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 تعالیبسمه

 چاپ آثار دانشجویی در قالب کتاب دستورالعمل

فصل پنجم دستورالعمل اجرایی چاپ و نشر کتاب در مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه  10ماده  هماهنگ با   

ناسب های مو ایجاد زمینه ،و فرهنگی دانشجویان علمیبرتر های حمایت از فعالیت منظوربهو  ،عالمه طباطبائی

در چارچوب همکاری با معاونت  ،، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائیگزیدهبر برای نشر آثار علمی

 اینمفاد  اساسو بر  های بالقوه فنی و تخصصیتوانائی گیری ازبهره با اجتماعی دانشگاه وو  فرهنگی

 صورتهب ،بخش دانشجویی مرکز چاپ و انتشارات لب تولیدات علمیِآثار برتر دانشجویی را در قا ،دستورالعمل

 .کندمینتشر مکتاب 

و معاونت  منوط به رعایت ضوابط و مقررات مرکز چاپ و انتشارات ،چاپ آثار دانشجویی در قالب کتاب   

 شود.یاشاره م باشد که در ادامه به آنپژوهشی دانشگاه و همچنین طی فرایند قانونی بررسی و تصویب آثار می

ر طبق و ب تمایزاین دستورالعمل بخش دانشجویی انتشارات دانشگاه تشکیل و با فرمت م موجببههمچنین، 

 مقررات شروع به فعالیت خواهد کرد.

 

 ؛آثار برتر دانشجویی – 1ماده 

فردی یا  شود که حاصل تالش، ترجمه و یا گردآوری اطالق میتألیفو هنری در قالب به آثار علمی، ادبی 

شاخۀ دانشجویی انتشارات  ءشدهیینتعهای از پیش دانشجویان باشد و بر اساس ضوابط و شاخص گروهیِ

 ، از برتری برخوردار باشند.دانشگاه عالمه طباطبائی
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 ؛دانشجویان واجد شرایط – 2ماده 

کتری دکارشناسی ارشد و یا کارشناسی،  یکی از مقاطع تحصیلیمشغول به تحصیل در دانشجوی  -2-1

 دانشگاه عالمه طباطبائی باشد.

 ،اجتماعی دانشگاهت معاونت پژوهشی و معاونت فرهنگی و در صورت موافق ،دوره تحصیالت تکمیلی آموختگاندانش: 1تبصره 

 خود را جهت بررسی ارائه نمایند. ءنامه یا رسالهکتاب مستخرج از پایان آموختگی،دانشتوانند تا یک سال پس از می

برای دانشجویان  ،آخرین نیمسال گذرانده شدهتا  ،کلمعدل  ،تأیید معاونت آموزشی دانشگاهبا  -2-2

 با و خاص موارد در باشد. 17باالی  ،و کارشناسی ارشد و دکتری 18 باالی ،مقطع کارشناسی

 .شد نخواهد گرفته نظر در معدل شرط پژوهشی، معاون یا اجتماعی و فرهنگی معاون تأیید

علمی  )رزومه(دارای کارنامک ،دانشگاه و فرهنگی و اجتماعی پژوهشی هایمعاونتبه تأیید  -2-3

 قبول باشد.قابل  یا فرهنگی ادبی پژوهشی

 

 ؛های اثرویژگی -3ماده 

 راستا باشد.رشته تخصصی دانشجو همبا  استثناء آثار ادبی و هنری،، بهموضوع اثر -3-1

 روز باشد.شده معتبر و بهمنابع استفاده -3-2

های علمی باید مستند و مستدل بوده و آثار هنری و ادبی باید دارای بداعت و کتاب محتوای -3-3

 نوآوری باشد. 

 های تدوین آثار مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه تدوین و ارائه شود.نامهدر قالب شیوه -3-4
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 ؛شناسایی آثار دانشجویی -4ماده 

 جمله ازمختلف  هایراهاز  تواندمیمعاونت فرهنگی و اجتماعی با هماهنگی مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه 

 و فراخوان، اقدام به شناسایی آثار دانشجویی نماید. های فرهنگی، کانونهای علمی دانشجوییانجمن

 

 ؛فرایند ارائه و بررسی آثار -5ماده

معاونت فرهنگی  از سوی الزممستندات و  (و هنری ، فرهنگیادبی، علمیمعرفی و ارائه آثار برتر) -5-1

 و اجتماعی به معاونت پژوهشی

 .الزامی استو معاونت پژوهشی دانشگاه ، مجوز کتبی استاد راهنما هارسالهو  هانامهپایاندر خصوص  :2 تبصره

بررسی اولیه و داوری آثار دریافت شده بر طبق ضوابط و مقررات مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه توسط  .1

 بررسی آثار دانشجویی کمیسیون

 بررسی و ارزیابی نهایی آثار در شورای انتشارات دانشگاه .2

  اعالم نتیجه بررسی آثار منتخب به معاونت فرهنگی دانشگاه از سوی معاونت پژوهشی .3

 

 ؛ییآثار دانشجوسازی و چاپ آماده -6ماده

 ،ماکت برای چاپ سازیآمادهآرایی و ویراستاری، صفحه ازجمله ،و چاپ آثار منتخب سازیآمادهکلیه فرآیند 

 انجام خواهد شد. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاهدر 
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بایست همکاری الزم را در این زمینه با مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه به عمل آورد. دانشجوی صاحب اثر می  :3 تبصره

های الزم در خصوص انتشار مناسب و به موقع آثار منتخب، میان معاونت فرهنگی و مرکز چاپ و همچنین کلیه هماهنگی

 نجام خواهد شد.انتشارات دانشگاه و بر طبق ضوابط و مقررات هر دو بخش ا

 

 ؛در معاونت فرهنگی دانشگاه(مستقر )بررسی آثار دانشجویی سیونکمی اعضای -7ماده 

 :باشدمتشکل از افراد ذیل می سیوناین کمی

 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یا نماینده ایشان -الف

 معاون پژوهشی دانشگاه یا نماینده ایشان -ب

 دانشگاهمدیر مرکز چاپ و انتشارات  -پ

 مدیر امور فرهنگی دانشگاه -ت

 جتماعیا و فرهنگی به پیشنهاد معاون با رتبه دانشیاری یا استادی دانشگاه علمیهیئتنفر از اعضای  دو -ث

 با مرتبط و مورد دانشگاه)حسب پژوهشی معاون تأیید و انتشارات مرکز مدیر پیشنهاد با نفر دو دانشگاه و

 آثار( موضوع

های مرتبط، بر اساس معرفی معاونت ربط از رشتهت تکمیلی دانشکده ذیدانشجویان تحصیالدو نفر از  –ج 

 فرهنگی و اجتماعی

 

 ؛آثار دانشجویی ارزیابی کمیسیونوظایف  -8ماده 

 از دانشجویان متقاضی ،دریافت مدارک و مستندات مربوط به آثار -الف
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 و بررسی اولیه آثار دریافتی بر طبق ضوابط و مقررات مرکز انتشارات دانشگاه کمیسیونتشکیل جلسه  -ب

 ارسال مصوبات و مستندات مربوطه به مرکز انتشارات دانشگاه -پ

 پیگیری مصوبات شورای انتشارات دانشگاه در خصوص آثار دانشجویی -ت

 وبسازی آثار مصنظارت بر فرایند فنی و آماده -ث

 

 ؛انتشار آثار دانشجوییچاپ و  -9ماده 

منوط به پذیرش نهایی در شورای انتشارات دانشگاه و اخذ مجوز مربوطه بوده و در این آثار چاپ و انتشار    

 باشد.گیری شورای انتشارات دانشگاه میخصوص مرجع نهایی تصمیم

با طرح جلد و لوگوی  ،آثار دانشجویی: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه، آثار دانشجویی را در قالب تولیدات بخش 4 تبصره

 متمایز به چاپ خواهد رساند.

 

 هیئت رئیسه به تصویب رسید. 10/11/1397عمل در جلسه مورخ دستورالاین 


