
 

 

 

 

 

 مهم

 واحدهاي استاني، مؤسسات و مراكز آموزش علمي كاربردي استان تهران : به

 مديريت دفتر امور پژوهشي : از

 بخشنامه جامع كتاب : موضوع

 
 سالم عليكم؛ 

م بـه  /68356/87، 24/1/1388م به تـاريخ  /2498/88هاي شماره  بدينوسيله، پيرو بخشنامه        

ضـمن   3/9/1389م بـه تـاريخ   /5896/88و  6/11/87م بـه تـاريخ   /70106/87،  29/10/87تاريخ 

هاي مولفان به اين دانشگاه براي انجام داوري و  هاي پيوست، شرايط و نحوه ارسال كتاب ارسال فرم

 :شود دريافت آرم دانشگاه و نيز چاپ كتاب توسط موسسات و مراكز، ابالغ مي

 

 : كاربردي با دريافت آرم دانشگاه-يچاپ كتاب توسط موسسه يا مركز آموزش علم. الف

داور ارسـال شـده باشـد و     3هر كتاب ارسالي بايد پيشاپيش توسط واحد استاني يا مركـز بـراي   . 1

هاي پيوست به همـراه فـرم تكميـل     نظرات تأييدي حداقل دو داور از سه داور منحصرا در قالب فرم

نوار دسترسـي  (مديريت امور پژوهشي در پرتال pdfكه به صورت -) پيوست(شده متقاضيان تأليف 

صورت كتـاب   در غير اين. به اين مديريت ارسال شود -باشد نيز در دسترس مي) سايت كتاب/ سريع

 .ارسالي قابل طرح در شوراي انتشارات و تدوين كتب درسي نخواهد بود

 توانايي علمي داوران منتخب به اثبات سوابق علمي و مستندات، باالتر يـا هـم سـطح   . 2

 .مؤلف باشد

مؤلف و داوران از نام و مشخصات يكديگر بي اطالع باشند و كتاب بـدون ذكـر نـام مؤلـف بـراي      . 3

 .داوران ارسال و تمام مراحل كار با مستندات مكتوب انجام شود

واحد استاني يا مركز، رزومـه تكميـل شـده داوران، كپـي فـرم تكميـل شـده نظـرات داوران در         . 4

و يك نسخه از كتاب را  عالوه بـر  ) پيوست(فرم رزومه تكميل شده مؤلف  خصوص كتاب مورد نظر،

هـاي   حـاوي فايـل تمـام فـرم    (اي  فايل رايانهبايگاني و نگهداري در واحد استاني يا مركز، به صورت 

براي بررسي ) چارگون(به همراه نامه از طريق سيستم اتوماسيون اداري  )كتاب pdfتكميل شده و 

 .شوراي انتشارات و تدوين كتب درسي، به اين مديريت ارسال نمايندگيري در  و تصميم

 

 :كاربردي و بدون آرم دانشگاه-چاپ كتاب با آرم موسسه يا مراكز آموزش علمي. ب

بـدون آرم  ) درسـي يـا غيردرسـي   (در صورتي كه موسسات و مراكز مايل به تاليف و چاپ كتاب. 1 

توانند بدون نياز به ارسـال   باشند ميكاربردي -وزش علميدانشگاه و با آرم و نام موسسه يا مركز آم

هـا را تـأليف و بـا آرم و     هايي به اين مديريت و بدون نياز به طي مراحل باال، اين كتاب چنين كتاب

 .كاربردي به چاپ رسانند-نام موسسه يا مركز آموزش علمي
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 دارد:پيوست

 



 

 

 

كـاربردي دارنـد   -هايي كه آرم موسسه يا مركز آموزش علمي تمام مسئوليت تاليف و چاپ كتاب. 2

 .باشد بر عهده رييس موسسه يا مركز مي

 

درصـد بـه    25پس از چاپ كتاب، موسسه يا مركز موظف است پنج نسخه از كتاب را با تخفيـف  . 3

/ نـوار دسترسـي سـريع   (يت امور پژوهشـي همراه فاكتور به اين مديريت ارسال كند تا در پرتال مدير

 .هاي كتاب عرضه شود معرفي و در نمايشگاه) سايت كتاب

كـاربردي بـر   -هايي مورد قبول هستند كه نام كامل موسسه يا مركز آموزش علمـي  تنها كتاب: تذكر

 .ها درج شده باشد روي جلد يا صفحه حقوقي آن

 

 :هاي فراخوان شده دانشگاه كتاب. ج

هـاي فراخـوان شـده دانشـگاه      رزومه متقاضياني كه تقاضاي تأليف كتاب از بين كتابدر ارسال . 1

هـا قـرار اسـت     هاي فراخـوان شـده آن   هايي به اين مديريت ارسال شود كه كتاب دارند، فقط رزومه

ها در پرتال مديريت امور پژوهشـي بـه نشـاني      فراخوان.(تاليف شود نه توسط مراكز  توسط دانشگاه

http://www.uast.ac.ir/pazhohesh ــرار دارد ــاب ). ق ــاير كت ــه متقاضــيان س ــاي  رزوم ه

 .فراخوان شده كه تاليفشان به مراكز واگذار شده است به مراكز مرتبط ارسال شود

سايت كتاب قـرار  /در پرتال اين مديريت به نشاني باال رزومه متقاضيان تاليف كتابفرم الكترونيكي 

 . شوداز ارسال فرم كاغذي خودداري . دارد

 

 :هاي دروس عمومي تاليف و چاپ كتاب. د

مطــابق مصــوبه چهــل و ســومين جلســه كميتــه تــدوين كتــب درســي دانشــگاه مــورخ           

شـود و   كـاربردي، چـاپ نمـي   -هاي دروس عمومي با آرم دانشـگاه جـامع علمـي    كتاب18/2/1387

 .دها اقدام كن تواند طبق ضوابط و با آرم خود به چاپ اين كتاب موسسه يا مركز مي

 

كـاربردي در  -در پايان ضمن تشكر از تالش و مساعدت واحدهاي استاني و مراكـز آمـوزش علمـي   

ارتقاء سطح كمي و كيفي منابع درسي مكتوب دانشگاه، بـه پيوسـت سـئواالت متـداول در زمينـه      

ي آن هـا  مقدمـه كتـاب  قسـمتي از  كتاب به همراه پاسخ هـر سـئوال و مـتن نمونـه بـراي درج در      

 .شود رسال ميامركز /موسسه

      

 

 

      

  


