
 نامه انتشارات دانشگاه هنر آیین 

 
روي می دهد. هر فعالیت  پژوهشینوآوري علمی و ترویج علم در فعالیت هاي 

علمی عالوه بر تولید علم و رفع نیاز هاي علمی جامعه، در افزایش کیفیت و کمیت 
آموزشی نیز مؤثر است. در این راستا دانشگاه هنر براي نیل به اهداف عالی علمی و 

دستیابی به آثار ی و به منظور گسترش مرزهاي دانش و نیز سهولت و سرعت پژوهش
فرآیند کار بر  شرایط و ضوابط و ؛کندمی، به نشر آثار اقدام هنري و فرهنگیعلمی، 

است که به تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه رسیده است. در  آیین نامهاساس این 
  نامیده می شود.» تشاراتاداره ان«این آیین نامه انتشارات دانشگاه هنر

از طرف اعضاي هیأت  ، پژوهشی و هنري رادانشگاه هر نوع اثر علمی -1ماده
سال 5سابقه حداقل  اعضاي هیأت علمی سایر دانشگاهها که یا  ، علمی دانشگاه هنر

دارند و همچنین پایان نامه هاي دانشجویان مقاطع  را همکاري با دانشگاه هنر
اه هنر که تأیید شوراي پژوهشی دانشگاه را داشته باشند، با تحصیالت تکمیلی دانشگ

رعایت مفاد این آیین نامه براي چاپ و نشر می پذیرد. بدیهی است که اولویت با 
  انتشار آثار اعضاي هیأت علمی دانشگاه هنر است.

 
 و تدوین تنظیم تصنیف و ،ترجمه، عبارت از هرگونه تألیف "اثر" منظور از -2ماده
      موارد ذیل  شاملو ی است که قابل نشر باشدهمچنین هر گونه پژوهش متون و

 :می گردد
هاي دانشگاهی؛ کتاب هایی که در رشته هاي مختلف هنري دانشگاه کتاب -

مورد استفاده آموزشی و پژوهشی دارند و دانشجویان و پژوهشگران را در 
 رشته هاي مختلف تحصیلی یاري می دهند.

 ي هنر المعارف ها ها و دایرهر حوزه هنر، فرهنگ نامههاي بنیادي دکتاب -
هاي برگزار شده با همکاري  هاي ارائه شده در همایشمقاالت و متن سخنرانی -

 دانشگاه در حوزه هاي هنر و مباحث بین رشته اي هنر
 نشر مجالت دانشگاه -

 مجموعه آثار برگزیده و برجسته هنري -
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آثاري است که پس از ارزیابی و تأیید نهایی ""آثار قابل نشرمنظور از   -3ماده 

 شوراي پژوهشی دانشگاه به اداره انتشارات تحویل می گردد.
 

روي کلیه آثاري که از طرف اداره انتشارات چاپ می شود، باید نشانه  -4ماده
 ."انتشارات دانشگاه ھنر" چاپ گردددانشگاه هنر، و عبارت

شگاه هنر در صفحه حقوقی منتشره، : الزم است اعضاي هیأت علمی دان1تبصره
 وابستگی سازمانی(سمت دانشگاهی) را قید کنند.

 
گفتار، فهرست  حاوي پیش که آثار خود راثار باید نسخه اصلی صاحبان آ -5ماده

 می باشد به صورت فایل الکترونیک(قابل ویرایش)نامه مطالب، منابع و مآخذ و واژه
 در اختیار انتشارات قرار دهند.

، ارسال اصل کتاب به زبان اصلی، همراه هاي ترجمه شدهدر مورد کتاب: 1هتبصر
 با متن ترجمه ضروري است.

  منطبق کند.رسم الخط انتشارات دانشگاه بازنگري و  بامؤلف باید اثر را : 2تبصره
انتشارات مجاز است، هر نوع اصالح انشایی، امالیی و عبارتی را اداره : 3تبصره

 به عمل آورد. "اثر"در اثر،شارات و با اطالع صاحب رسم الخط انت طبق
چنانچه مالکیت حقوقی و معنوي اثر ارائه شده به اداره انتشارات متعلق  :4تبصره

، صاحب اثر تا زمان اعالم نتیجه قبول یا رد و متعلق به مؤلف باشد باشددانشگاه نبه 
 ي واگذار کند.اثر براي چاپ در انتشارات، نباید اثر خود را به ناشر دیگر

 
هایی را که قبالً چاپ شده و مورد استقبال تواند کتابانتشارات میاداره  -6ماده 

  و موافقت صاحب اثر تجدید چاپ کند. قرار گرفته است با رعایت مفاد این آیین نامه
سال از اولین چاپ آنها توسط دانشگاه کذشته باشد، الزم  5آثاري که : 1 تبصره

راي پژوهشی دانشگاه مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. در صورت است با نظارت شو
تصویب شوراي پژوهشی ، اداره انتشارات می تواند نسبت به تجدید چاپ اثر، با 

  موافقت صاحب اثر اقدام کند.
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انتشارات می تواند با مشارکت مؤسسات و ناشران داخلی و خارجی اداره  -7 ماده
شود، اثري را منتشر نماید. مشخصات ا آنها منعقد میو بر اساس قرادادي که بمعتبر 

 گردد. انتشارات دانشگاه هنر در رو و پشت جلد با مشخصات همکار نشر ذکر می
 

چاپ هر اثر منوط به انعقاد قرارداد میان صاحب اثر و معاونت پژوهشی  -8 ماده
  دانشگاه هنر است.

 
ق الزحمه صاحب اثر بر اساس آخرین تعرفه هاي پزوهش مصوب هیأت ح: 9 ماده

 امناي دانشگاه هنر در قرارداد قید خواهد شد.
پایان نامه هاي دفاع شده در دانشگاه هنر باشد. شامل  لف،: چنانچه اثر مؤ1تبصره 

 پرداخت حق الزحمه نمی گردد.
سخه به صاحب یا ن 20، در هر بار چاپ کتاب : عالوه بر حق الزحمه2تبصره 

 صاحبان اثر اهدا می گردد.
متعلق به دانشگاه هنر  حقوق مادي و معنوي اثر در طول مدت قرارداد -10 ماده

 خواهد بود.
بخشی  موافقت صاحب اثر می تواند با انتشارات در موارد مقتضی واداره  -11ماده 

صد تخفیف از در 20از مبلغ قرارداد تألیف را به صورت عین کتاب چاپ شده و با 
 قیمت پشت جلد در اختیار صاحب اثر قرار دهد.

: تیراژ و قیمت پشت جلد توسط اداره انتشارات بررسی و تعیین           12ماده 
 می گردد.

 
-چه به صورت چک وعواید حاصل از فروش کتاب چه به صورت نقدي  -13 ماده

گردد. پس ارائه می در مقابل خرید کتاب»توزیع کنندگان«هاي مدت دار که توسط 
و از وصول در تاریخ سررسید به حساب در آمد هاي اختصاصی دانشگاه هنر واریز 

 به همراه فاکتور هاي  فروش به امور مالی ارسال می گردد. يفیش واریز
 

و  ر اساس شرایط، مجوز انتشار آثار را بهنر شوراي انتشارات دانشگاه -14ماده 
آثار با  الکترونیکالکترونیک صادر خواهد کرد؛ نشر نیاز هاي جامعه علمی به صورت

  موافقت صاحب اثر صورت می گیرد.
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وهشی، توسط ژاعضاي شوراي انتشارات دانشگاه با پیشنهاد معاونت پ -15ماده 
ریاست دانشگاه به مدت سه سال منصوب می شود. جلسات شورا، ماهانه یک بار 

(نصف به عالوه یک) رسمیت        تشکیل می گردد. جلسه با حضور اکثریت نسبی
 می یابد.

ه در سال، به جلسغیبت غیر موجه هر یک از اعضاي شورا بیش از سه  -1 تبصره
 معناي استعفا تلقی می شود.

اعضاي شوراي انتشارات در باره  طراحی جلد، صفحه آرایی، تیراژ و نوع  -2تبصره 
ناشران بیرونی تصمیم گیري  چاپ(نشر کاغذ یا الکترونیک) تعیین حدود مشارکت با

 نهایی را به عمل می آورند.
 

اداره انتشارات می تواند به تعداد محدود، آثار خود را به نهاد ها و  -16ماده 
 سازمان هاي دولتی و عمومی و پزوهشگران برجسته اهدا کند.

 
 دانشگاه هنر می تواند براي معرفی وتبلیغات انتشارات خود، از هر کتاب -17ماده 

، روزنامه ها و مطبوعات کثیر االنتشار و سایر          یک جلد به سازمان صدا و سیما
 .ندک و مبادله اهدارسانه هاي گروهی 

 
آثار بر اساس آخرین مصوبه ي  اداره انتشارات مجاز است در فروش -18ماده 

  در نظر بگیرد. هیأت امناي دانشگاه هنر، تخفیف هایی به شرح زیر
از کتب علمی شاغل و بازنشسته دانشگاه هنر هیات ر یک از اعضاي الف)  به ه

 تخفیف. درصد 20با  چاپ اول همان سال یا سال هاي قبل یک نسخه
ب) به دانشجویان دانشگاه هنر در مورد کتب درسی تخصصی مربوط به رشته 

 .ده ذیربطکبه صورت گروهی و با معرفی دانش درصد 30خود 
 تخفیف.  درصد10المللی دانشجو می باشند راي کارت بینج) به دانشجویانی که دا

کتاب هاي انتشارات دانشگاه هنر را که بیش از  انتشارات مجاز استاداره د) 
درصد تخفیف  60با سال از تاریخ آنها گذشته باشد(موجودي انبار) به متقاضیان 10

 قیمت پشت جلد به فروش برساند.
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توزیع قرادادي میان معاونت پژوهشی و  آثار، براي پخش و فروش :19ماده 
گردد. موارد قرارداد تعیین کننده میزان تخفیف و چگونگی منعقد میکنندگان 

 خواهد بود. منتشرهفروش و برگشت مالی آثار
 

ي انتشارات بر عهده اکثریت اعضاي شورا ، تمامی موارد فوقتشخیص  -20ماده 
این شورا سخنگو و اعالم کننده  انتشارات دانشگاه به عنوان رییساست و مدیر 

 تصمیمات شورا به مراجعه کنندگان می باشد.
 

شوراي  28/7/1394مورخ  ماده در جلسه 21این آیین نامه در  -21ماده 
به تصویب  5/10/1394 شوراي پژوهش مورخ جلسه 179 وانتشارات دانشگاه هنر 

اثر    لی نشر و پذیرش رسید و از تاریخ تصویب جایگزین آیین نامه ها و مقررات قب
 می شود.
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