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  بنابانتشارات دانشگاه  نامهآیین

 

ستاي         شگاه بناب در را شارات دان سعه و ارتقاي     شوراي انت شگاه براي تو شیدن به اهداف کالن دان ست  تحقق بخ   مرم

شار مجالت علمی و کتاب به      شی و مدیریت انت سامانبخ  صورت چاپی و  کمیت و کیفیت پژوهش و فناوري، با هدف 

والت  ها و تحد و تحول فرهنگی و علمی و پیشککرفتبا توجه به رشکک گردد.می تشکککی هاي مختلف الکترونیک به زبان

شگاه ها          شجویان دان شر و با توجه به نیاز روزافزون جامعه، هیات علمی و دان صنعت چاپ و ن سترده جهانی در   " ،گ

 شود: با ارکان و مقررات زیر ابالغ می "آیین نامه انتشارات دانشگاه بناب

 نامه به شرح ذی  است:تعاریف برخی از اصطالحات به کار رفته در این آیین :0مادّۀ 

 : منظور دانشگاه بناب است.دانشگاه-0-0

گیري نهایی در حوزه چاپ و توزیع کتاب  تصمیم  ، نظارت وسیاستگذاري  شورایی است که   شوراي انتشارات:    -0-2

 .را بر عهده دارد

 وند:ششود که بصورت ذی  تعرف میمتون اطالق میبه هرگونه تصنیف، تألیف، ترجمه، تدوین و تصحیح  اثر: -0-3

هاي علمی   هاي جدید و نوآوري   آن را دیدگاه   درصکککد 20اي که حداق     تدوین مجموعه   تصنننیک اتاب:  -0-3-0

شکی  دهد و با تحلی  یا نقد دیدگاه     سندگان ت سنده یا نوی شد؛ اگر     نوی شخص همراه با ضوع م هاي دیگران در یک مو

 .منتشرکرده باشند هاي خوددر مقاله ها راچه قبالً آن

در موضکککوعی خا  و  ات پذیرفته شکککدههاي علمی و نظریّاي از دادهدهی مجموعهسکککامان تألیک اتاب:-0-3-2

ساس تحلی  یا ترکیب مبتکرانه که معموالً با نقد یا نتیجه  بر تخصصی   ست ا ست ق گیري همراه ا وانین . گرچه ممکن ا

گذشککته بیان شککود، نحوه بیان  واعد علمی و عمومی حاکم بر موضککوع کتاب از منابع موجود در ادبیات علمی قپایه و 

ه این بدیهی است ک ها و تجربه نویسنده است.   محتواي کلی و ساختار و ادبیات کتاب نوین است و مبتنی بر برداشت   

هاي دیگر تهیه شده باشد. به همین ترتیب، مواردي   نوع کتاب نباید صرفا از ترجمه و بهم متص  کردن مطالب کتاب  

و  Handbookها، نامه، متون اسکککتانداردها، آیینdata sheetها، العم  دسکککتگاهنظیر ترجمه و گردآوري دسکککتور

 هاي تالیفی، مقدار قاب  قبولی ازرود در کتابگیرند. همچنین انتظار میهاي فنی در این دسته بندي قرار نمیگزارش

ده اسککت. در صککورتی که  مطالب کتاب به مقاالتی ارجاع شککده باشککند که صککاحب امر در مجالت معتبر به چاپ رسککان

هاي دانشککگاهی باشککد و مولف در  اي در یکی از رشککتهمحتواي کتاب صککرفا آموزشککی و مربو  به یکی از دروس پایه

سطح ملی یا بین           صاحب نظر و در  ضوع درس(،  صی )مربو  به مو ص شته تخ المللی  تدریس آن درس مجرب و در ر

شارات و بدو           شوراي انت شخیص  شد، به ت شده با شده مولف، امر می   شناخته  شر  اند تون نیاز به ارجاع به مقاالت منت

 تالیف تلقی شود.

اي اسککت که پدیدآورنده آن، مطالبی را متناسککب با موضککوعی خا  از نوشککته تدوین و گردآوري اتاب: -0-3-3

کنار هم قرار   کند و با بیان خود این مطالب را با ایجاد ارتبا  منطقی و قاب  درک            آوري میهاي مختلف جمع کتاب 

هاي شخص  هاي مختلف مرتبط با موضوع با برداشت  تواند از ترجمه قاب  فهم کتابدهد. کتاب گردآوري شده می می

دوینی امري اسکککت که خواننده   ت هاي ترجمه شکککده دیگر( تهیه شکککود. کتاب      برداري از کتاب کپی نه  نویسکککنده )و 

مربو  با موضککوع کتاب را در نوشککتاري واحد و به صککورت  هاي مختلفاي منظم و هماهنگ از مطالب کتابمجموعه

 آوري کرده است. منسجم جمع
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صحیح انتقادي اتاب:  -0-3-0 ترین ترین و نزدیکهاي موجود در جهان؛ تشککخیص صککحیحمعرفی نسککخه بدل ت

شده   استفادهکارگیري روش تحقیق؛ شرح و توضیح مستندات متن؛ ذکر مآخذ و منابع    ف؛ بهنسخه به زمان حیات مؤل  

در بهترین برداشت و   داوري چه در عبارت و چه در محتوا و ؛ها؛ تکمی  نواقصشناسی آن  با استناد به شواهد و کتاب  

 )رشته تخصصی مصحح باید با موضوع کتاب منطبق باشد(. .نظایرآن

ست از زب ترجمه -0-3-5 صالت   نا: امري ا سی یا بالعکس که با حفظ ا صلی برگردانده  هاي خارجی به زبان فار متن ا

 شود.می

ست که تمام حقوق ماّدي و معنوي امر، متعل ق به او یا آن       صاحب اثر:      -0-0 صی ا شخا ست که بر  شخص یا ا ها

 شود.اساس قرارداد، حقوق آن براي همیشه یا براي مدّتی معین به اداره انتشارات دانشگاه واگذار می

سککندي اسککت که به منظور ایجاد تعهّد بین صککاحب امر و دانشککگاه تنظیم و مبادله و در آن، مواردي  قرارداد: -0-5

الز حمه، نحوۀ پرداخت، شکیوه و مقطع زمانی تحوی  امر، تعداد صکفحات، شکمارگان و ضکوابط چاپ و     چون میزان حق 

 شود.انتشار مشخ ص می

  مبلغی اسککت که در ازاي انجام هر یک از تعهّدات یا خدمات، بر مبناي آخرین مصککوّبات دانشککگاه الزّحمه:حقّ -0-6

 شود.بناب، به عام  آن پرداخت می

 :گیردانجام هرگونه اصالح یا حک در یک امر است که از نظر کیفیّت به سه صورت ذی  انجام می  ویرایش: -0-7

وعی و تخصّصی محتواي امر، مقابله متن با اص  منابع و رفع اشکاالت      ویرایش علمی به بررسی موض  علمی:  -0-7-0

 پردازد.و ابهامات و تحقیق در صحّت یا سقم آن و بررسی منابع متن و سایر مواد مربو  می

نامه، بدون تغییر در محتواي علمی و اصککالح اشکککاالت  بر مبناي شککیوه ویرایش ادبی به بررسککی امرادبی:   -0-7-2

ها،  ها، ارجاعات، کتابنامه، نمودارها، جدولگذاري و روانی جمالت، یک دست کردن پانوشت  دستوري، نشانه  نگارشی و  

 پردازد.بندي و موارد مشابه آن میها و پاراگراففهرست

صلی و فرعی،          فنی: -0-7-3 شام  متن ا ساس زیبایی ) شمارۀ آن در تمامی متون بر ا در ویرایش فن ی، نوع قلم و 

 شود.نامه نشر دانشگاه بناب تعیین و اعمال میها، ...( بر مبناي شیوهها، فرمولصفحه حقوقی، زیرنویس

 .از سرفص  درس را پوشش دهدی کتابی که بخش درسی:اتب  -0-8

   .کتابی که به تقویت و درک مطالب یک درس کمک کند درسی:امک  اتب -0-9

 .کتابی که از نوع درسی و کمک درسی نباشد غیر درسی: اتب -0-01

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

 شوراي انتشارات دانشگاه : 2مادّه 

 شود:شوراي انتشارات از اعضاي زیر تشکی  می  -2-0

 رئیس شوراي انتشارات دانشگاه. به عنوان یپژوهشآموزشی و معاون  -

 مدیر پژوهشی دانشگاه.  - 

 رئیس کتابخانه مرکزي و انتشارات دانشگاه  به عنوان دبیر شوراي انتشارات دانشگاه.  -

 ها.روساي دانشکده - 

 و معاون آموزشیدو نفر از اعضاي هیات علمی دانشگاه به پیشنهاد رئیس کتابخانه مرکزي و انتشارات و تایید  –

 .  پژوهشی

 .دگردنابالغ می براي مدت دو سال براي اعضاي حقیقی احکام قانونی اعضاي شورا توسط رئیس دانشگاه :0تبصره 
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 صالح بداند در جلسات شورا شرکت نموده و داراي یک حق رأيرئیس دانشگاه اختیار دارد هر زمان که  :2تبصره 

 .باشدمی

اداره امور شوراي انتشارات دانشگاه بر عهده رئیس کتابخانه مرکزي و انتشارات دانشگاه بوده و کلیه تصمیمات  -2-2

 پذیرد.دانشگاه صورت می معاون آموزشی و پژوهشیزیر نظر 

تشکی  می شود و مصوبات شورا با جلسات شورا با پیشنهاد دبیر شوراي انتشارات و با حضور اکثریت اعضاء  -2-3

 .راي نصف بعالوه یک اعضاء الزم االجراست

 ي شورا باید به طور مرتب در جلسات شرکت نمایند و یا قب  از تشکی  جلسه، عدم حضور خود را کتبا اعضا -2-0

ي متناوب درطول سال بدون عذر جلسه 3 ي متوالی وجلسه 2 درصورت عدم حضور بیش از. نمایندبه دبیر شورا اعالم 

 .گرددموجه، عضویتشان لغو می

تواند در صورت لزوم از افراد صاحبنظر خارج از ترکیب اعضاي شورا )بدون حق راي( براي بررسی و شورا می  -2-5

  اظهارنظر تخصصی دعوت نماید.

 حضور صاحب امر در جلسه شوراي انتشارات با تشخیص رئیس شورا و بدون حق راي بالمانع است.  -2-6

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

 وظایک شوراي انتشارات دانشگاه : 3مادّه 

 هاي ضروري براي پیشبرد اهداف شوراي انتشارات دانشگاه. نامه و دستورالعم و اصالح آیین بررسی، تدوین -3-0

 . ي ساالنه انتشاراتبینی بودجهتدوین برنامه و پیش -3-2

ها، محققین، مترجمین بررسی و تصویب چاپ، تجدید چاپ و نشرآماري که توسط اعضاي هیات علمی دانشگاه -3-3

 باشد. نامه میاد این آیینرسد و مشمول اهداف و مفومولفین به شوراي انتشارات می

صره   شگاه می           :0تب شارات دان شوراي انت شگاه و  شی دان شوراي پژوه ساتید مدعو داراي مدرک دکتري با نظر  توانند ا

 اقدام به انتشار کتاب نمایند.

ند سودم رسد خود نیز هر سال تعدادي از آمار فارسی و خارجیهایی که به شورا میتواند عالوه بر کتابشورا می -3-0

 را براي تالیف و ترجمه به متخصصین موضوع پیشنهاد کند.

 .هاي منتشر شدهگذاري در زمینه نیازسنجی، بازاریابی و فروش کتابسیاست -3-5

 .تعیین حق الزحمه براي داوران آماري که براي چاپ پذیرفته شده اند -3-6

 قطع، تیراژ چاپ، نوع جلد و قیمت آمار. تعیین -3-7

 .اندبار درسلسله انتشارات دانشگاه چاپ شدهبررسی تقاضاي تجدید چاپ آماري که حداق  یک -3-8

 تعیین چاپخانه براي چاپ آمار. -3-9

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

 

، ، شمارۀ مسلس    بنابها نشانۀ دانشگاه   وي جلد آنبر رشوند باید  تشارات تصویب می  آماري که در شوراي ان  :0مادّۀ 

 درج گردد.« بنابانتشارات دانشگاه »شابک و عبارت 

 هاي علمی بر روي جلد کتاب با تایید شوراي انتشارات دانشگاه امکانپذیر است.  درج آرم انجمن: 0 تبصره

تواند تقاضاي حذف  دانشگاه طی نماید، صاحب امر نمی   ویراستاري را در  درصورتیکه کتاب مراح  داوري یا  :2تبصره  

 نام دانشگاه را از روي جلد داشته باشد.  
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 را رعایت کند. 4ماده  2شود که شرایط مندرج در تبصره متعهد میاي، صاحب امر با امضاي تعهدنامه :3تبصره 

 مسئولیت مندرجات هر امر از هر جهت به عهده صاحب امر است.: 0تبصره 

 گردد.بان امر توسط دانشگاه پرداخت نمیحق التالیف و یا حق الترجمه به صاح :5تبصره 

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

 د بود:ن: آثار تصنیفی، تألیفی و تصحیحی، پس از احراز شرایط زیر قابل پذیرش خواه5مادّه 

 .مرتبط بودن موضوع کتاب با رشته تخصصی مؤلف -5-0

صنیفی یا تألیفی    -5-2 شش ، باید اول( مؤلف) صاحب امر ت شی در م  حداق  داراي   جّالت معتبر ومقاله علمی پژوه

 مقاله به عنوان نویسنده مسول باشد. چهارخواست باشد و حداق  در مرتبط با موضوع در

تواند می مرتبط با موضککوع امر به ازاي هر مقاله، یک طرح خارج از دانشککگاه یا مبت اختراع تأیید شککده  :0 تبصننره

 جایگزین شود.

 در رشته مربوطه الزامی است. ان مولفبراي همکار دکتراداشتن مدرک تحصیلی : 2تبصره 

شتن حداق   براي آمار تألیفی  -5-3 صنیفی دا سابقۀ آموزشی و پژوهشی      سه  و ت شته تخصصی کتاب در       سال  در ر

شت و         سته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت بهدا شی واب شی و پژوه شکی و  مراکز آموز درمان و آموزش پز

  .الزامیستبراي مولف اول  هاي علمیهحوزه

ظر ن موردتخصککصککی -روز و معتبر در زمینه علمیاز منابع و مآخذ دسککت اول، بهباید و تصککنیفی آمار تالیفی  -5-0

 .استفاده شود و در نگارش آن اخالق پژوهش و امانتداري علمی رعایت شده باشد

هاي کتاب را همراه با فهرست منابع مورد استفاده  صاحب امر، حداق  یک فص ، عناوین و سرفص  سایر بخش      -5-5

 تحوی  دهد. هبراي بررسی، به گروه آموزشی مربوط

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

 اي با شرایط ذیل قابل پذیرش خواهد بود:: اثر ترجمه6مادّه 

ها و مراکز آموزش سرفص  درس یا دروس مصوّب دانشگاه     %30کتاب مورد ترجمه باید درسی باشد و حداق     -6-0

 دهد.عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را پوشش 

کتاب هایی که تحت عنوان ح  مسای ، دستورالعم  کار آزمایشگاه، اطالعات عمومی و ... به انتشارات دانشگاه   -6-2

 گیرد.داده شود در اولویت چاپ قرار نمیتحوی  

در اولویت چاپ قرار نمی   و همچنین مستخرج از پایان نامه باشند   اي که غیر درسی باشند  کتاب هاي ترجمه -6-3

 گیرند.

 باشد.عهده شوراي انتشارات دانشگاه می تصمیم نهایی در مورد اولویت چاپ و نوع امر بر: 0تبصره 

 هاي ناشی از آن به عهده مترجم خواهد بود.ب موافقت صاحب امر و کلیه مسولیتکس -6-0

 باشد. دکتريسال سابقه تدریس با درجه  مترجم باید حداق  داراي دو -6-5

 براي مترجمین همکار در رشته مربوطه الزامی است. حداق  مدرک تحصیلی کارشناسی داشتن :2تبصره 

شد    -6-6 شارات معتبر دنیا با صلی مؤلف  و  کتاب مورد ترجمه باید از انت باید آخرین ویرایش و چاپ کتاب از زبان ا

 .قرار دهد شوراي انتشاراتمترجم، متن اصلی را براي تطبیق ترجمه با آن در اختیار  و قرار گیردمبناي ترجمه 

ات  تشخیص اعتبار انتشار   .سال باشد   دهامر پیشنهادي نباید بیش از   آخرین ویرایش و چاپ تاریخ انتشار   :3تبصره  

 بر عهده شوراي انتشارات می باشد.  
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 مستثنی هستند. 6ماده  3تبصره انتشارات دانشگاه از شمول ي شورا آمار منحصر به فرد با تشخیص :0تبصره 

 از کتاب الزامی است. درصد از محتواي اصلی 00و یا  فص  یکارائۀ ترجمۀ عنوان، فهرست مطالب و حداق   -6-7

 باید بطور کام  ترجمه شود.امر زبان اصلی  :5تبصره 

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

 آثار تدوین و گردآوري با شرایط ذیل قابل پذیرش خواهد بود: :7مادّه 

 ضروري است. گردآورنده اول براي سال سابقۀ آموزشی و پژوهشیدو  حداق براي تدوین و گردآوري، دارابودن  -7-0

شتن حداق    -7-2 صی    سه دا ص ضوع کتاب  مقاله معتبر تخ سئول      ندهرگردآوکه  مرتبط با مو سنده م به عنوان نوی

 .باشد

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

 مراحل بررسی و تصویب آثار: :8مادّه 

شوراي        -8-0 ستندات مربو  و پیش از طرح در  صو  با م شنهاد چاپ امر، بعد از تهیّه و تکمی  فرم مخ هرگونه پی

 طرح و تصویب مربوطه و شوراي پژوهشی دانشگاه    شوراي پژوهشی دانشکدۀ     ،انتشارات، باید در شوراي اجرایی گروه  

 شود.

صره   ستند     :0تب صّی نی شی خا شی و    در  ،آماري که مربو  به گروه آموز شگاه قاب       شوراي پژوه شارات دان شوراي انت

 بررسی هستند.

صره   مدارک الزم  براي نشککان دادن   تهیّه کنندگان آمار باید هنگام ارائۀ پیشککنهاد خود به گروه، توضککیحات و :2تب

 ارائه کنند.هاي موجود در این زمینه را کتابتعدادي از  لیست

شوراي  در مواردي که یکک فکرد چنکد امکر را بکه طکور همزمکان در دسکت تکألیف دارد، تصکویب امکر در            : 3تبصره 

ترجمه همزمان چند امر قاب  قبول نیسککت و شککود. اما آمار بعدي پدیدآورنده نمیانتشککارات دانشککگاه، مانع از پذیرش 

 باشد.  اي قبلی میبه تعیین تکلیف نهایی امر ترجمه درخواست ترجمه براي یک کتاب منو  ئهارا

یک   و یک نفر داور داخلیبراي داوري به دانشگاه،   انتشارات  پژوهشی و سپس   امر در شوراي  اولیه بعد از تایید -8-2

   .ارسال خواهد شدزمینه این در  صاحب نظر نفر داور خارجی

   صاحب امر خواهد بود. با انتخاب داوران به صورت محرمانه و بدون هماهنگی :0تبصره 

پس از بررسککی همه جانبۀ امر به وسککیلۀ داوران، شککوراي انتشککارات دانشککگاه نظر خود را به صککورت کتبی به  -8-3

 .داردمتقاضی اعالم می

 دد.گر ستاري علمی و ادبی ارجاعویرادر صورت نیاز باید به  انتشارات، امر تصویب شدهبا تشخیص شوراي  -8-0

اي پالوده، به وسیلۀ صاحب امر در اختیار    امر مورد تأیید داوران و ویراستاران، بعد از اعمال اصالحات، در نسخه    -8-5

شارات  قرار می    صورت عدم اعمال شوراي انت ش   نظرات داوران و ویرا گیرد. در  شر و چاپ کتاب   ستاران، انت ارات از ن

 بود. معذور خواهد

صویب می  -8-6 شگاهی اعالم         امري که براي ترجمه ت شر دان سوي مرکز ن صورتی که زیر چاپ بودن آن از  شود، در 

 شود.گردد، مصوّبۀ شوراي انتشارات لغو می

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

 الزحمه حق پرداخت نحوه: 9مادّه 

 گردد:می پرداخت و محاسبه زیر شرح به داوران ،رام صاحبان الزحمهحق
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 .بود خواهد امر صاحبان/صاحب عهده به %40و دانشگاه عهده به %60  ترتیب به کتاب انتشار و چاپ هايهزینه -9-0

و حداکثر  200باشد و حداق  تیراژ چاپ کتاب   اداري چاپ کتاب قاب  پرداخت میبعد از طی مراحهزینه کتاب  60%

 .باشدمی جلد 000

 گیرد. از تیراژ به صاحب/صاحبان امر تعلق می %40 :0ه تبصر

  .بود خواهد دانشگاه عهده بهفقط در چاپ نوبت اول  داوري هزینه پرداخت :2ه تبصر

 .باشدریال قاب  پرداخت می 2000000 پذیرفته شده براي چاپ، مبلغ آمار ادبی ویراستاري الزحمهحق :3تبصره 

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

 : چاپ و نشر01مادّه 

صوّب                 -01-0 ضوابط م ساس  شگاه بر ا شارات دان شوراي انت سیلۀ  صویب چاپ یک امر به و شگاه بعد از ت شارات دان انت

 کند.  از صاحب امر دریافت می  CD الغ شده توسّط شورا، فای  نهایی امر بر روياب

 جنس کاغذ و طرح روي و پشت جلد با مشورت صاحب امر، به وسیلۀ انتشارات دانشگاه تعیین خواهد شد.  -01-2

 به عهده شوراي انتشارات دانشگاه است.جلد  000تا  200در بازه  هر کتاب تیراژتعیین   -01-3

 الزامی است.در شناسنامۀ کتاب، درج نام ویراستاران   -01-0

 گیرد.حسب تشخیص شوراي انتشارات صورت میبر درج بیوگرافی صاحبان آمار،   -01-5

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

 تجدید چاپ: 00مادّه 

 تجدید چاپ آن ،با درخواست صاحب امر و تصویب شوراي انتشارات هاي امري نایاب شود، در صورتی که نسخه -00-0

 خواهد بود.امر مجاز 

 . خواهد بود همانند چاپ اول امر تجدید چاپ قاب  پرداخت هزینه: 0 تبصره

تواند با اخذ اگر انتشارات دانشگاه به علت محدود بودن امکانات، به تجدید چاپ اقدام نکند، صاحب امر می -00-2

 ، با ناشر دیگري اقدام به چاپ کند. دانشگاه مجوز کتبی از انتشارات

صاحب امر باید پاسخ مستدل و الزم را در مورد انتقادات و ایراداتی که احیاناً بر چاپ قبلی امر وارد آمده است  -00-3

 دانشگاه ارایه کند. انتشاراتبه شوراي 

ر متن امر به صورت ضمیمه صاحب امر موظف است حداکثر تالش خود را براي درج آخرین اطالعات تکمیلی د -00-0

 و انجام اصالحات الزم در تجدید چاپ به عم  آورد.

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

 قیمت، تخفیک، اهدا و مبادله: 02مادّه 

 :مجاز است آمار انتشاراتی خود را به شرح زیر اهداء نماید دانشگاه انتشاراتي شورا -02-0

 .نسخه پنجکتابخانه مرکزي دانشگاه  -الف

متخصصان مرتبط با معرفی  و نشر مراکز فرهنگی، علمی، پژوهشی، وموسسات آموزشی  و هاسازمان ها،دانشگاه -ب

 ع(. نسخه در مجمو دههرکدام یک نسخه وحداکثر )  صاحب امر

ي ابه منظور تبلیغ امر با نظررئیس شورها و انجمنمجامع مختلف  و هاجشنواره ویراستاران، داوران، کتابخانه ملی، -پ

 انتشارات.
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الزم به ذکر است که براي مبت نهایی کتاب در اداره ک  فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و خانه اردوبادي، در  :0 تبصره

 گردد.  می توسط انتشارات تامینمجموع پنج نسخه از کتاب 

میتواند ده درصد بیش از تیراژ مقرر چاپ نماید و بابت آن هیچ گونه ناشر  تبلیغ، و جهت مصارف اهداء: 2تبصره 

 . وجهی به صاحبان امر پرداخت نخواهد کرد و نیز بابت آن هیچگونه وجهی نیز ازآنان دریافت نخواهدکرد

 رد.گیگذاري کتاب توسط کارشناسان انتشارات، با در نظر گرفتن صرفه و صالح دانشگاه انجام میقیمت -02-2

ها گذشته باشد سال از چاپ آن ده هاي چاپی خود را که بیش ازمجاز است کتاب دانشگاه انتشارات شوراي -02-3

 با تخفیف مناسب به فروش برساند. به افراد حقیقی و حقوقی –)موجودي انبار( 

 اعضاي هیات دانشجویان،هایی به مجاز است در فروش آمار انتشاراتی خود تخفیف دانشگاه انتشارات يشورا -02-0

 درهرصورت سقف تخفیف نباید از سقف .هاي عمومی درنظربگیردکتابخانه و هاکتابفروشی کارشناسان، محققان، علمی،

 نماید. هزینه توزیع هر جلد تجاوز

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

 دانشگاه به تصویب رسیدانتشارات شوراي  04/04/0311مورخ  در سلسله جلسات مجازي، در ماده 02نامه در این آیین

به  00/02/0400، در تاریخ  00/01/0400پس از بررسی مقدماتی در شوراي پژوهشی دانشگاه در جلسه مورخ   و

 رسیده است. هیات ریسه دانشگاه تصویب نهایی

 
 

 

 

 


