بايد اثر صاحب - 5 ماده    
  .نمايد مى اعالم تعهدنامه امضاى همراه را تعهد اين و ندهد ارائه ديگرى
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 رئيس و اثر صاحب بين بايد اى جداگانه قرارداد مؤسسه، در نشر و چاپ براى اثر قبول از پس - تبصره 
  .شود تنظيم مؤسسه

 و خارجى يا و داخلى ناشران و مؤسسات يا اثر صاحبان با مشاركت طريق از تواند مى مؤسسه - 6 ماده    
 مشخصات كتاب، جلد روى در. نمايد منتشر را اثرى ،منعقد خواهد كرد آنهابا  كه قراردادى براساس
  .شود قيد بايد "... همكارى با" كلمه جلد روى يا پشت در نيز و تهران دانشگاه انتشارات

 محفوظ مؤسسه براى آن حقوق و رسد مى چاپ به دانشگاه چاپخانه در مؤسسه انتشارات تمام -7 ماده    
 نشر و چاپ صنعت روزآمد تجهيز جهت در خود اختصاصى درآمد از بهينه استفاده مؤسسه وظيفه است،
  .كند رقابت كشور هاى چاپخانه ترين پيشرفته با بتواند كه نحوى به. باشد مى

 از پس و است سال پنج حداكثر چاپ هر در مؤسسه به اثر صاحب مادى حقوق واگذارى زمان - 8 ماده    
  .كند واگذار ديگرى ناشر به را خود كتاب تواند مى تمايل عدم صورت در اثر صاحب آن

 زير شكل به مؤسسه به) تيراژ( شمارگان تعيين حق حفظ با شده چاپ هاى كتاب فروش بهاى -9 ماده    
  : شود مى محاسبه

 ضرب 2/2 عدد در و محاسبه) اثر صاحب الزحمه حق كردن منظور از قبل( كتاب توليد كل هاى هزينه    
 كتاب نسخه هر قيمت و شود مى تقسيم) شمارگان( شده چاپ هاى كتاب تعداد بر آن حاصل سپس شود، مى
  .آيد مى دست به

  :شود مى ذكر قرارداد در و محاسبه زير شرح به اثر صاحب حقوق - 10 ماده    

  .كتاب شمارگان ضربدر جلد پشت بهاى% 8 قرار از مربيان    

  .كتاب شمارگان ضربدر جلد پشت بهاى% 10 قرار از استادياران    

  .كتاب شمارگان ضربدر جلد پشت بهاى% 12 قرار از دانشياران    

   .كتاب شمارگان ضربدر جلد پشت بهاى% 14 قرار از استادان    

 جهات و  كتاب هر فروش وضعيت به توجه با نامه آيين 10 ماده در شده قيد مبناء درصدهاى -1 تبصره 
  .است افزايش قابل% 2 تا مؤسسه رئيس نظر با صادىاقت
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نيم   ارشاد وزارت - تهران دانشگاه برگزيده اثر هر و نيم درصد تهران دانشگاه در چاپى اثر هر -2 تبصره 
  .نكند تجاوز% 20 از مجموع در كه آن به مشروط. شود مى اضافه مبنا الزحمه حق بهدرصد 

 داشته معادل يا دكترى مدرك كه صورتى در هستند، دانشگاهى غير كه اثرى صاحبان حقوق - 3 تبصره 
  .شود مى محاسبه مربى مبناى بر تر پايين مدرك براى و استاديار مبناى بر مؤسسه رئيس تشخيص به باشند

 نسبت به امناء هيأت مصوبات مبناى بر چاپ هر در معينى شمارگان با چاپ براى اثر خريد -4 تبصره 
 در مؤسسه، توسط باشد مصلحت به كه مواردى در جلد پشت قيمت% 15 تا حداكثر اثر، تكيفي و شمارگان

  .گيرد مى انجام قرارداد قالب

 اثر صاحبان يا صاحب به چاپهر  در نسخه 10 تعداد كتاب هر چاپ از فوق دستمزد بر عالوه - 5 تبصره 
  . گردد مى اهداء

 ارجاعى كتب ارزيابى در نحوى به كه قلم اهل افراد ساير و علمى هيأت اعضاى از قدردانى براى - 11 ماده    
 عوايد محل از تواند مى مؤسسه دارند، فعاليت سال برگزيده هاى كتاب ارزيابى يا و چاپ براى مؤسسه به

  .نمايد پرداخت آنان دانشگاهى مرتبه و شده انجام هاى فعاليت با متناسب جلسه در حضور حق اختصاصى،

 جلسه رسميت. شود مى تشكيل مؤسسه در بار يك ماهانه دانشگاه، انتشارات ىهاشورا اتجلس - 12 ماده    
 انجام شكل همين به گيرى رأى لزوم صورت در و گيرد مى انجام) يك عالوه به نصف( نسبى اكثريت حضور با

  .شود

 شود مى تلقى فااستع معناى به سال، در مرتبه سه از بيش شورا اعضاى از يك هر موجه غير غيبت - تبصره 
  .گيرد صورت مناسب جايگزينى تا شود مى داده اطالع دانشگاه رياست به شورا دبير توسط مراتب و

 است گرفته قرار مطالعه اهل استقبال مورد و شده چاپ قبالً كه را هايى كتاب تواند مى مؤسسه - 13 ماده    
  .نمايد نتشرم دانشگاه انتشارات سلسله در نامه ينيآ اين مفاد رعايت با

 به را آن از بخشى يا متعلقه دستمزد تواند مى اثر صاحب موافقت و مقتضى موارد در مؤسسه - 14 ماده    
  .دهد قرار اثر صاحب اختيار در جلد پشت قيمت از تخفيف% 20 با و شده چاپ كتاب عين صورت
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  كتاب مبادله و فروش ،اهدا

  :نمايد اهداء را خود انتشارات يرز موارد در تواند مى مؤسسه - 15 ماده    

  .نسخه 2 رهبرى مقام كتابخانه -  الف 

 از ملّى كتابخانه -  ج.  نسخه يك كدام هر اسالمى شوراى مجلس و جمهورى رياست نهاد هاى كتابخانه -  ب 
  .نسخه 3 كتاب هر

 وزارت رورش،پ و آموزش وزارت فناورى، و تحقيقات علوم، وزارت اسالمى، ارشاد و فرهنگ وزارت - د 
  .نسخه 3 كتاب هر از پزشكى آموزش و درمان و بهداشت

  .نسخه 3 كتاب هر از تهران دانشگاه مركزى كتابخانه - ه 

 هر هاى رشته به مربوط درسى هاى كتاب از تهران دانشگاه تابع مؤسسات و ها دانشكده هاى كتابخانه - و 
  .نسخه 5 كتاب هر از مؤسسه يا دانشكده

  .مورد هر در نسخه يك كتاب هر اول چاپ از كشور سراسر فرهنگى مؤسسات و ها گاهدانش به - ز 

  .ضرورت به بسته كتاب عنوان هر از نسخه يك كشور از خارج فرهنگى مؤسسات و ها دانشگاه به - ح 

  .نسخه يك لزوم صورت در شده چاپ كتاب موضوع با مرتبط هاى وزارتخانه ساير به -  ط 

 شناسى اسالم اسالمى، تمدن و فرهنگ هاى رشته در كه خارجى محققان و دانشمندان و فرهنگى مراكز - ى 
 كتاب هر از مورد به بسته است اهميت داراى ها زمينه اين در آنان تحقيقات و كنند مى كار شناسى ايران و

  .نسخه پنج تا يك

 و روزنامه سيما، و صدا به كتاب ره از را خود انتشارات تبليغ، و معرفى براى تواند مى مؤسسه -16 ماده    
  .نمايد مبادله و اهداء ضرورت حد در گروهى هاى رسانه ساير و مطبوعات

  .بگيرد نظر در زير شرح به هايى تخفيف خود انتشارات فروش در است مجاز مؤسسه - 17 ماده    

 سال همان اول چاپ تبك از سال هر در تهران دانشگاه بازنشسته و شاغل علمى اعضاى از يك هر به - الف 
  .تخفيف% 20 با نسخه يك كتاب عنوان هر از قبل سالهاى يا
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 به تخفيف% 30 خود رشته به مربوط تخصصى درسى كتب مورد در تهران دانشگاه دانشجويان به -  ب 
  .كالس ليست طبق ذيربط دانشكده معرفى با و گروهى صورت

  .شود مى داده تخفيف% 10 باشند مي نشجودا المللي بين كارت داراي كه دانشجوياني به - ج 

 كتاب و عمومى هاى كتابخانه و كتابفروشان براى كتاب فروش قرارداد انعقاد قالب در است مجاز مؤسسه -  د 
  .گيرد نظر در زير شرح به هايى تخفيف خريد ميزان به بسته نيز ها دانشگاه و نهادها هاى فروشي

  %10     يالر ميليون دو تا ريال هزار پانصد از 

  %15     ريال ميليون سه تا ريال ميليون دو از 

  %20                    باال به ريال ميليون سه از

  %25 تا) مديريت تشخيص به بنا( دارند كلي خريد كه پخش مراكز به

  .است خريدار عهده به نقل و حمل هزينه ولى باشد مى مؤسسه عهده به بندى بسته هزينه 

 گذشته آنها چاپ تاريخ از سال 10 از بيش كه را تهران دانشگاه انتشارات هاى كتاب است جازم مؤسسه -  ه
  .برساند فروش به جلد پشت قيمت تخفيف% 40 با باشد مايل كه كس هر به) انبار موجودى( باشد

 در و دنماي مبادله خارجى و داخلى ناشران انتشارات با را خود انتشارات است مجاز مؤسسه -18 ماده    
  .نمايند بدل و رد همديگر بين را علمى نشريات و كتاب طرفين نامه تفاهم قالب

 انتشارات شوراى 237/10/1377 مورخ جلسه در تبصره 18 و ماده 19 در نامه آيين اين -19 ماده    
 از و رسيد تصويب به 22/2/1378 مورخ انتشارات شوراى جلسه يكمين و چهل و يكصد و تهران دانشگاه
  .شود مى كتاب پذيرش و نشر قبلى مقررات و ها نامه آيين جايگزين تصويب تاريخ

  

 


