
  سخن آيين نامه و مقررات پذيرش و نشر كتاب در انتشارات سايه
  

نامـه پـذيرش و نشـر كتـاب بـه       سخن، آيين به منظور بهبودي چگونگي روند چاپ و نشر كتاب در انتشارات سايه: مقدمه
  شوراي انتشارات به تصويب رسيد.در شرح زير تدوين و 

  
ها خواه  ، خواه از طرف اعضاي هيئت علمي دانشگاهشناسي نه رواناين انتشارات هرگونه اثر علمي، تحقيقي در زمي .1ماده 

  پذيرد. نامه براي چاپ و نشر مي از طرف ساير دانشمندان و محققان را با رعايت مفاد اين آيين
عبارت از هرگونه تأليف، ترجمه، تنظيم، تصحيح متون و همچنين هرگونه پژوهشي است كـه قابـل   » اثر«منظور از  .2ماده 

  باشد. و نشر ميچاپ 
به اين انتشـارات   2هاي ماده  صاحب اثر، شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه اثر را به يكي از شكل. 1تبصره 
  كنند. ارائه مي
طبق قرارداد از طـرف ايـن انتشـارات     2حقوق صاحب اثر، مبلغي است كه در ازاي انجام خدمات موضوع ماده  .2تبصره 

  شود. به صاحب اثر پرداخت مي
  سخن، بايد چاپ شود. ها، نشانه انتشارات سايه روي جلد كتاب .3تبصره 
  .اين انتشارات و با نظر مدير هنري اين مجموعه باشديونيفورم ها بايد در قالب  طرح روي جلد كتاب .4تبصره 
ود و اصـول كلـي آن بـه    ش قرارداد سندي است كه براي چاپ اثر بين انتشارات و صاحب اثر تنظيم و مبادله مي .5تبصره 

  تصويب شوراي انتشارات خواهد رسيد.
باشند، بايد نسخه اصلي خواناي آثار خـود   سخن مي صاحبان آثاري كه كه مايل به چاپ آثار خود در انتشارات سايه. 3ماده

  باشد را در اختيار انتشارات قرار دهند. گفتار، فهرست مطالب، منابع و مĤخذ مي را كه حاوي پيش
  اي، ارسال اصل كتاب به زبان اصلي، همراه با متن ترجمه ضروري است. هاي ترجمه در مورد كتاب .1 تبصره
بـراي بررسـي بـه كارشناسـان منتخـب      شـود،   تمام آثاري كه براي چاپ و يا تجديد چاپ به انتشارات تحويل مي .4ماده 

يـري نهـايي در شـوراهاي تخصصـي انتشـارات      گ نفر) براي تصـميم  2گردد. در نهايت نظر كارشناسان (حداقل  ارجاع مي
  شود. بررسي مي

ماه از تاريخ تسليم هر اثر، نتيجه بررسي و نظر شوراهاي تخصصي انتشـارات را بـه    2انتشارات بايد حداكثر طي  .1تبصره
  اطالع صاحب اثر برساند.

بـه عمـل   » اثـر «الخط انتشارات، در  مانتشارات مجاز است، هر نوع اصالح انشايي، اماليي، و عبارتي را طبق رس .2تبصره 
  آورد.

و شمارگان كتاب بـا انتشـارات    طرح جلد اخذ تصميم درباره طرز چاپ، نوع حروف، نوع تصاوير، قطع كتاب،. 3تبصره 
  است.
  رائه ندهد.صاحب اثر بايد تا زمان اعالم نتيجه قبول يا رد اثر براي چاپ در انتشارات، اثر خود را به ناشر ديگري ا .5ماده 

اي بايد بين صاحب اثر و مـدير انتشـارات تنظـيم     پس از قبول اثر براي چاپ و نشر در انتشارات، قرارداد جداگانه تبصره:
  شود.
تواند دستمزد متعلقه يا بخشي از آن را به صورت عين كتـاب   انتشارات در موارد مقتضي و موافقت صاحب اثر مي .6ماده 

  ز قيمت پشت جلد در اختيار صاحب اثر قرار دهد.% تخفيف ا30چاپ شده و با 


