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معاونین محترم پژوهشی دانشکده ها/ روسای محترم پژوهشکده ها
با سالم و احترام

بدینوسیله بند ۷ چهارصد و نود و ششمین صورت جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه 
مورخه۱۴۰۱/۰۹/۲۲، جهت اطالع رسانی به نحو مقتضی به کلیه اعضای محترم هیات علمی، خدمت جنابعالی 

ارسال می گردد:
بند ۷- موضوع بازنگری شرایط تصنیف کتاب در آیین نامه چاپ ونشر کتاب دانشگاه ارومیه به پیشنهاد هیات 

ممیزه دانشگاه انجام شد و شرایط کتاب تصنیفی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

شرایط و الزامات چاپ کتاب تصنیفی

ماده ۱- تعریف

کتاب تصنیفی، کتابی است که مبتنی بر دستاوردها و پژوهش های صاحب (صاحبان) اثر فراهم و مکتوب شده 

است. این نوع کتاب عمدتاً براساس نظرها و دستاوردهای پژوهشی نویسنده / نویسندگانی تهیه میشود که 

مدعی یک ایده جدید در زمینه تخصصی مربوطه است و دیگران قبالً چنین محتوایی را با عناوین مشابه ارایه 

نکردهاند. بدیهی است نظرهای نویسنده/ نویسندگان به طور صحیح، مستدل و منطقی باید به رشته تحریر 

درآمده باشد. همچنین نوآوری در این کتاب به اندازه ای است که سابقه موضوع را تا قبل از نوشتن کتاب 

معرفی میکند و مطالب جدید و نو در حجم چشمگیری در آن گنجانده میشود.

ماده ۲- شرایط نویسندگان

۲-۱- نویسنده کتاب تصنیفی میبایست از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه با حداقل رتبه دانشیاری 

باشد.

۲-۲- نویسنده می بایستی حداقل دارای ۲۰ مقاله علمی در نمایه های معتبر با وابستگی سازمانی دانشگاه 

ارومیه، که ۵۰ درصد از این مقاالت مرتبط با موضوع کتاب که در آنها نویسنده مسئول باشد.

۲-۳- دانشجویان نمیتوانند در این نوع کتاب مشارکت داشته باشند.

۲-۴- کتاب تصنیفی میتواند حداکثر دو نویسنده با شرایط قید شده داشته باشد. نویسنده دوم میتواند 

عضو هیات علمی یکی از دانشگاه ها / پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وزارتین (وزارت علوم تحقیقات و 

فناوری /وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) باشد.
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ماده ۳- شرایط کتاب

۳-۱- حداقل ۲۰% از منابع و محتوای کتاب میبایستی مربوط به نویسنده / نویسندگان و در زمینه تخصصی 

موضوع کتاب و از مقاالت علمی-پژوهشی باشند. منابع دیگر نویسنده/ نویسندگان، مانند: کتاب، پایان نامه و 

مقاالت کنفرانس میتوانند مازاد بر ۲۰% آورده شوند. بدیهی است در صورتیکه کتاب دارای دو نویسنده باشد، 

میزان حداقل منابع برای هر نویسنده ۲۰% خواهد بود.

۳-۲- تمامی منابع میبایست در متن کتاب ارجاع داده شوند.

۳-۳-حداکثر یک چهارم کتاب میتواند به معرفی و سابقه موضوع اختصاص یابد و در بقیه کتاب، نظریهها و 

یافتههای جدید تشریح میشوند.

رونوشت:
           


