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 تعالیبسمه

   

 نامه شورای انتشارات دانشگاه هنر شیرازآیین

 
انداز و برنامه دانشگاه هنر شیراز در راستای نیل به اهداف عالی خود در زمینه انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشی و بر اساس رسالت، چشم

علمی جامعه در افزایش کیفیت و کمیت آموزشی و راهبردی مصوب خود، به نشر آثار علمی در قالب کتاب با هدف رفع نیازهای 

 نماید.پژوهشی در زمینه هنر اقدام می

 ( اعضای شورای انتشارات:1ماده

  )ریاست دانشگاه )رییس شورا 

 )معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه )دبیر شورا 

 عضو شورا( مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه( 

 2 استادیاری و باالتر که حداقل سابقه دو سال همکاری با دانشگاه را داشته و در زمینه نشر علمی با مرتبه نفر از اعضای هیأت

 )عضو شورا( کتاب دارای اشراف و عالقه کافی باشند.

علمی عضو در شورای انتشارات به پیشنهاد معاون آموزشی و پژوهشی و با حکم رییس دانشگاه به مدت دو سال : اعضای هیأت1تبصره

 های بعدی بالمانع است.شوندو انتخاب مجدد ایشان در دورهانتخاب می

گردد و با حضور اکثریت نسبی )نصف + یک نفر ر میزمانی و با اطالع قبلی به دعوت دبیر شورا برگزا : نشست شورا طبق برنامه2تبصره

 یابد.از اعضا( رسمیت می

 ( وظایف و اختیارات شورا:2ماده

 نشر دانشگاه در چارچوب طرح راهبردی و برنامه عملیاتی دانشگاههای تعیین خط مشی و اولویت 

 های ارسال شده به شوراتعیین اولویت چاپ کتاب 

 های اجرایی نامههای داخلی شورا و نیز اصالح آییننامههای اجرایی الزم و پیشنهاد تجدیدنظر در آییننامهتصویب آیین

 در صورت نیاز  انتشارات

  ثار پیشنهادی برای چاپو اظهار نظر نهایی در مورد نشر آ نظر داورانبررسی و ارزیابی 
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 بهای کتاب تعیینو کتاب از نظر جنس کاغذ و نوع چاپ  تعیین شمارگان، قطع و کیفیت چاپ 

 تصمیم گیری در مورد تجدیدچاپ آثار منتشر شده توسط دانشگاه 

 چاپ توسط دانشگاههای پیشنهادی برای تعیین داوران با صالحیت جهت داوری کتاب 

 نامه اجرایی یینآالزحمه صاحب )صاحبان( اثر در چارچوب تعیین میزان حق 

 گیری درباره چگونگی مبادله و اهدای آثار منتشر شده با دیگر مراکز علمی و فرهنگیتصمیم 

بدون حق رأی در  ارج از ترکیب اعضای خودصالح خین ذیتواند در صورت نیاز از نظر مشورتی متخصص( شورا می1تبصره

 .تصمیمات خود استفاده نماید

ربط ابالغ ( دبیر شورا موظف است مصوبات جلسه را برای اطالع و اقدام بعدی حسب مورد به واحدها و اشخاص ذی2تبصره

 نماید.

 

 ( شرایط مؤلفین/ مترجمین:3ماده

مترجمین آثار به  و ابالغ شرایط مؤلفین/ شورا موظف است در اولین جلسه رسمی خود اقدامات الزم را جهت تعیین، تصویب

 عمل رساند.

 

 ( شرایط پذیرش و تأیید کتاب:4ماده

شورا موظف است در اولین جلسه رسمی خود اقدامات الزم را جهت تعیین، تصویب و ابالغ شرایط پذیرش و تأیید کتاب 

پایه را جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه گردد تعاریف و مفاهیم پیشنهادی جهت انتشار به عمل آورد. همچنین موظف می

 متناسب با ضوابط وزارت عتف و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تنظیم و به تصویب برساند. 

 

ر ( /395/98شماره )صورتجلسه 13/3/1398مورخ  هیأت رییسه دانشگاه  مه در چهار ماده و چهار تبصره درجلسهنااین آیین

  االجرا است.الزم آن تاریخ،  و از تصویب

 

     

 


