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 نظام نامه نشر
 )1پیوست شماره (

 

 مقدمه

تخصصی و کاربردي در  ،آثار علمی و نشر با رویکرد تولید ،ریزيموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

از این رو . کرده است فراهمخود را به عنوان اتاق فکر دولت  آفرینی زمینه و بستر نقش ،حوزه سیاستگذاري کالن

 :نشر موسسه به شرح زیر تدوین شده استنامه نظام

 

 سیاستهاي نشر-1

تخصصی  ،نشر آثار علمیآن حوزه نشر آثار علمی صرفاً محدود به مأموریتهاي اصلی موسسه است و رویکرد ) الف

 .باشد گانه زیر می 5در قالب طبقه بندي  ،سیاستگذاري کالنحوزه و کاربردي در 

 کتاب .1

 هاي پژوهشیگزارش .2

 هاي سیاستیگزارش .3

 الکترونیک نشر .4

 فضاي مجازي .5

 

 :گانه نشر عبارتند از 5سیاستهاي کلی مرتبط با هر یک از قالبهاي ) ب

 کتاب 

 تعریف •

هاي پژوهشی، آثار تألیف و ترجمه اعم از سفارشی و پیشنهادي، پژوهشی گروه هايیافتههاي پژوهشی، نتایج طرح

 .شوندمنوط به دارا بودن معیارهاي ارزیابی چهارگانه موسسه، به صورت کتاب چاپ می

 

 پذیرش •

برداري از عالوه بر چاپ آثار تألیفی، موسسه مجاز است به منظور انتقال دانش و تجارب سایر کشورها به داخل و بهره

در این زمینه . ترجمه و منتشر نماید ،آنها در جهت اهداف کشور، آثار علمی کاربردي و معتبر دنیا را شناسایی

کارگروه مذکور با دریافت نظرات اساتید و . شودارات تشکیل مینفره به انتخاب رئیس شوراي انتش 3کارگروهی 

۱ 
 



ی از آثار علمی کاربردي و معتبر خارجی را تهیه و به شوراي انتشارات پیشنهاد ویناي عناخبرگان امر به صورت دوره

شوراي  .شودعمومی نسبت به انتخاب مترجم اقدام میاز طریق انتشار فراخوان  ،پس از تصویب عناوین. کنندمی

اي چاپ آثار ترجمهمورد  از اساتید و مترجمان در یتواند براساس پیشنهاد ترجمه آثار خارجی دریافتانتشارات می

 .گیري نمایدتصمیم

 

 داوري •

ن اساتید و ینفر از ب 2اعم از سفارشی و پیشنهادي،  ايو ترجمه یهاي تألیفبه منظور انجام فرایند داوري کتاب

. شوندشوراي انتشارات و یک نفر داور از داخل موسسه به انتخاب معاون پژوهشی انتخاب مینا به نظر صاحبنظران ب

درخصوص چاپ  .ها در شورا مطرح و تصمیم نهایی در خصوص تائید یا رد اثر برعهده شورا خواهد بودنتایج داوري

هاي پژوهشی موسسه، ارجاع به یک داور وههاي پژوهشی و فعالیتهاي گرکتاب برگرفته از آثار علمی مربوط به طرح

 .کندداخلی کفایت می

 :معیارهاي ارزیابی عبارتند از
o  ؛هاي موسسهبا اهداف و مأموریتاثر میزان مرتبط بودن 

o ؛کیفیت اثر 

o ؛میزان تأثیرگذاري 

o فروش و بازاریابی. 

 

صورتی که طی مدت یاد شده پاسخ باشد و در  مهلت پاسخ به داوري منابع معرفی شده از سوي داوران یکماه می

ثنایی این مهلت با نظر تدر شرایط اس. (ارزیابی واصل نشود، کتاب براي ارزیابی به فرد دیگري واگذار خواهد شد

 )معاون پژوهشی تا دو ماه قابل افزایش است

 

 حق الزحمه  •

-کتاب و تیراژ تعیین میپرداخت حق الزحمه تألیف و ترجمه کتاب فقط بر مبناي درصدي از قیمت پشت جلد  -

شود و تفاوتی بین آثار سفارشی الزحمه تألیف و ترجمه کتاب فقط براساس معیارهاي ارزیابی تعیین میتعیینحق.گردد

 .از جانب موسسه و آثار پیشنهادي از جانب صاحب اثر وجود ندارد

 .شودبه صورت زیر تعیین می وهشیمعاون پژالزحمه تألیف کتاب، برحسب معیارهاي ارزیابی و با نظر میزان حق -
o  درصد قیمت پشت جلد ضربدر تیراژ 25تا  15براي چاپ اول بین 

o  درصد قیمت پشت جلد ضربدر تیراژ 15تا  10براي چاپ دوم و بعد از آن بین 

 .شودبه صورت زیر تعیین می معاون پژوهشیمیزان حق الزحمه ترجمه کتاب، برحسب معیارهاي ارزیابی و با نظر  -
۲ 

 



o  درصد قیمت پشت جلد ضربدر تیراژ 20تا  10براي چاپ اول بین 

o  درصد قیمت پشت جلد ضربدر تیراژ 10 حداکثربراي چاپ دوم و بعد از آن 

 .شودالزحمه ترجمه و تألیف کتاب، متناسب با میزان فروش، به صورت زیر پرداخت میحق -

o 50 الزحمه حداکثر تا سه ماه پس از چاپ کتابدرصد حق 

o 50 الزحمه حداکثر تا شش ماه پس از چاپ کتابدرصد حق 

 

 گزارشهاي پژوهشی 

 تعریف •

هاي پژوهشی موسسه که قابلیت چاپ در قالب مقاالت پژوهشی یا کتاب را پژوهشی گروه هايیافتهآن دسته از 

 .شوندندارند، در قالب گزارش پژوهشی آماده سازي و در تیراژ محدود منتشر می

 

 نشرپذیرش و  •

در  ،هاي پژوهشی و ارزیابی اولیه توسط دفتر خدمات پژوهشیتأیید مدیران گروههاي پژوهشی پس از نتایج گزارش

 .شوددر صورت تأیید شورا نسبت به انتشار آن اقدام می. شودشوراي انتشارات طرح می

 

 داوري •

 .شودمعرفی می نفر داور از بین کارشناسان و صاحبنظران به انتخاب معاون پژوهشی  1، به منظور انجام فرایند داوري

 
 حق الزحمه •

اي بابت تهیه آثار پرداخت الزحمهها باشد، حقهاي پژوهشی و در چارچوب وظایف گروهمحصول گروه ،رچنانچه اث

 .تعرفه خدمات نشر پرداخت خواهد شدا الزحمه تألیف و ترجمه آثار مطابق بدر غیر اینصورت حق. شودنمی

 گزارشهاي سیاستی 

 تعریف •

گیري کالن هاي سیاستی به منظور ارائه راهکارها و توصیه هاي سیاستی به مراجع سیاستگذاري و تصمیمگزارش

 .شوندکشور تهیه و در تیراژ محدود منتشر می

 

 نشرپذیرش و  •

 تائیدهاي پژوهشی و ارزیابی اولیه توسط دفتر خدمات پژوهشی و هاي سیاستی پس از تأیید مدیران گروهگزارش

 .شوندمعاون پژوهشی منتشر می
۳ 

 



 :داوري •

 .شودمیمعرفی نفر داور از بین کارشناسان و صاحبنظران به انتخاب معاون پژوهشی  1به منظور انجام فرایند داوري ، 

 

 حق الزحمه •

اي بابت تهیه آثار پرداخت الزحمهها باشد، حقوظایف گروه هاي پژوهشی و در چارچوبچنانچه آثار محصول گروه

 .ا تعرفه خدمات نشر پرداخت خواهد شدالزحمه تألیف و ترجمه آثار مطابق بدر غیر اینصورت حق. شودنمی

 

 

 کتابهاي الکترونیک 

 تعریف •

در . شوندمنتشر میکتاب، گزارش و سایر آثار مکتوب موسسه همزمان با نسخه چاپی به صورت کتاب الکترونیک 

د، نشوبرخی از موارد که انتشار نسخه چاپی آثار علمی بنا بر مالحظات بازاریابی مقرون به صرفه تشخیص داده نمی

 .رت کتاب الکترونیک منتشر خواهند شدمنوط به دارا بودن سایر معیارهاي ارزیابی، به صو

 

 

 فضاي مجازي 

 تعریف •

 .شودمنوط به تأیید معاونت پژوهشی از طریق وب سایت موسسه منتشر میها، نشریات و سایر آثار علمی گزارش

 
 اهدا)ج

 .پیوست اقدام نمایدجدول پشت جلد یا فاقد آن، براساسموسسه مجاز است نسبت به اهداي آثار علمی اعم از آثار داراي قیمت 

 

 فروش و بازاریابی) د

هاي چاپ و نشر آثار، به استثناي اي باشد که هزینهبه گونهباید ریزي و سیاستگذاري چاپ و نشر آثار علمی موسسه برنامه

 .هاي پژوهشی و مطالعاتی، از محل فروش و بازاریابی آنها تأمین گرددهزینه

کتابهاي تولیدي خود از طریق عقد قرارداد با شرکتهاي معتبر پخش کتاب تمام یا قسمتی از موسسه مجاز است براي فروش 

 .اقدام نماید) درصد تخفیف 35الی  25(بازار عرف بر اساس 

 

 

٤ 
 



 :زیر است روش تعیین قیمت کتاب بشرح) ه

a  ×
هایکل هزینه تولید کتاب ( قبل از محاسبه حق الزحمه صاحب اثر)

شمارگان
 بهاي هر نسخه= 

a  معاون پژوهشی هاي تولید کتاب و تحلیل تقاضاي بازار با نظر  است که تعیین آن بر اساس هزینه 5/3تا  2/2ضریبی بین

 .موسسه است

 

 ارکان انتشارات-2

 کتاب و گزارشهاي پژوهشی

o شوراي انتشارات 

o دبیرخانه 

 

 نشر الکترونیک

o  وب سایتکمیته 

 

 ب رسید و از تاریخ تصویب جایگزینبه تصوی موسسه شوراي انتشارات 12/7/1393جلسه مورخ در  نظامنامهاین 

 .باشدها و مقررات مرتبط قبلی مینامهآئین

٥ 
 


