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 آیین نامه  شورای انتشارات انستیتو پاستور ایران
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  :هدف  (1

  مشی، نحوه ارزیابی، تایید، چاپ و نشر كتاب می باشد.تعیین خط

 

  :دامنه کاربرد (2

 محققین و اعضای هیات كاربرد این آیین نامه در شورای انتشارات جهت ارزیابی، چاپ و نشر كتب        

 می باشد. علمی انستیتو پاستور       
 

 :منابع (3

 1331انستیتو پاستور ایران مصوبه  سال  ت اانتشار شورای  آیین نامه( 1-3

 23/1/1331مصوبه آیین نامه انتشارات دانشگاه تهران  ( 2-3

 

 تعاریف:  (4

 اثر : منظور از اثر هر گونه مكتوبات مدون به شكل تالیف و ترجمه است كه قابل چاپ و نشر باشد. (1-4

 راهنمای عملی، جزوات و پمفلت ها به صورت موردی قابل بررسی خواهد بود.( 1-1-4
 

به عنوان اثر محسوب نمی  Proceedingكتاب خالصه مقاالت كنگره ها و مقاالت كامل كنگره ها :(2-1-4

 شود.

 : نمونه سئواالت آزمون ها به عنوان اثر مورد ارزشیابی قرار نخواهد گرفت.(3-1-4

صاحب اثر: منظور از صاحب اثر شخص یا اشخاص حقیقی )محققین و اعضای هیات علمی انستیتو(  (2-4     

 شورا ارائه كند.  ( به1است كه اثر را به یكی از اشكال مذكور در بند )

 نامیده می شود.« شورا»شورا: شورای انتشارات انستیتو پاستور ایران در این آئین نامه  (3-4     

انتشارات انستیتو: عبارت از كلیه آثاری است كه از طرف شورا جهت نشر، تایید گردیده و به اشكال  (4-4     

 انه انستیتو پاستور ایران چاپ می گردد.مختلف توسط انستیتو منتشر می شود و روی جلد آن نش

كتابهای علمی و تخصصی: كتابهایی است كه در راستای اهداف انستیتو پاستور ایران در رشته های  (5-4     

 مختلف تألیف، گردآوری و یا ترجمه می گردند.

 

 

 

 معیارهای تألیف: ( 6-4
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در حوزه كتاب مورد نظر به عنوان صاحب اثر شناخته تألیف: اثری است كه در آن مؤلف و یا مؤلفانی كه ( 1-6-4

می شوند، اثر یافته ها و یا نظرهای شخصی، یا اشخاص صاحب نظر را پردازش و با نظر خود به صورت هماهنگ 

 و مجموعه ای تخصصی و كامل در قالب یک موضوع مطرح می كنند.

توسط نویسنده  به عنوان نویسنده اول یا مسئول  1مقاله با نمایه نوع  1در كتاب تألیفی ذكر تعداد  (1-1-6-4

 سال اخیر برای موضوع مورد نظر به صورت ارجاع در كتاب الزم می باشد. 1در 

شیوه نامه  2امتیاز دهی بر اساس پیوست شماره ) نحوه امتیاز می باشد. 11سقف امتیاز كتاب تألیف  (2-1-6-4

 اشد.(اجرایی آیین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی می ب

یاز امتعنوان كتاب گردآوری محسوب می شود كتابی كه شرایط تألیف و ترجمه را نداشته باشد، به  (3-1-6-4

 امتیاز محاسبه می شود. 3كتاب گردآوری معادل كتاب ترجمه تا سقف 

شود و اصول كلی آن به قرارداد: سندی است كه برای چاپ بین انستیتو و صاحب اثر تنظیم و مبادله می (7-4

 تصویب شورای انتشارات می رسد.
  شرح اصلی (5

شورای انتشارات انستیتو پاستور ایران تنها مرجع رسیدگی، تائید و انتشار كتابهای علمی و تخصصی در ( 1-5

 نامه می باشد.شده در این آئینچارچوب مقررات تعیینراستای اهداف انستیتو و در 

وظایف اساسی شورای انتشارات عبارت از تایید )امتیازدهی(، بررسی كلیات و محتویات اثر و حمایت از  (2-5

 باشد. چاپ كتاب در راستای اهداف انستیتو می

 عضو تشكیل می شود كه عبارتند از:  3شورای انتشارات از  (3-5

 معاون تحقیقات و فناوری انستیتو )رئیس شورا( (1-3-1

 مدیر پژوهش )دبیر شورا(( 2-3-1

هفت نفر از اعضاء هیأت علمی با پنج سال سابقه خدمت در حداقل مرتبه استادیاری و دارا بودن حداقل ( 3-3-1

 در طی پنج سال پیش از عضویت در شورا.  Pubmed /ISIمقاله در  1

شارات از بین حائزین شرایط توسط معاون تحقیقات و فناوری به این سمت منصوب اعضاء شورای انت( 1-3-3-1

 . می شوند

 سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع است.  2دوره عضویت در شورا  (4-5

 تصمیمات شورا با اكثریت آرا )نصف بعالوه یک( قابل اجرا است.  (5-5

مرتبه متوالی بدون عذر موجه در جلسات شورا غیبت كند، خودبخود هریک از اعضاء شورا كه بیش از سه ( 1-1-1

 شود. تشخیص موجه بودن غیبت به عهده شورا است.مستعفی شناخته می
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شوند باید دارای حداقل رتبه علمی داورهای منتخب شورا و نیز افراد دیگری كه برای بررسی آثار انتخاب می (6-5

 استادیاری باشند.

شوند پس از طرح در شورا و امتیازبندی عمومی براساس پرسشنامه پیوست شورا ارائه می آثاری كه به (7-5

گردند و نامه، برای بررسی اختصاصی به داور یا داوران منتخب شورا ارجاع می( آئین3و  2و  1 های شماره)فرم

داوری به تساوی می باشد.  نظر داوران به شورا گزارش داده می شود. امتیاز نهایی، تركیبی از امتیاز شورا و

 گیری نهایی به عهده شورا می باشد.تصمیم

شورا موظف است حداكثر طی سه ماه از تاریخ تسلیم هر اثر، نتیجه بررسی و نظر نهایی خود را در مورد ( 8-5

 ساند.نامه به اطالع صاحب اثر براین آئین 3و  2و 1های پیوست شماره تایید یا نشر اثر بر مبنای پرسشنامه

ای در قبال چاپ، های چاپ شده علمی و تخصصی كه هیچگونه هزینهشرایط بررسی درخواست تایید كتاب (9-5

دین ب عهده انساتیتو نباشاد و صرفاج جهت تائید به این شورا ارسال شده باشد  انتشاار، فروش و بازاریابی آن به 

 :شرح می باشد

خود را جهت بررسی و ارزیابی به شورا ارائه نماید. همچنین صاحب اثر بایستی سه نسخه چاپ شده اثر ( 1-3-1

ای باید نسااخه اصاالی الكترونیكی یا چاپی آن اثری كه از روی آن ترجمه صااورت گرفته  به در مورد آثار ترجمه

 دبیرخانه شورای انتشارات ارسال گردد.

ارات را بررسی و فقط به اثر مربوطه شاورای انتشاارات فقط اثر/آثار ارساال شده به دبیرخانه شورای انتش   ( 2-3-1

شااااده بین دهااد و هیچگونااه تعهاادی و تعیین تكلیف در خصاااوص تخصااایص امتیاااز اعالم امتیاااز می

 .مولفین/مترجمین نخواهد داشت

 .مرتبط با زمینه فعالیت محقق باشد و  در راستای اهداف انستیتو پاستور ایران( كتاب های چاپ شده  باید 3-3-1

ب هایی در شورای انتشارات بررسی می گردد كه مؤلف در زمان چاپ، عضو هیأت علمی انستیتو پاستور كتا( 4-3-1  

 در دوره سه سال گذشته به انتشار رسیده باشد. و باشد

 

 

  

بررسای درخواسات چاپ كتابهای تالیفی علمی و تخصاصای كه در راستای اهداف انستیتو پاستور ایران     ( 11-5

زینه های مربوط به چاپ، انتشار و فروش آن توسط انستیتو پرداخت شود طبق شرایط باشاد و بخشای یا تمام ه  

 زیر خواهد بود:
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صاحب اثر باید درخواست خود را مبنی بر تمایل برای تالیف كتاب قبل از چاپ جهت بررسی به شورا   (1-11-1

 ارائه نماید.

موضاوع درخواستی برای تألیف باید در راستای اهداف انستیتو پاستور ایران و در جهت رشد و اعتالی   (2-11-1

 طوریكه ویژگیهای نوآوری، كاربرد تخصصی و وجود مخاطب كافی از مزایای بارز آن باشد.ه آن باشد، ب

ب اثر منعقد می شود و در صاورت تأیید و تصاویب اثر، قراردادی بین انساتیتو پاساتور ایران و صااح     ( 3-11-1

 امتیازات مربوط به حقوق مادی و معنوی چاپ اول و چاپ های بعدی كتاب، طبق قرارداد لحاظ می گردد.

حمایت مالی از طرف انستیتو پاستور ایران به تناسب تعداد نویسندگان شاغل در انستیتو پاستور ایران ( 4-11-1

 خواهد بود.

 صورت نمی گیرد. ز آثار ترجمه حمایت مالی( ا1-11-1

 شرایط درج آرم انستیتو بر روی آثار:(11-5

 روی كتاب های تالیفی مورد تایید، لگو درج می شود.  ( بر1-11-1

در مواردی كه مترجمی درخواست درج لگو را بر روی كتاب خود داشته باشد باید اهمیت موضوع قبل ( 2-11-1

كتاب ترجمه باید در راستای اولویت های انستیتو پاستور ایران و از ترجمه به تایید شورای انتشارات رسیده باشد. 

 در حوزه كاری مترجم باشد.

 احراز و كسب حداقل دو سوم امتیاز ارزشیابی اثر در شورای انتشارات. (3-11-1

 ها و كتب درسی امتیاز درج آرم انستیتو تعلق نمی گیرد. به كتب گردآوری، درسنامه( 4-11-1

تیكه یک یا چندنفر از مولفین كتاب شاغل در انستیتو پاستور ایران نباشند، اخذ مجوز كتبی در صور (1-11-1

 مبنی بر رضایت درج آرم انستیتو و تفویض حقوق مادی و معنوی اثر به انستیتو پاستور ایران الزم می باشد. 

شورای انتشارات اقدام به درج لوگوی )آرم(  در صورتی كه نویسنده/ نویسندگان بدون كسب اجازه از( 6-11-1

انستیتو پاستور روی اثر/ آثار مربوط به خود نمایند، خالف مقررات عمل نموده و عالوه بر عدم ارزیابی آن اثر/آثار 

 در شورای انتشارات، موضوع به كمیته اخالق انستیتو پاستور ایران جهت بررسی ارجاع می شود. 
 گرفتن مجوز از ناشر اصلی الزامی می باشد.  مه شده با درج لگوی انستیتو،در خصوص اثر ترج (1-11-1

 ی انستیتو پاستور ایران چاپتایید شورای انتشارات درخصوص چاپ مجدد آثار تالیفی كه قبالج با هزینه (12-5

هزینه با  درصد كل 111درصد بازنگری و اصالح در محتوای علمی كتاب  و تا  31اند، چاپ مجدد با حداقلشده

 آیدحمایت مالی انستیتو پاستور ایران به عمل می

 

 

 مستندات:  (6

 اطالعات كلی كتاب و تعداد نویسندگان در سامانه پژوهان فرم  (1-6

 به شماره ........................... پرسشنامه ارزیابی عمومی و  تخصصی اثر   فرم ( 2-6

 


