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شمارگان هر کتاب و توزیع به کتابخانه هاي دانشکده هاي مرتبط سایر  %5چاپ جلد و خالصه به میزان   3/12/1392
  دانشگاهها

سفید محاسبه گردد. در      مقرر گردید حق مؤلف بر اساس قیمت پشت     7/4/1393 سیاه و  ساده  جلد  بر مبناي چاپ 
مازاد هزینه  اقدامات ویژه در چاپ اثر (عالوه بر عرف جاري انتشــارات باشــد) صــورتیکه مؤلف مایل به

  چاپ از حق تألیف کسر خواهد شد.
  نسخه از کتاب به صاحب اثر اهدا خواهد شد. 5در تجدید چاپ اثر تنها تعداد   7/4/1393
صاحب اثر بر پایه      3-3مقرر گردید ماده   7/4/1393 شارات  مبنی بر پرداخت حق الزحمه  سخه   500شیوه نامه انت ن

  از شیوه نامه حذف شود و مطابق با تیراژ واقعی کتاب حق التألیف پرداخت گردد.
  اهدا گردد.مقرر گردید یک نسخه از کتاب به داورانی که پرسشنامه داوري را تکمیل کرده اند   3/3/1393
   مقرر گردید در مورد آثار ترجمه شده حداکثر بیش از هفت سال از تاریخ آخرین ویرایش نگذشته باشد.      3/3/1393

همچنین در صورت انتشار ویرایش جدید از کتاب، مترجم موظف است در مقدمه خود نسبت به تغییراتی 
  که در آخرین ویرایش صورت گرفته است اطالع رسانی کند.

در مورد معادل سازي واژگان انگلیسی به نویسنده اختیار داده شد تا در صورت صالحدید واژه فارسی را    13/2/1393
  در متن اصلی آورده و معادل انگلیسی آن را به صورت زیرنویس ارائه دهد و یا بلعکس عمل نماید.

داخلی و یک داور خارجی) ارســال گردد.  مقرر گردید در مورد کتابهاي ترجمه،  اثر به دو داور (یک داور  5/7/1393
  پاسخگویی یک داور براي طرح کتاب در شورا کافی است.

) ویرایش اول  %20مقرر گردید در مورد کتابهاي تجدید چاپ با تجدید نظر کلی (تغییر اسـاسـی بیش از     5/7/1393
دانشگاه و یک داور خارج از   اثر و ویرایش جدید به همراه پرسشنامه مربوطه به دو داور (یک داور داخل   

  دانشگاه) ارسال گردد.  پاسخگویی یک داور براي طرح کتاب در شورا کافی است.
  مقرر گردید کلیه کتب اهدایی به صاحب اثر ممهور به مهر اهدایی انتشارات دانشگاه گردد.  5/7/1393
  هاي دانشگاه اهدا گردد.مقرر  گردید تا یک نسخه از کلیه کتب انتشارات به کتابخانه   5/7/1393

  
  


