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باسمه تعالی

«شیوهنامة تنظیم و انتشار کتاب در انتشارات دانشگاه سوره»

مقدمه
این شیوهنامه با هدف انتظام بخشی ،شفاافسفای
مترجما ری جه

توسعه تعالسای

تفدقی مراحف رییاتف  ،را ی

تعیفین حوفو مؤلافا

احد انتشایات ،مطاب اهداف کال مندیج ری اساسنامه رانشگاه تد ین شده

اس .
ماده  :1تعاريف
شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه :که ری این آییننامه اختصایاً «شویا» نامیده میشور؛ متشفل ای اعضفا
معین برابر ماره  12بند  -5ب آییننامه جامع مفدیری

رانشفگاههفا مؤسسفات آمفویع عفالی ،هش هشفی تنفا ی

مصوب جلسه  684مویخ  89/12/10شویا عالی انوالب ترهنگی اس که با حلف یئفیس رانشفگاه منصفوب
میشوند .این شویا باالترین مرجع تصمی گیر ری خصوص صد ی مجوی تعیین ا لوی
عهدهرای مرجعی

سیاس گذای

تألیف :اثر اس

برنامهییز اموی هش هشی انتشایات رانشگاه اس .

که ری آ مؤلف یا مؤلاا  ،یاتتهها یا نظرها خور اشخاص صفاح نظفر یا بفه منظفوی

ایتوا رانش موجور هررایع به صویت مجموعها تخصصی ری قال
تصنیف :اثر اس

چاپ آثای ری رانشگاه

یک کتاب مطرح میکند.

برآمده ای ذ  ،تجربیات ،هش هشها ،ریدگاهها نوآ ی علمی صاح

موضوع خاص ،همراه با توریر ،تشریح ،حاشیهنویسفی تنظفی گاتایهفا علمفی صفاح
تعلیوات ضر ی  .ری اثر تصنیای ،نویسنده باید ری تهرس

اثفر هیرامفو یفک

اثفر اتفز ر حواشفی

مراجع به تعدار قاب توجهی ای آثای معتبر انتشاییاتته خور

ری مجالت کنارانسها بینالمللی ملی ایجاعرهی نماید.
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ترجمه :اثر اس

که صاح

ترجمه مطلوب آ اس
یایج با یعای

اثر ،ماهوم محتوا کام یک کتاب یا ای یبانی به یبا ریگر بر مفیگررانفد.

که مترج ساختای کتاب اصلی یا حاظ متن یا به رق

با استااره ای معارلها مناس

یلنواختی ری سراسر کتاب به طوی سورمند به یبا تایسی (یبا موصد) آ چنا برگرراند کفه

برا خواننده تایسی یبا (یبا موصد) قاب ته باشد.
داوری :منظوی ای را ی  ،ایییابی علمی آثای تألیای ،تصنیای ،ترجمها  ،گررآ ی یا هیشنهارها
ترجمه ای نظر اعتبای علمی ،کیای  ،تناس  ،اهمی

تألیف ،تصنیف ،گررآ ی

ا لوی

اصله برا

موضوعی محتفوایی

اس .
صاحب اثر :منظوی ای صاح
خور یا جه

اثر شخص یا اشخاص حویوی یا حووقی ،اع ای مؤلف یا مترج اس

کفه اثفر

چاپ به مرکز نشر تحوی میرهند.

اثر :منظوی ای اثر هرگونه تألیف ،تصنیف ،ترجمه ،تد ین گررآ ی یا گزایع هش هش اس

که توسط اتفرار

حویوی ،موسسات هش هشی آمویشی یا معا ن هش هشی رانشگاه سویه ایائه میشور.
کتاب درسی :کتابی اس

که حداق  70ریصد سرتص مصوب یفک ریس ای ری س رانشفگاهی یا هوشفش

رهد.
ساير کتابها :کتابهایی که مطال

آنها قابلیف

ایتوفا سفطح آمفویع هفش هش ری یشفتههفا تحصفیلی

رانشگاه یا راشته باشد.
قرارداد :سند اس
بین معا

ارای

که ری موضوعات را ی

تعیین حوو مؤلاا

مترجما ری ترایند چفاپ نشفر آثفای،

مالی رانشگاه ای یک سو اترار طرف قرایرار ای سفو ریگفر همینفین تحف

هش هشی تنا ی تنظی میشور تعهدات

نظفایت معفا

ظایف هریک نیز یما انجام کای یا تعیین میکند.

ماده  :2زمینهها ،سیاستها و اولويتهای انتشار
حویهها هنر ،معمای
سویه آماره انتشای کت

علوم اجتماعی به صویت تخصصی محوی تعالی

قرای رایر؛ لفیلن انتشفایات رانشفگاه

علمی ،اع ای تألیف ،تصنیف ترجمفه ری تمفامی ری س مفرتبط اسف  .ا لویف

انتشای آثای به شرح ذی اس :
.1 .2کت

ریسی یا آثای که ظرتی تبدی شد به کتاب ریسی یا راشته باشد؛
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مفال

.2 .2مرتبط با ری س یشتهها رایر ری رانشگاه باشد؛
.3 .2کتابهایی که تمامی یا بخشی ای آ ری یاستا احیا تالر رینی ری ترهنگ هنر تفر یج اییعهفا
انوالب اسالمی بوسیله هنر باشد؛
.4 .2کتابها هش هشی حاص ای تحویوات صاح

اثر که حا

یاتتهها نوین باشد.

.5 .2ترجمه کتابها خایجی مرتبط با هنر تلساه هنر ایرانی ،هنفر اسفالمی هنفر جهفا اسفالم کفه توسفط
انتشایات رانشگاهها معتبر منتشر شده باشد تاییخ انتشای آ جدید باشد.
ماده  :3شرايط و فرايند عمومی پذيرش اثر
برا ایسال هیگیر اثر ،ضر ی اس

صاح اثر مراح ییر یا تلمی

ایائه رهند:

 PDF wordری سامانه؛

 .1 .3بایگذای تای اثر ری ر قال

 .2 .3ری صویتی که اثر ترجمه باشد ،بایگذای تای یبا اصلی اثفر ری سفامانه یفا ایائفه نسفخه چفاهی کتفاب بفه
انتشایات؛
 .3 .3ایسال یک نسخه چاهی ای کتاب ،ری ترم

 ،A4با قل  B Nazaninبا تون

(13بجفز عنفوا تصف هفا

تیترها اصلی ترعی) به رتتر معا ن هش هش؛
 .4 .3ایائه کاینامک علمی صاح  /صاحبا اثر؛
 .5 .3تلمی ترمها  :تعهد اصفال

تفألیف /ترجمفه ،تعهفد ایسفال کتفاب ،رالیف تفوجیهی تفألیف ترجمفه

بایگذای ری سامانه (هیوس شمایه )1؛
تبصره  :1شویا می تواند برا بریسی ا لیه اطمینا ای اصال

اثر ای نرماتزای همانندجو یفا نفرماتزایهفا مشفابه

استااره کند.
 .6 .3صرتاً ی عها ایجاعرهی  APAسبک ایجاعرهی ایرا  ،موسوم بفه «هایسفا» مفویر قبفول اسف
اس

سبک ایجاعرهی انتخابشده ری تمامی متن بصویت یلپایچه یعای شور صاح

الیم

اثر ری هنگام بایگفذای

اثر شیوه ایجاعرهی یا اعالم نماید.
ماده  :4فرايند تأيید اولیه  ،داوری و تصويب نهايی
 .1 .4آثای ایسالشده مطاب ضوابط مندیج ری ماره  3این شیوهنامه ،ری شویا هش هش رانشگاه ای حیث راشتن
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شرایط ا لیه منطب بور با ا لوی ها مال ها مندیج ری ماره  ،2مویر بریسی قرای میگیفرر ری صفویت
تأیید ا لیه ،ری ترایند را ی قرای خواهد گرت ؛
تبصره  :1شویا میتواند برا یتع ابهامات ری هر یک ای مراح بریسی ای صفاح

اثفر بفرا شفرک

ری جلسفه

شویا رعوت بعم آ یر.
تبصره  :3شویا میتواند بریسی ا لیه اثر یا به کمیتهها تخصصی که اعضفا آ توسفط شفویا تعیفین مفیشفور
اگذای نماید.
 .2 .4انتخاب را یا بعهده شویا یا به هیشنهار کمیته منتخ شویا تأیید نهایی شویا میباشد؛
تبصره  :4آثای که ری ترایند کرسیها نظریههررای مویر نود ایییابی علمی قفرای گرتتفهانفد سفپس بفه
عنوا نظریه هذیرتته شدهاند ،با ایائه مستندات مربوطه ای را ی مستثنا هستند.؛
تبصره  :5آثای که ای سو شویا به مؤلف ،مترج  ،گررآ ینده غیره ساایع راره شدهاند نیفز بایفد هفس ای
آماره شد برا را ی ایسال شوند.
 .3 .4هر اثر به ر را ی متخصص ری یمینه اثر ایائه خواهد شد را ی ر سر کوی میباشد .ری مفوایر خفاص
ری موضوعات میا یشتها شویا رانشگاه ،می تواند اثر یا همزما به بیش ای ر را ی ایسالکند؛
 .4 .4با هدف تسهی ترایند انتشای آثای تسریع ری را ی آثای ،می بایس
ا لوی

به ایا هر را ی ،ر نار به ترتیف

تعیین شوند تا ری صویت عدم رسترسی یا عدم قبول نار ا ل ،خللی ری کای ایجار نشور؛

 .5 .4را یا  ،اعضا هیأت علمی یا هش هشگرانی هستند که تخصص ایشا ای طری شیوهها ییر احرای شفده
باشد:
 .1 .5 .4راشتن حُسن شهرت به تخصص ری یمینه موضوع را ی (اثر)؛
 .2 .5 .4راشتن حداق ر کتاب یا مواله چاپ شده ری ایتباط با موضوع را ی (اثر).
تبصره  :6ری موایر خاص ،متخصصا

اجد شرایط با حداق هنج سال سابوه کای مرتبط مفیتواننفد بفه عنفوا

را ی انتخاب شوند.
 .6 .4بر اساس نتیجه را ی  ،اثر به شویا ایجاع یلی ای گزینهها ییر هیگیر میشور:
 .1 .6 .4تأیید هر ر را ی  ،ارامه ترایند قرایرار چاپ؛
 .2 .6 .4تأیید یک را ی یر را ی ریگر؛ ایسال برا را ی سوّم ری صویت تأیید ایسال برا ترایند قرایرار؛
5

 .3 .6 .4تأیید را یا مشر ط به ایجار اصالحات تغییرات ،ری این صویت اثر برا اعمال اصالحات به صاح
اثر ایسال می شور هس ای اعمال اصالحات نظر را یا اخذ میشور؛
اعالم مرات

 .4 .6 .4عدم تأیید ر را ی استررار مدای

به صاح

 .7 .4نتیجه نهایی را ی توسط کایشناس انتشایات جمعآ ی

اثر.

به همراه ترمها مربوطه ،مستندات نظفرات

را یا به صویت کام برا طرح ری شویا  ،به ربیرخانه شویا تحوی میشور مبتنی بر نتایج را ی
هذیرع نهایی شویا اثر ری ترایند انعوار قرایرار قرای میگیرر ری صویت عدم تأیید مرات
مدای

به صفاح

ری صویت
اثفر اعفالم

مسترر میشور؛

تبصره  :7را ی بر اساس ترم ها مندیج ری هیوس شمایه 2این شیوهنامه انجام میگیرر.
 .8 .4میزا ح الزحمه را ی برا هر سال مالی ری شویا تعیین ری قرایرار مربوط به را ی قید میشور.
ماده  .5انعقاد قرارداد و انتشار
.1 .5آثای که به تأیید نهایی شویا مییسد هس ای انعوار قرایرار با صاح

اثر با سرمایهگفذای رانشفگاه سفویه

چاپ انتشای مییابد؛
تبصره  :8با تصوی
صاح

شویا

اثر ،تمامی یا سهمی ای هزینهها چاپ انتشفای مفیتوانفد بعهفده

توات با صاح

اثر یا سرمایهگذای ثالث اگذای شور.

 .2 .5ری خصوص تیراژ چاپ ا ل اثر ،توسط شویا  ،تصمی گیر خواهد شد؛
 .3 .5ری صویتی که اثر بیش ای یک نار مؤلف یا مترج راشته باشد رانشگاه با یک نار به عنوا مسفوول ،طفرف
قرایرار خواهد بور؛
تبصره  :9ری خصوص تسهی حوو

مناتع معنو

مار اثر ،بین صاحبا اثر ،الیم اس

یارراش ملتوب که

به امضا صاحبا اثر یسیده باشد هیش ای انعوار قرایرار به معا ن هش هشی تسلی شور.
 .4 .5باب

ح التألیف سور سرمایهگذای ریصد ای بها هش

رانشگاه به مؤلف سرمایهگذای هرراخ

میشور.

تبصره  :10نحوه مراح هرراخ  ،متناس
صاح

جلد کتفاب برابفر تصفمی شفویا هفش هش

هر اثر برابر تصمی شویا ری قفرایرار منعوفده تفیمفابین رانشفگاه

اثر یا سرمایهگذای خواهد بور (هیوس شمایه  3این شیوهنامه).
6

تبصره  :11ری موایر که تألیف ،تصنیف ،گررآ ی یا ترجمه یک اثر ای طرف شویا به اعضفا هیفأت علمفی
رانشگاه سویه اگذای می شور؛ برابر ضوابط آییننامهها رانشگاه  ،تعالی

انجامشده میتواند به عنوا بخشفی ای

موظای عضو هیأت علمی محسوب شور.

اين شیوهنامه در يک مقدمه 5 ،ماده 23 ،بند11 ،تبصره و به همراه فرمهای پیوست در سوومین
جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه ،مورخ  1398/4/1مورد تصويب قرار گرفت.
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پیوستها

8

پیوست  1فرمهای ارسال اثر
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اطالعات مربوط به تحويل آثار به انتشارات دانشگاه سوره
مشخصات اثر:
عنوان اثر (فارسی):

عنوان اثر (انگلیسی):

نام و نام خانوادگی مؤلف /مترجم:

نام مؤلف اصلی کتاب (در صورت ترجمهبودن اثر):

نام دانشكده /مؤسسه ارسالکننده:

همكاران مؤلف /مترجم:

نوع اثر (ترجمه ،تألیف و غیره):
شماره تماس صاحب اثر:

مدارك

توضیحات

وضعیت

فرم مشخصات صاحب اثر (کارنامه علمی)

دارد □

ندارد □

پرينت يک نسخه از اثر

دارد □

ندارد □

اصل کتاب به زبان اصلی برای آثار ترجمهای

دارد □

ندارد □

کلمات کلیدی و چكیده کتاب به زبان فارسی

دارد □

ندارد □

کلمات کلیدی و چكیده کتاب به زبان انگلیسی

دارد □

ندارد □

فهرست محتوا

دارد □

ندارد □

مقدمه

دارد □

ندارد □

رعايت نكات شیوهنامة تدوين

دارد □

ندارد □

تكمیل فرم تعهد اصالت تألیف /ترجمه

دارد □

ندارد □

تكمیل فرم داليل توجیهی ترجمه /تألیف اثر

دارد □

ندارد □

ضمايم اثر( :مانند عكس ،نمودار و غیره)

نام و امضای تحويلگیرنده:

نام و امضای تحويلدهنده:
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«پرسشنامه داليل توجیهی ترجمه کتاب»
«خواهشمند است به پرسشهای زير بهطور دقیق و مبسوط پاسخ دهید».
عنوان فارسی و التین کتاب

ناشر و سال نشر

مؤلف/مؤلفان

مترجم/مترجمان

 .1هدف و ضرورت ترجمه اين کتاب را شرح دهید.
 .2در يک پاراگراف دويست تا پانصد کلمه ای ،اين کتاب را توصیف کنید تا درصورت چاپ آن ،در تارنما و بروشوورهای
انتشارات مورد استفاده قرار گیرد.
 .3مخاطبان اصلی کتاب چه کسانی هستند؟ (چنانچه بهعنوان کتاب درسی قابل استفاده اسوت ،مقطو تحصویلی و عنووان
واحد درسی مرتبط را بیان کنید).
 .4آيا اين کتاب در دانشگاه يا موسسه آموزشی در داخل يا خارج کشور تدريس میشود؟
 .5مشخصات کتابهای فارسی و التین مشابه اين کتاب را ذکر کنید.
 .6اين کتاب چه برتریهايی نسبت به کتابهای مشابه خود دارد؟
 .7داوران پیشنهادی شما چه کسانی هستند
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«فرم ارسال کتاب و تعهد نامه»

بدینوسیله كتاب
«.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
»..........................................................
كه با توجه به اصول مندرج در ضوابط و شیوه نامه تألیف /ترجمه كتاب در انتشارات دانشگاه سووره تنيویش شوده
است ،برای چاپ در آن دانشگاه ارسال میگردد .ضمناً متعهد میشود كه این كتاب پیش از این در انتشاراتی دیگوری
چاپ نشده است و تا زمان اعالم نتیجه از طرف انتشارات دانشگاه سوره به ناشر دیگری ارسال نخواهد شد.

نام

و

نام

مؤلف/مترجش:

خانوادگی

.............................................................................................................................................................
آدرس:
...................................................................................................................................................................................................
..............
تلفن................................................................................ :

دورنگار:

................................................................................
آدرس پست الکترونیکی.......................................................................... :
تاریخ ارسال كتاب................................................. :

امضاء:
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پیوست 2
فرم ارزیابی ترجمه و تألیف

13

کاربرگ ارزیابی متن ترجمه

عنوان کتاب به زبان اصلی:
............................................................................................................................................................................................................................................

سال چاپ:

نویسنده:

 ISBNکتاب اصلی:

انتشارات:

عنوان کتاب به فارسی...........................................................................................................................................................................................:

نوع کتاب:

درسی⃝

مرجع⃝

کمک درسی⃝

سایر⃝

الف) مشخصات داور:
نام و نام خانوادگی:
رتبه علمی:

دانشگاه:

پایه:

دانشکده /پژوهشکده:

گروه آموزشی:

پست الکترونیک:

تلفن همراه:

نشانی و تلفن:

*تاریخ دریافت از داور:

تاریخ ارسال به داور:
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تاریخ و امضاء:

ب) ارزیابی متن ترجمهشده
 )1فهم زبان مبداء:
الف) فهش مترجش از زبان مبداء را چگونه ارزیابی میكنید؟ توضیح دهید.

ب) مترجش چه اندازه در انتقال زبان مبدأ به مقصد موفق بوده است؟ توضیح دهید.

 )2وفاداری به متن اصلی :لطفاً عالوه بر انتخاب گزينه مناسب ،توضیحات الزم را نیز ارائه دهید:
الف) مترجش تا چه اندازه به متن اصلی وفادار بوده است؟ توضیح دهید.

ب) آیا اصطالحات تخصصی درست ترجمه شدهاند؟
کامالً درست ⃝

نسبتاً درست ⃝

قابل قبول ⃝

غیرقابل قبول ⃝

نادرست ⃝

توضیحات:

ج) آیا اصطالحات تخصصی در كل كار یکدست ترجمه شدهاند؟
کامالً یکدست ⃝

نسبتاً یکدست ⃝

قابل قبول ⃝

نسبتاً متناقض ⃝

متناقض ⃝

توضیحات:
د) آیا معادلهای استفاده شده از طرف مترجش بر طبق معادلهای پیشنهادی فرهنگستان است؟
کامالً منطبق است ⃝

نسبتاً منطبق است ⃝

منطبق نیست ⃝

توضیحات:
و) آیا معادلهای ناآشنا در متن اصلی در متن ترجمه شده پانوشت دارد؟
همه پانوشت دارند ⃝

تعدادی پانوشت دارند ⃝
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پانوشت ندارند ⃝

توضیحات:

 )3شیوايی ،روشنی و قابل فهمبودن متنِ ترجمهشده
الف) شیوایی و روشنی متن ترجمهشده را چگونه ارزیابی میكنید؟
بسیار خوب ⃝

متوسط ⃝

خوب ⃝

بسیار ضعیف ⃝

ضعیف ⃝

توضیحات:
ب) سادگی و قابل فهش بودن متن ترجمه شده را چگونه ارزیابی میكنید؟
بسیار خوب ⃝

متوسط ⃝

خوب ⃝

بسیار ضعیف ⃝

ضعیف ⃝

توضیحات:

 )4اعتبار
الف) تازگی مطالب كتاب اصلی را چگونه ارزیابی میكنید؟
کامالً تازه و به روز است ⃝

قدیمی است ⃝

نسبتاً تازه و بهروز است ⃝

توضیحات:

ب) اعتبار علمی مطالب در متن اصلی چگونه است؟
کامالً معتبر است ⃝

نسبتاً معتبر است ⃝

معتبر است ⃝

معتبر نیست ⃝

توضیحات:

ج) شهرت نویسنده كتاب تا چه حد است؟
کامالً شناختهشده است ⃝

نسبتاً شناختهشده است ⃝

شناختهشده نیست ⃝

توضیحات:
د) اعتبار انتشارات كتاب اصلی چگونه است؟1
کامالً معتبر است ⃝

نسبتاً معتبر است ⃝

معتبر نیست ⃝

توضیحات:

 )5ساير نكات

1

برخی مال ها اعتبای انتشایات عبایتند ای .1 :ری حویه تخصصی مشهوی باشفد؛  .2ری یمینفه چفاپ کتف صفاح نظفرا یشفته تعفال باشفد؛  .3بفه رانشفگاههفا

مؤسسات معتبر ابسته باشد.
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شیوه ترجمه مستندات و ارجاعات در كتاب را چگونه ارزیابی میكنید؟
بسیار خوب ⃝

متوسط ⃝

خوب ⃝

بسیار ضعیف ⃝

ضعیف ⃝

توضیحات:
متن حاضر نیاز به چه نوع ویرایشی دارد؟
علمی ⃝

صوری ⃝

زبانی ⃝

توضیحات:

 )6در صورت وجود کتابهای مشابه (تألیفی ،ترجمهای ،گردآوری و غیره) در این زمینه ،مشخصات آنها را ذکر نمائید و توضیح دهید که
تألیف این کتاب را تا چه اندازه ضروری میدانید؟

 )7به نظر شما مخاطبان این کتاب چه کسانی خواهند بود؟

 )8به نظر شما انتشار این کتاب تا چه اندازه میتواند مورد استقبال مخاطبان قرار گیرد؟

 )9به نظر شما آیا چاپ این اثر برای انتشارات دانشگاه توجیه اقتصادی دارد؟ به بیان دیگر آیا این اثر به راحتی در بازار به فررو

خواهرد

رسید؟ توضیح دهید.

 )10نظر کلی
با توجه به داوری جنابعالی کدام یک از گزینههای زیر را برای این کتاب مناسب میدانید؟

الف -كتاب با وضعیت فعلی قابل چاپ است.
.................................................................................................................................................................................................................................................................
⃝ .........................................................................................................................................................................................................
ب -كتاب با انجام اصالحات پیشنهادی قابل چاپ است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
⃝ ...................................................................................................................................................................................................................
ج -كتاب پس از انجام اصالحات پیشنهادی و ارجاع برای ارزیابی و بازبینی مجدد و در صورت تأیید قابل چاپ است.
.................................................................................................................................................................................................................................................................
⃝ .........................................................................................................................................................................................................
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ج -كتاب قابل چاپ نیست.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
⃝ .............................
 ) 11خواهشمند است ضمن بیان نظرات کلی خود درباره کتاب ،چنانچه عالوه بر موارد فوق پیشنهاد یا نظر دیگری دارید بیان فرمائید.

نام نام خانوارگی
تاییخ امضا
پرسشنامه داوری کتاب (تألیفی/تصنیفی)
تاريخ :
شماره:

داور محترم آقای/خانم  ...........بسیار خرسندیم که به عنوان داور تخصصی کتاب پیوستی از نظرات حضرتعالی بهرهمند میشویم.
خواهشمندیم پس از تکمیل بخشهای الف و ب این فرم ،متن پیوست را به دقت و با نظر نقادانه مطالعه فرمائید و براساس کیفیت هر بخش در
مقیاسی از عالی تا بسیار ضعیف اثر را در بخش ج ارزیابی و در بخش د نظر نهایی خود را اعالم فرمائید .در صورتی که در بخش ج مالك مورد
نظر در مورد این اثر ضروری و الزم نباشد؛ لطفاً فقط گزینه «ضرورتی ندارد» را انتخاب نمائید .با انتخاب اینگزینه این مالك در نمرهگذاری
نهایی درنظر گرفته نمیشود.
با کمال احترام
معاون پژوهش

الف) مشخصات اثر و صاحب اثر
عنوان كامل اثر:

ب) مشخصات داور اثر
نام و نام خانوادگی:

درجه و رشته تحصیلی

آدرس ایمیل:

محل كار:

شماره ملی:

شماره تماس:

ج) ارزيابی اثر
رديف

ضرورتی ندارد

مالكهای ارزيابی

1

كیفیت شکلها ،جداول و نمودارهای استفادهشده

2

وجود ضمائش مفید

3

هماهنگی اشکال و جداول با متن

4

رعایت آئین نگارش و جنبه های امالیی و انشایی

5

استفاده از واژههای مصطلح و پذیرفتهشده جامعه علمی

6

رعایت اسلوب ارجاعدهی و منبعنویسی
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عالی

مناسب

متوسط

ضعیف

بسیار ضعیف

7

انسجام ،نيش علمی و منطقی و پرهیز از پراكندهگویی

8

شیوایی اثر و سهولت درك مطالب

9

بهرهگیری از منابع معتبر ،جدید و یا دست اول

10

كاربردیبودن مطالب و مثالها

11

خالقیت و نوآوری در ارائه مطالب و یا در نيریهپردازی

12

كیفیت مقدمه ،خالصه ،نتیجهگیریها و تمرینها

13

انسجام و هماهنگی عناوین
میزان جامع و مانعبودن محتوای كتاب با توجه بوه اهوداف

14

كتاب

15

تناسب محتوای كتاب با اهداف و برنامههای درسی

16

میزان تسلط نویسنده در تبیین و تحلیل مطالب

17

ضرروت چاپ در صورت وجود آثار مشابه

18

اعتبار علمی -منطقی محتوای كتاب

19

ساختار كتاب از نير فصلبندی و صفحات

20

ارزیابی میزان استقبال جامعه مخاطب از اثر

□ غیر

است

درسی

□
كارشناسی

میزان امانتداری صاحب اثر در استفاده از

□ بسیار

□ ضعیف

منابع*

ضعیف

این كتاب در چه دورهای قابل استفاده

□ كارشناسی ارشد
□ خوب

□ دكتری
□ عالی

* موارد کپیبرداری شده را با ذکر صفحه و منب اصلی مشخص نمائید.

د :با توجه به داوری جنابعالی کدام يک از گزينههای زير را برای اين کتاب مناسب میدانید.
رديف

تصمیم

تصمیم کلی در مورد چاپ اثر

1

كتاب با وضعیت فعلی قابل چاپ است (كسب امتیاز باالی  90از مجموع مالكهای موثر)

2

كتاب با اصالحات جزئی و بدون ارجاع مجدد به داور قابل چاپ است(كسب امتیاز  70تا  90از
مجموع مالكهای موثر)

3

كتاب با انجام اصالحات اساسی و پس از ارجاع مجدد به داور قابل چاپ است(كسب امتیاز 50
تا  70از مجموع مالكهای موثر)

4

كتاب قابل چاپ نیست (كسب امتیاز كمتر از  50از مجموع مالكهای موثر)
در صورت پیشنهاد به چاپ اثر این متن را نیازمند ویرایش علمی  ویرایش ادبی 
از نظر من این کتاب تألیف  تصنیف  است.
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ویرایش علمی و ادبی  میدانم.

برای بهبود کیفیت کتاب پیشنهادات را ارائه می کنم (خواهشمندیم موارد را در متن کتاب یا برگه ای دیگر مرقوم فرمائید).
خواهشمنديم نظرات اصالحی يا رد خود را در برگهای جداگانه يا به صورت يادداشتهای درون متنی ارسال فرمائید.

نام و نام خانوادگی داور
امضاء و تاريخ داوری

باسمه تعالی
«قرارداد داوری كتاب»

این قرارداد مابین دانشگاه سوره به نشانی خیابان آزادی ،بین آذربایجان و خو  ،نبش کوچه کامیاران ،پالك  252تلفن ، 66860219 :و خانم
 /آقرررای

کررردملی

فرزنرررد

نشانی:

دانشرررگاه

تلفن

برررا مرتبررره علمررری

پایررره بررره

که از این پس به اختصار داور خوانده می شود و معاون اداری و مرالی

دانشگاه به نمایندگی از دانشگاه سوره که از این پس به اختصار دانشگاه نامیده می شود با شرح و مفاد ذیل منعقرد گردیرده و از تراریخ انعقراد
جهت طرفین الزم االجرا می باشد.
ماده  .1موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از داوری و اظهار نظر علمی/تخصصی و تکمیل پرسشنامه داوری اثر (ضمیمه شماره  1قرارداد) در خصوص کتاب با
عنوان

صفحه  A4با فونت بی نازنین  13میباشد.

تألیف/ترجمهشده به میزان

ماده  .2مدت قرارداد
این قرارداد به مدت یک ماه ،از تاریخ

میباشد و در صورت ضرورت قابل تمدید میباشد.

لغایت

ماده  .3نحوه محاسبه مبلغ قرارداد
حقالزحمه داوری کتاب با پایه  500/000ریال بر مبنای هر صفحه  15/000ریال تعیین میشود.
تبصره  :1چنانچه از نظر داور ،اثر با انجام اصالحات عمده قابل پذیر

باشد ،پس از وصول نظر نهایی داور مبلغ قرارداد قابل پرداخت میباشد.

در اینصورت چنانچه از نظر شورای پژوهشی دانشگاه اثر مجدداً قابل بررسی تشخیص داده شود پرس از انجرام اصرالحات و در صرورت توافرق،
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قرارداد حاضر میتواند جهت داوری مجدد اثر میان طرفین جاری گردد .لذا حقالزحمههای داوری مجدد براساس داوری اول مریباشرد کره در
مرحله دومِ داوری  %50و در مرحله سوم  %25حقالزحمه داوری اول تعلق میگیرد.
تبصره  :2کسور قانونی برابر ضوابط و مقررات دانشگاه از مبلغ قرارداد کسر میشود.
ماده  .4نحوه پرداخت:
پس از اتمام مراحل داوری ،اجرای مفاد قرارداد توسط معاونت پژوهشی به عنوان ناظر قرارداد تأئید و مبلغ قرار داد به شماره حساب
بانک

به نام آقا/خانم

پس از کسر کسورات قانونی واریز میگردد.

ماده  .5تعهدات طرفین
 .1 .5داور تعهد می نماید ضمن بررسی دقیق و مسئوالنه اثر ارائه شده با رعایت صداقت ،امانت و انصاف نسبت به تکمیل پرسشنامه داوری
کتاب (ضمیمه  1قرارداد) بصورت محرمانه اقدام نموده و پرسشنامه تکمیل شده را به دانشگاه سوره ارسال نماید.
 .2 .5دانشگاه سوره پرداخت کل مبلغ داوری کتاب را بالفاصله پس از وصول نظر نهایی داور و با رعایت سایر مفاد این قرارداد تضمین و
تعهد مینماید.
 .3 .5داور تعهد مینماید با رعایت زمان قرارداد در موعد مقرر نسبت به ارسال نظر نهایی خود به دانشگاه اقدام نماید.
تبصره  .3چنانچه پس از انعقاد قرارداد و به سبب بروز مواردی که از اختیار طرفین خارج باشد تمدید زمان قرارداد الزم آید ،داور با ذکر
دالئل و بصورت کتبی دانشگاه را از تقاضای خود در این خصوص مطلع مینماید .در این صورت دانشگاه ظرف حداکثر یک هفته از وصول
درخواست داور نظر خود را به داور اعالم مینماید .به هر حال تمدید مدت قرارداد برای زمانی بیش از نصف مدت اولیه امکانپذیر نخواهد بود.
ماده  .6تأخیرات
چنانچه داور در موعد مقرر به تعهدات خود عمل ننماید دانشگاه حق خواهد داشت به نسبت تأخیر صورتگرفته در عمل به تعهدات از طرف
داور ،نسبت به کاهش مبلغ قرارداد اقدام نماید .در هر حال مدت تأخیر در ارسال پاسخ توسط داور نباید از یک ماه تجاوز نماید.
ماده  .7فسخ قرارداد
چنانچه تأخیرات داور در عمل به تعهدات از یک ماه تجاوز نماید دانشگاه سوره حق خواهد داشت نسبت به فسخ قرارداد بصورت یکجانبه اقدام
نماید .در غیر از این حالت هیچیک از طرفین حق فسخ قرارداد را بصورت یک جانبه نخواهد داشت.
ماده  .8مرجع رسیدگی به اختالفات و شکایات
در صورت بروز هرگونه اختالف بین طرفین قرارداد شورای حل اختالف با حضور داور و معاون پژوهشی دانشگاه سوره برگزار گردیده و ضمن
حل اختالفات ،موارد توافقشده صورتجلسه میگردد.
قرارداد فوق در  8ماده 3 ،بند 3 ،تبصره و در  2نسخه تدوین گردیده و به امضاء طرفین رسیده است که هر نسخه حکم واحد دارد.
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كارفرما
معاون اداری مالی

ناظر

طرف قرارداد

معاون پژوهش

داور

پیوست 3
فرم قرارداد
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«قرارداد چاپ کتاب با مشارکت مولف /مترجم و دانشگاه»

این قرارداد بین دانشگاه سوره به نمایندگی  ..........................معاون پژوهشی دانشگاه به شناسه ملی  ................................به آدرس تهران ،خیابان
آزادی ،بین آذربایجان و خو  ،نیش کوچه کامیاران ،پالك  ،252دانشگاه سوره ،کدپستی  1345633151بعنوان کارفرما  /سرمایهگذار و آقای
................................................

فرزند

........................................................

......................................
صادره

دارای
از

شناسنامه

شماره

...............................................

..............................

به

کد

ملی
نشانی

 ..........................................................................................................................................................................به عنوان پدیدآورنده (مؤلف) از یک طرف و
انتشارات  ...............................به شناسه ملی  ...............................به نمایندگی آقای  .........................دارای شناسنامه شماره ...........................................
کدملی  .........................صادره از ...................متولد  ......................به آدرس  ...........................................................به عنوان ناشر از طرف دیگر در اجرای
ماده  10قانون مدنی به شرح ذیل منعقد و تنظیم گردید:

ماده  :1موضوع قرارداد
چاپ و انتشار کتاب  ....................................................................................................که به وسیله مؤلف تهیه شده و با سرمایه گذاری دانشگاه سوره
متقبل چاپ و انتشار آن گردیده است.

ماده  :2تیراژ
تیراژ چاپ اول کتاب موضوع این قرارداد  ،به میزان  ....................نسخه توافق شده است.

ماده  :3حقالتألیف
ناشر بابت حق التألیف کتاب موضوع قرارداد و سود سرمایه گذاری مبلغی معادل  % .........از بهای پشت کتاب را بر مبنای  ...............نسخه ،
متعهد به پرداخت به مؤلف و سرمایهگذار بالمناصفه به ترتیب زیر می باشد:
الف) مبلغ  .........................................ریال هنگام تحویل متن نهایی کتاب؛
ب) نیمی از مبلغ باقیمانده ،هنگام انتشار کتاب؛
پ) بقیه مبلغ دو ماه پس از انتشار کتاب.
تبصره  :1عالوه بر حق التألیف فوق ناشر تعداد  ............نسخه از کتاب را تقدیم مؤلف و سرمایهگذار بالمناصفه

خواهد نمود و در مقابل تأدیه

حقالتألیف و سود سرمایهگذاری کتاب های موضوع این تبصره ،ارائه رسید توسط مؤلف و سرمایهگذار به ناشر ضروری است .
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ماده  :4مبلغ سرمايه هر يک از طرفین
با توجه به اینکه کل هزینههای چاپ و انتشار مبلغ  .......................................ریال برآورده گردیده  ،مبلغ  .............................ریال توسط مولف/
مترجم و مبلغ  ............................................ریال توسط سرمایهگذار و مبلغ  ..................................ریال توسط ناشر تأمین خواهد گردید.
ماده  :5چاپ های بعدی کتاب مزبور و انتشار آن نیز منحصراً به وسیله ناشر این قرارداد انجام خواهد شد و به هر حال مؤلف حق چاپ و
انتشار کتاب فوق را شخصاً یا توسط دیگری ندارد.

ماده  :6مؤلف /مترجم متعهد میگردد که در هر تجدید چاپ ،مطالب تازه را بر متن اولیه کتاب بیفزاید و هرگونه تغییرات دیگری را نیز که در
زمینه موضوع کتاب مربوطه پیش آید در چاپهای بعدی مورد تجدید نظر قراردهد.

ماده  :7در هر تجدید نظر از حیث تیراژ و حقالتألیف بر مبنای این قرارداد رفتار خواهد شد .

ماده  :8ناشر مکلف است حداکثر تا  ............ماه از تاریخ (تحویل کتاب از سوی مؤلف به ناشر) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نماید و
همچنین در هر تجدید چاپ نیز رعایت مفاد این ماده الزامی است.

ماده  :9چنانچه بنا به هر علت ،ناشر از چاپ یا تجدید چاپ و انتشار کتاب موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده  8این قرارداد خودداری کند یا
تعلل نماید ،مؤلف و سرمایهگذار حق دارند جهت فسخ این قرارداد با ابالغ کتبی اقدام نمایند.

ماده  :10ناشر نیز محق است در صورتی که مؤلف از تحویل متن کتاب با تغییرات بعدی در آن به موقع خود امتناع نماید ،نسبت به فسخ این
قرارداد با ابالغ کتبی اقدام نماید.

ماده  : 11مؤلف بدین وسیله اعالم میدارد که حق انتشار هیچ بخشی از اثر موضوع این قرارداد را قبالً به هیچ شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی
واگذار نکرده و پس از این نیز واگذار نخواهد کرد و در برابر دعاوی احتمالی اشخاص ثالث جوابگو خواهد بود و ناشر در این باره هیچگونه
مسئولیتى نخواهد داشت.
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ماده  :12در صورتی که ناشر متن اثر یا هر یک از بخش ها و فصل هاى آن را مغایر ماده  5قرارداد حاضر تشخیص دهد ،می تواند در باره لغو
این قرارداد تصمیم بگیرد و هرگاه شرایط این قرارداد کالً یا جزئاً از طرف مؤلف اجرا نشود  ،تعهدات ناشر در قبال مؤلف کان لم یکن خواهد
گردید.

ماده  :13انتخاب نوع کاغذ ،قطع کتاب ،نوع جلد و قیمت کتاب و نحوه توزیع آن برعهده ناشر خواهد بود .
تبصره  :2در برابر هر هزار نسخه چاپی یکصد نسخه اضافی از طرف ناشر به منظور پوشاندن ضایعات مراحل مختلف انتشار و همچنین تبلیغات
آن منظور خواهد شد که حقالتألیف به آن تعلق نخواهد گرفت.

ماده  :14پرداخت مالیات احتمالى براى حق التألیف به عهده مؤلف است و ناشر کسورات قانونی را از هر پرداخت کسر و به حساب مورد نظر
واریز میکند و باید رسید آن را به صاحب اثر تحویل دهد ،در غیر این مورد مبلغى از قرارداد کسر نخواهد شد.

ماده  :15در صورتی که ناشر به هر دلیل مگر بنا به دالیل قوه قاهره «فورس ماژور» ظرف  ...........ماه پس از تحویل تمام متن اثر ،به چاپ و
انتشار آن اقدام نکند ،قرارداد حاضر کان لم یکن خواهد گردید و مؤلف میتواند با استرداد وجوهی که ناشر براى آمادهسازى اثر هزینه کرده ،آن
را پس بگیرد و نسبت به چاپ و انتشار آن توسط ناشر دیگر اقدام کند.

ماده  :16حق انتشار چاپهای بعدی اثر تا  ..........نوبت به هر صورت و منحصراً با رعایت شرایط مذکور در فوق؛ متعلق به ناشر است ،مگر آن که
ناشر به دالیلی مانند انحالل قطعی یا تعطیل دائمی یا به موجب حکم قانون قادر به ادامه فعالیت انتشاراتی نباشد که در این صورت حق انتشار
به مؤلف بر میگردد .بدیهی است مؤلف برای استفاده از اثر آماده در هر مرحله میباید کلیه مخارج آمادهسازی کتاب را به ناشر پرداخت کند و
اثر را تحویل بگیرد.

ماده  :17چنانچه ناشر ظرف  ..........................از اتمام موجودی کتاب در بازار ،بدون وجوه عوامل قهریه و خارج از حیطه و قدرت خود به
تشخیص داور مرضیالطرفین نسبت به تجدید چاپ و انتشار آن اقدام نکند ،مؤلف میتواند با رعایت ماده  16قرارداد حاضر ،نسبت به تجدید
چاپ کتاب اقدام کند.

ماده  :18نشانی طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد درج شده است و طرفین متعهد میباشند که در طول اعتبار این قرارداد ،هرگونه
تغییر در نشانی پُستی خود را به طرف مقابل اطالع دهند وگرنه نامه های سفارشی که به نشانی اعالم شده ارسال شود ،دریافت شده تلقی می-
گردد.
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ماده  :19شرايط فسخ قرارداد
چنانچه فسخ از طرف مؤلف یا سرمایهگذار بدون هیچ دلیل قانونی و بدون تخلف از مفاد این قرارداد باشد ،می باید کلیه مخارج انجامشده و
خسارتهای آن تا آن مرحله را بنا بر تشخیص ناشر پرداخت کرده و اثر را تحویل بگیرد.

ماده  :20شرايط و منضمات:
بند یک) در صورتی که کتاب با کاغذ خاص یا جلد سخت و گالینگور چاپ شود ،مبنای محاسبة قیمت کتاب برای پرداخت حقالتألیف ،کاغذ
تحریر و جلد شومیز خواهد بود؛
بند دو) مقدار  0/008تیراژ از نسخههای چاپی به عنوان سهمیه به مؤلف/مترجم اهداء میشود .ناشر میتواند برای جبران هزینههایتبلیغات و
ضایعات ،میزان  %10تیراژ اضافه چاپ کند که به آن حقالتألیف تعلق نمیگیرد؛
بند سه) مؤلف /مترجم در ضمن این قرارداد کلیه حقوق مادی اثر مذکور را برای چاپ به زبان فارسی در کشور ایران در طول مدت قرارداد به
ناشر واگذار نموده و مترجم /مؤلف حق هر گونه اعتراض را ضمن عقد خارج الزم از خود سلب و ساقط مینماید؛
بند چهار) حَکَم اجرای قرارداد رئیس دانشگاه سوره است که حلّوفصل اختالفات احتمالی در نحوه اجرای این قرارداد نیز با حکمیت ایشان
میباشد .نظر مشارالیه قاطع دعوی بوده و برای طرفین الزماالتباع است؛
بند پنج) در مورد آثاریکه از طرف ناظرقرارداد ،حائز شرایط خاص تلقی شوند براساس قرارداد متمم عملخواهد شد؛
بند شش) اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در قرارداد بیان گردیده و ابالغ اوراق به نشانی مذکور برای طرفین قانونی خواهد بود ،مگر
اینکه طرفین نشانی جدید خود را به صورت مکتوب به طرف دیگر قرارداد اعالم نمایند؛
بند هفت) این قرارداد در شش ماده و شانزده بند ،چهار تبصره و در چهار نسخه که حکم واحد دارند بین طرفین قرارداد تنظیم و تنفیذ
گردیده که در اجرای مواد  10و  219قانون مدنی و قوانین جاریه برای طرفین الزماالجراء میباشد.
ماده  :21با توجه به این که مطالب کتب علمی بر اثر مرور زمان تغییر می کند ،چنانچه مؤلف جهت روزآمدکردن آن اقدامی نکند و ناشر
کتاب را به صورت قبلی مفید برای چاپ نداند ،مؤلف حقی برای چاپ اثر خویش نسبت به ناشر ندارد و فقط میتواند با پرداخت کلیه هزینه-
هایی که ناشر جهت چاپ کتاب داده است ،اثر خویش را پس بگیرد.
ماده  :22این قرارداد در  22ماده و دو تبصره و سه نسخه با اعتبار مساوی در تاریخ  ...............................تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است.

کارفرما
معاونت اداری مالی

طرف قرارداد
مؤلف /مترجم

ناظر
معاون پژوهش و فناوری
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