
   نمايد؟منتشرابي را به نام خود تدوين و  كاربردي مي تواند كت- مركز علمي-1
مشروط براينكـه   . تواند كتاب به نام خود، بدون آرم دانشگاه تدوين و منتشر نمايد             بلي، مركز مي  

 "تدوين گرديده است  .... هاي مصوب درس      اين كتاب طبق سرفصل   "در صفحة اول كتاب جمله      
  .نيز درج شده باشد

  
تواند كتابي به نام خود و آرم دانشگاه جـامع تـدوين و منتـشر                  كاربردي مي  - مركز علمي  -2

  نمايد؟
بلي، بعد از تدوين، كتاب را به اداره انتشارات دانشگاه ارسال نمايـد در صـورت تأييـد دو داور و                     

  .تواند از آرم دانشگاه استفاده نمايد تصويب در كميته تدوين كتب درسي، مركز مي
  

تواند كتاب به نام خود و بدون آرم دانشگاه از انتشارات دانـشگاه      كاربردي مي  – مركز علمي  -3
  استفاده نمايد؟

.... اين كتاب طبق سر فـصلهاي مـصوب درس        "بلي، مشروط براينكه در صفحة اول كتاب جمله         
  . نيز درج شده باشد"تدوين گرديده است

  
  ا استفاده از انتشارات دانشگاه چاپ نمايد؟تواند كتابي را ب  كاربردي مي– مدرس علمي -4

  بلي، در صورت تأييد دو داور و تصويب دركميته تدوين كتب درسي
  

   كاربردي باشد؟–تواند مؤلف كتاب دانشگاه جامع علمي  در چه صورت مدرس دانشگاه مي-5
انتـشارات  كتاب مربوطه را از ليست كتب فراخوان شده، انتخاب و همراه با رزومة خـود بـه اداره    

  .در صورت داشتن اولويت امتيازي، قراداد بسته خواهدشد. ارسال نمايد
  

هـاي مـصوب      اند كه مطابق بـا سرفـصل         كاربردي كتبي را تدوين كرده     - اگر مراكز علمي   -6
 كاربردي نيز بر آن درج شده است، دانـشگاه جـامع چـه كمكـي                -باشد و نام مركز علمي      مي
  كند؟ مي

ج جلد خريداري نموده و ضمن معرفي بـه سـاير مراكـز، از طريـق سـايت                  از هر عنوان كتاب، پن    
  .رساند  به اطالع عموم مي"هاي كتاب تازه"دانشگاه و كليك برروي لينك 

  
  توان ليست كتب جديد منتشره را دريافت كرد؟  آيا مي-7

        www.uast.ac.irتوان از طريق سـايت دانـشگاه بـه آدرس             بلي ليست تمامي كتب جديد را مي      
  . دريافت كرد"هاي كتاب تازه"و با كليك بر روي لينك 

  



   خريداري نمايد؟"هاي كتاب تازه"تواند از كتب مندرج در لينك   آيا مركز مي-8
  .تخفيف از آن كتب خريداري نمايد% 15تواند با    بلي، مركز مي

  
-گاه جـامع علمـي     آيا مولف ميتواند كتاب درسي آماده چاپ خود را با نـام و آرم دانـش                -9

  كاربردي چاپ كند و در ازاي حق تاليف آن ،از كتابهاي چاپ شده دريافت نمايد؟
و تـصويب كميتـه تـدوين      داور2تواند كتاب آماده چاپ خود را پـس از تاييـد    بلي، مولف مي

كاربردي چاپ نمايـد و     -، با نام و آرم دانشگاه، توسط انتشارات دانشگاه جامع علمي          كتب درسي 
تخفيف پشت جلـد، از كتابهـاي چـاپ شـده در اختيـار         % 15ه در ازاي حق تاليف آن، با        دانشگا

  .دهد مولف قرار مي
  

-تواند كتاب درسي آماده چاپ خود را با نام و آرم دانشگاه جـامع علمـي                 آيا مولف مي   -10
  كاربردي چاپ كند و انجام ويراستاري و صفحه آرائي نيز برعهده دانشگاه باشد؟

و تـصويب كميتـه تـدوين      داور2تواند كتاب آماده چاپ خود را پـس از تاييـد     مي  بلي، مولف
، با نام و آرم دانشگاه و انجام ويراستاري و صفحه آرائي توسط دانشگاه، چاپ نمايـد                 كتب درسي 

 . بفروشد دانشگاه به درصد 30و معادل هزينه انجام ويراستاري و صفحه آرائي، كتاب با تخفيف 
 
-تواند كتاب درسي آماده چاپ خود را با نام و آرم دانشگاه جـامع علمـي                 مي آيا مولف  -11

 ويراستاري و صفحه آرائي نيز برعهده دانشگاه        تمام هزينه هاي چاپ و انجام     كاربردي چاپ كند و   
  باشد؟

بلي، درصورتي كه كتاب جزء كتب فراخوان شده دانشگاه و مطابق با سرفـصلهاي مـصوب درس                
و تـصويب كميتـه     داور2تواند كتاب آماده چاپ خـود را پـس از تاييـد     يمولف ممربوط باشد، 

تمـام امـور مربـوط بـه چـاپ،          و انجـام     چـاپ نمايـد   ، با نام و آرم دانـشگاه        تدوين كتب درسي    
مؤلـف    و  صـورت گيـرد    توسـط دانـشگاه   و پرداخت تمامي هزينه هـا       ويراستاري و صفحه آرائي     

  . نمايدخريدارياز دانشگاه رصد  د30كتاب با تخفيف حق التاليف، معادل 
  
  
  
 

 


