
 نامه انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی الحاقیه شیوه نامه/ آیین 
 

 موضوع ریخ جلسه شوراتا

و یا ، توسط شخصی کتاب ایکه آ ندیاستعالم نما ،از انجام ترجمه شیپ یستیمترجمان کتاب با 2/11/1395

مناسب   یا  و  ترجمه شده است؟  غیر از انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی    انتشارات

 گردد.  یم  هیانتشارات ارا ادارهپاسخ آن توسط    ؟ریخ  ایترجمه است  

 الترجمه به ترتیبالتألیف و حقکه ویراستاری انجام گرفته است، حق هائیمقرر گردید برای کتاب 6/3/1396

  پرداخت  10%  و    20حاصل ضرب قیمت پشت جلد کتاب در تیراژ ، و برای تجدیدچاپ %    8و %    %12

 .گردد

 .مقرر گردید تا یک نسخه از کلیه کتب انتشارات به کتابخانه های دانشگاه اهدا گردد 5/7/1393

  مقرر گردید در مورد کتابهای ترجمه، اثر به دو داور )یک داور داخلی و یک داور خارجی( ارسـال  5/7/1393

 .گردد. پاسخگویی یک داور برای طرح کتاب در شورا کافی است

ویرایش   (20%  مقرر گردید در مورد کتابهای تجدید چاپ با تجدید نظر کلی )تغییر اسـاسـی بیش از 5/7/1393

یک داور   اول اثر و ویرایش جدید به همراه پرسشنامه مربوطه به دو داور )یک داور داخل دانشگاه و

 .ستخارج از دانشگاه( ارسال گردد. پاسخگویی یک داور برای طرح کتاب در شورا کافی ا

 .مقرر گردید حق مؤلف بر اساس قیمت پشت جلد بر مبنای چاپ ساده سیاه و سفید محاسبه گردد 7/4/1393

مازاد   در صـورتیکه مؤلف مایل به اقدامات ویژه در چاپ اثر )عالوه بر عرف جاری انتشـارات باشـد(

 .هزینه چاپ از حق تألیف کسر خواهد شد

 .نسخه از کتاب به صاحب اثر اهدا خواهد شد5 تعداد  در تجدید چاپ اثر تنها 7/4/1393

 500الزحمه صاحب اثر بر پایه شیوه نامه انتشارات مبنی بر پرداخت حق 3- 3 مقرر گردید ماده 7/4/1393

 .التألیف پرداخت گرددنامه حذف شود و مطابق با تیراژ واقعی کتاب حقنسخه از شیوه

 .مقرر گردید یک نسخه از کتاب به داورانی که پرسشنامه داوری را تکمیل کردهاند اهدا گردد 3/3/1393

  مقرر گردید در مورد آثار ترجمه شده حداکثر بیش از هفت سال از تاریخ آخرین ویرایش نگذشته  3/3/1393

  باشد. همچنین در صورت انتشار ویرایش جدید از کتاب، مترجم موظف است در مقدمه خود نسبت

 .به تغییراتی که در آخرین ویرایش صورت گرفتهاست اطالع رسانی کند

 زی واژگان انگلیسی به نویسنده اختیار داده شد تا در صورت صالحدید واژهدر مورد معادل سا 13/2/1393

 فارسی را در متن اصلی آورده و معادل انگلیسی آن را بهصورت زیرنویس ارائه دهد و یا بلعکس

 .عمل نماید

 


