
  "موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوششانتشارات اجرايي آيين نامه "

  مقدمه

تشويق و ترغيب اعضا محترم هيات علمي موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش به ارائه اثر مكتوب به  منظور به

 نحوه مشي، خط تعيينو براي هاي مختلف علوم و فناوري رنگ در حوزهگردآوري  و تدوينو ترجمه تاليف،  ،تصنيف صورت

وزارت نامه مصوب در راستاي آئين آن نظاير و اهدا فروش، قيمتگذاري، اثر، صاحبان حقوق تعيين كتاب، نشر و چاپ پذيرش،

توسط كميته انتشارات موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و  نامهآيين اين 21/2/1371مورخ  علوم، تحقيقات و فناوري

  و از تاريخ تصويب در شوراي موسسه قابل اجرا است. گرددمي نظيمپوشش ت

  

  كميته انتشارات موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش-1ماده 

  شود:كميته انتشارات به منظور انجام وظايف زير تشكيل مي -1-1

 بررسي كيفي كتب ارائه شده به كميته جهت چاپ •

 تعيين داور جهت بررسي تخصصي و علمي كتاب •

 بررسي نظرات داوران و اضهار نظر نهايي در خصوص چاپ كتاب •

 الزحمه داورانهاي مورد نياز نشر كتاب و تعيين حقنامهتهيه و تصويب آئين •

 انتخاب و اصالح اعضا هيات تحريره نشريات •

 پيشنهاد و پيگيري روند حمايت حاميان نشريات •

 رفع اختالف و موانع موجود در نشر مقاالت بر حسب مورد •

 گيري درباره روند اجرايي مراحل چاپ و توزيع كتاب و نشرياتتصميم •

 شورهاي موسسهرها و بوگيري درباره چاپ و توزيع كاتالوگتصميم •

  

  تركيب كميته انتشارات به قرار زير است: -1-2

 رياست موسسه  •

 معاونت پژوهشي موسسه •

 مدير كميته انتشارات •

 هاي نوين)هاي سطح و فناوريپوشش -3فيزيك رنگ و  -2رنگزا، مواد  -1روساي پژوهشكده هاي موسسه ( •

 )PCCC -3مطالعات در دنياي رنگ و  -2علوم و فناوري رنگ،  -1سردبيران نشريات موسسه ( •



  اشد.بمدير كميته انتشارات مسوول انجام مصوبات شورا مطابق با زمان تعيين شده و يا مناسب براي هر مصوبه مي -1-3

  ف اثرتعري -2ماده 

  اثر يكي از عناوين زير است:

ها، دستاوردها و تحقيقات صاحب (صاحبان) اثر فراهم و مكتوب اي است مبتني بر نظريات و انديشهتصنيف: نوشته •

بايست به طور صحيح، متين، مستدل و منطقي باشد. همچنين نوآوري در اثر قابل مالحظه و شده است. نظرات مي

 بارگردآوري آن كم باشد.

تاوردها ها، دسآوري، تنظيم و تحقيق در آثار، نظريات، انديشهكه صاحب (صاحبان) آن با جمع اي استتاليف: نوشته •

) در كنار %20و تحقيقات محققان مختلف حول موضوعي خاص به همراه نتايج كارهاي تحقيقاتي خود (حداقل 

مطالب گردآوري شده باهم ارتباط، تناسب بايست نظرات ساير صاحب نظران آن را مكتوب نمايد. در اين مجموعه مي

نيز در متن كتاب  ) %20(حداقل  و هماهنگي الزم را داشته باشد و در آن نظرات و يا نتايج كارهاي تحقيقاتي مولف

 مرجع باشد. 70اين اثر بايد حداقل داراي  وجود داشته باشد.

اي است كه بوجودآورنده آن مطالبي را متناسب با موضوعي خاص گردآورده و به تنظيم و تدوين آن تدوين: نوشته •

همت گمارده است. ارائه توضيحات ويژه در ارتباط با هر مطلب و يا افزودن حواشي الزم از ضروريات كار است. 

 .ه باشدگذشت به عنوان هيات علمي سال از آغاز فعاليت پژوهشي بوجودآورنده اثر تدوين 5ضروري است حداقل 

نوشته اي است كه صاحب (صاحبان) آن با برگرداندن متن اصلي يك كتاب به زبان فارسي يا از زبان فارسي ترجمه:  •

شود بايد به روز بوده و از تاريخ انتشار اند. كتابي كه براي ترجمه انتخاب ميبه زبان ديگر فراهم و مكتوب نموده

ضروري است كه متن اصلي كتاب به همراه ترجمه براي بررسي  سال نگذشته باشد. 10آن بيش از آخرين نسخه 

  به كميته انتشارات تحويل داده شود. 

  

  نحوه ارجاع و بررسي پيشنهاد چاپ اثر به كميته انتشارات -3ماده 

ارت هاي وابسته به وزگاهها و پژوهشاعضا هيات علمي موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش و ديگر دانشگاه -3-1

موضوعات  در راستاي انتشار توانند از امكانات كميته انتشارات موسسهميو صنايع مرتبط با رنگ علوم، تحقيقات و فناوري 

  استفاده كنند.مرتبط با رنگ 

  نمايد.يمصاحب اثر در خواست خود را بعد از تهيه و تكميل فرم پيشنهاد نشر اثر در كميته انتشارات موسسه ثبت  -3-2

براي جلوگيري از دوباره كاري، متقاضي ارائه اثر ترجمه الزم است ابتدا متن اصلي را در كميته انتشارات مصوب كند  -3-3

  سپس اقدام به ترجمه نمايد.

  ود. شمتن كامل اثر به صورت تايپ شده يا ترجمه به همراه كپي نسخه اصلي به كميته انتشارات تحويل داده مي -3-4

  نمايد. كميته انتشارات پس از بررسي كامل، تصميم نهايي را به صورت كتبي به متقاضي اعالم مي -3-5



ر شوند، در صورتيكه از سوي مركز نشر دانشگاهي و سايتصويب كميته انتشارات براي آثاري كه جهت ترجمه تاييد مي -3-6

  زير چاپ باشد، ملغي خواهد بود. و آموزشي مراكز پژوهشي

  

  داوري اثر -4ماده 

آن را طبق نوبت در جلسه كميته انتشارات مطرح و داوراني جهت بررسي پس از دريافت اثر مدير كميته انتشارات،  -4-1

  گردد. علمي و تخصصي اثر معين مي

  گردد.براي ارزيابي كامل و دقيق، كل اثر به داور ارسال مي -4-2

  شود.هاي مصوب موسسه تعيين مياساس تعرفه الزحمه داوران پس از تصويب نهايي و برحق -4-3

ماه است و در صورت عدم دريافت پاسخ در مهلت مقرر شده داور  دومهلت تعيين شده براي داوري از تاريخ ارسال  -4-4

  گردد.جديدي براي اثر تعيين خواهد شد و مجددا براي داوري ارسال مي

  گردد چهار ماه است.ارسال مي (گان)نويسنده مهلت اصالح نظرات داوري كه براي  -4-5

  گردد.پس از بررسي نظر داوران، تصميم نهايي به صورت كتبي به متقاضي اعالم مي -4-6

  يب اثر براي چاپ است.وكميته انتشارات مرجع اصلي تص -4-7

  

  الزحمه صاحبان اثرحق -5ماده 

پوشش جهت چاپ كتاب با نويسنده قرارداد منعقد  چاپ اثر، موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ وپس از تصويب نهايي 

  كند.مي

  

  ويرايش اثر -6ماده 

  ويرايش فني و ادبي اثر بر عهده صاحب (صاحبان) اثر است.-6-1

الخط و آئين نگارش و فرمت مربوطه مطابق با ضوابط موسسه، بر عهده صاحب (صاحبان) ويرايش اثر به لحاظ رسم -6-2

  اثر است.

  

  اثرچاپ  -7ماده 

انتشارات موسسه بعد از تصويب چاپ كتاب توسط شوراي موسسه، لوح فشرده حاوي اثر را از صاحب اثر دريافت  -7-1

  كند. مي

  شود.لوح فشرده حاوي اثر در صورت عدم تطبيق با فرمت موسسه به صاحب اثر برگردانده مي -7-2



د با مشورت صاحب اثر، از اختيارات انتشارات موسسه گيري در مورد تعيين جنس كاغذ و طرح رو و پشت جلتصميم -7-3

  است.

موسسه پژوهشي علوم و "هاي مصوب، درج نشانه موسسه، شماره مسلسل، شابك و عبارت بر روي جلد تمام كتاب -7-4

  در محل (هاي) معين الزامي است. "فناوري رنگ و پوشش

  ت موسسه است. تعيين ميزان شمارگان هر كتاب به عهده كميته انتشارا -7-5

  در شناسنامه كتاب، درج نام ويراستاران علمي، ادبي و فني الزامي است. -7-6

  ردد.گمطابق قراداد منعقد شده بين نويسنده و موسسه تعيين مي ،حق چاپ هر اثري كه انتشارات موسسه ناشر آن باشد -7-7

  

  تجديد چاپ  -8ماده 

با موافقت نويسنده و موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ هاي اثري ناياب شود، تجديد چاپ آن در صورتيكه نسخه -8-1

  خواهد بود.و پوشش انجام 

مورد انتقادات و ايراداتي كه احيانا بر چاپ قبلي اثر وارد آمده است به شوراي  صاحب اثر بايد پاسخ مستدل و الزم را در -8-2

  انتشارات ارائه نمايد.

اثر موظف است حداكثر تالش خود را براي درج آخرين اطالعات تكميلي در متن اثر به صورت ضميمه و انجام  صاحب -8-3

  اصالحات الزم در تجديد چاپ به عمل آورد.

  كند.هاي مصوب، پرداخت ميو براساس تعرفه مطابق قراردادالزحمه تجديد چاپ را كميته انتشارات موسسه، حق -8-4

  

  تخفيف، اهدا و مبادله، قيمت -9ماده 

 پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوششگذاري كتاب توسط انتشارات، با درنظر گرفتن صرفه و صالح موسسه قيمت -9-1

  گيرد.انجام مي

سال از  10هاي چاپي خود را كه بيش از مجاز است كتابپژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش انتشارات موسسه  -9-2

  به فروش برساند. بباشد (موجود در انبار) به افراد حقيقي و يا حقوقي با تخفيف مناسها گذشته چاپ آن

و  و توسعه روابط خودهاي انتشاراتي انتشارات با مجوز رئيس و يا معاونت پژوهشي، مجاز است جهت معرفي فعاليت -9-3

هاي سياسي، علمي و و مقامات و شخصيتها خود را به سازمان شده رموارد منتشاي از مبادالت علمي و فرهنگي، نسخه

  هاي معتبر و مراكز مهم تحقيقاتي و علمي و فرهنگي در داخل و يا خارج كشور، اهدا كند.كتابخانه

ا، هتواند براي معرفي و تبليغ كتابهاي خود، در حد ضرورت يك نسخه به سازمان صدا و سيما، روزنامهانتشارات مي -9-4

  اي گروهي اهدا كند.همطبوعات و ساير رسانه



و  رسيده پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش تصويب هيات رئيسه موسسهبه  22/2/1395در تاريخ  9موارد ماده  -9-5

  قابل اجرا است. از آن تاريخ


