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 آيين نامه اجرايي انتشارات
 و صنايع غذايي كشوراي  انستيتو تحقيقات تغذيه

اجرايي نامه  آيين مقررات ،وصنايع غذايي كشوراي  انستيتو تحقيقات تغذيهانتشارات نامه  آيين 4در اجراي ماده 
 ب رسيد .انستيتو به تصوي شوراي انتشارات 23/10/92 باشد كه درجلسه مورخ مي به شرح زير ماده 6در 

هاي مندرج در فرم  كليه مستندات و پيوستهمراه و به تكميل را  ياثر بايد فرم پيشنهادصاحب  -1ماده 
 به رييس شوراي انتشارات تحويل دهد. پيشنهاد اثر 

 3(شرايط عمومي پذيرش و نشر) نتيجه بررسي آثار پيشنهادي حداكثر ظرف نامه  آيين 4بر اساس ماده  -2ماده 
ماه  2همچنين نويسنده مسئول به اطالع صاحب اثر رسانده خواهد شد.  "ريخ ارسال براي داوري، كتباماه از تا

 هاي شوراي انتشارات را خواهد داشت. فرصت پاسخگويي به نامه

متناسب با حجم اثر و محتوا كنند،  مي ه اثري را ارزشيابيبراي متخصصاني ك:  ارزشيابي اثرالزحمه  حق -3ماده 
براي آثاري  شود. الزحمه محاسبه مي به علمي، پايه، سفارشي يا غيرسفارشي بودن حقزيابي بر اساس مرتو نوع ار

صفحه  100ساعت (به ازاي هر  10-20معادل الزحمه  رسند حق كه با سفارش شوراي انتشارات به چاپ مي
ق دفتر ارزيابي و ساعت ميزان حقوق ساعتي حق التحقي 4-10ساعت)، و براي آثار غيرسفارشي  5داوري 

براي آثار غيرسفارشي اين  د.گرد پرداخت ميبه داور  )نسخه به روز شده هر سال(ريزي آموزشي دانشگاه  برنامه
انستيتو و دانشكده باشند، گواهي  شاغل درداور درصورتي كه شود.  مبلغ توسط نويسنده مسئول پرداخت مي

 صادر خواهد شد. 
 وظايف ويراستار  -4ماده 
 صورت سه به لحاظ كيفي از شود كه مي گفته اثر يك درعلمي، ادبي يا فني  اصالح گونه هر انجام : بهشويراي

 :پذيرد انجام زيرمي تواند

 ويراستار ادبي:  –الف 

 يكسان خط، گذاري، نشانه متن، سبكي و دستوري اصالحات نظير اصالح و حك هرگونه انجام بهادبي:  ويرايش -1

 و ضرورت صورت در نامه واژه بازبيني ، تصاوير،فهرست ها جداول، نمودارها، ات،ارجاع پانوشت ها، كردن

 شود. مي ، ويرايش ادبي گفتهمطالب بندي پاراگراف
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 اساس بر متون تمامي در آن شماره و قلم نوع تعيين نشر، نامه شيوه مبناي بر : اين نوع ويرايشفني ويرايش  - ب

 جاافتادگي عدم نيز و اماليي و چاپيهاي  غلط كنترل) فرمول ها ها،زيرنويس  فرعي، و اصلي نظير متن( زيبايي

 تاس آن مشابه موارد ارجاعات و پانوشتها بودن يكدست و متن در
 
 

 وظيفه ناظر توليد  -5ماده 
مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، از كتابخانه ملي و  اخذ فيپا نظارت بر صفحه آرايي با هماهنگي ويراستار،

ليتوگرافي (تهيه فيلم و زينك) و اخذ تأييد اوزاليد نهايي از صاحب اثر و نظارت بر چاپ و  مراحلت بر نظار
 .اثر، كنترل جلد و شناسنامه طبق مقررات شوراي انتشارات صحافي

 
 مشخصات اثر -6ماده 

 -با قلم بها  عنوانبوده، متر   سانتي 5/1و فاصله  خطوط از هر طرف سانتي متر  5/2اثر بايد با حاشيه حدود 
براي واژگان انگليسي   12Times New Romanبراي واژگان فارسي و  14با اندازه ميترا   -تيتر و متن با قلم ب

اثر شامل ها در حاشيه چپ و راست باشد. همچنين الزم است  به صورت دو رو تايپ شده و بدون افتادگي
ها  ، جدولها (در صورت لزوم)، فهرست مطالب، شكل گزاريصفحات عنوان، حقوقي يا شناسنامه، پيشگفتار، سپاس

. در موردكتب تأليفي باشددر صورت لزوم)، متن اصلي، فهرست راهنما (واژه ياب) و واژه نامه (اختصاري  و عاليم
 بايد در انتهاي هر فصل آورده شود. كليه جداول و نمودارها بايد به زبان به فارسي و فهرست منابع مورد استفاده

 نويسي كليه آثار دستوراعمل پيوست اين آيين نامه رعايت شود. در رفرنس باشد. ذكر منبعبا 
از  آن اصلي متن و باشد داشته اختصاص علوم در نظر موردهاي  زمينه در خاص موضوعي به كه آثاري به  كتاب:

 جزوه تعداد اين از كمترصفحات  به و شود مي باشد، كتاب گفته شده صحافي مستقل طور به و بيشتر صفحه48 

 .گردد مي اطالق رساله يا
 داراي كه آثاري براي .شود مي كلمه باشد، صفحه گفته 300 حدود كه وزيري قطع با اثر از بخشيبه   :صفحه

در آثاري كه داراي فرمول و شكل هاي  .شود مي اقدام دستورالعمل ضميمه اساس بر باشند وزيريغير قطع
شود و رعايت دستورالعمل اجرايي در اين زمينه  مي ه تشخيص شوراي انتشارات تعيينمتعدد است صفحه بنا ب

 ضروري است.
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ها و يا نظرهاي شخصي يا اشخاص يافته ،كه در آن مؤلف و يا مؤلفان اثر شود مي به اثري گفته تاليف: •

الب يك اي تخصصي و كامل در قصاحب نظر را پردازش و با نظر خود به صورت هماهنگ و مجموعه
 كنند. موضوع مطرح

 :شرايط مولف
 كتابيا تحقيق مرتبط با موضوع سابقه تدريس  -1

 مرتبط با موضوع كتاب.المللي  پژوهشي يا بين-در مجالت معتبر علمي دارا بودن مقاالت چاپ شده -2

 استانداردهاي تأليف عبارتند از: 
 مولف)از شخص منابع مرتبط % 5(وجود حداقل  استفاده از منابع معتبر -1
 هاي خود و ديگران.طرح و پردازش يافته -2
 ف كتاب در پيشگفتار و رعايت آن در متن.بيان هد -3
 ها و منابع مرتبط با موضوع كتاب.ارجاع به آخرين يافته -4
 طوري كه يك متن به هم پيوسته را نمايان كند. هب بندي شده و مرتبطصورت دستهعرضه مطالب كتاب به  -5
 انع بودن موضوعات و مباحث كتاب.جامع و م -6
 به هدف و عنوان كتاب.برخورداري از يك نظم منطقي در ترتيب فصول و مطالب ارائه شده با توجه  -7
) سال اخير 5تا  2(ترجيحاً  ، نزديك به تاريخ انتشار كتابونكور با شيوه  نگارش ذكر منابع مرتبط با موضوع -8

 براي موضوع مورد نظر بايد عرضه شود. و توجيه منابعي كه از نظر تاريخي،
 هاي ويژه تشكيل دهنده كتاب.در چارچوب هدف جامعيت مباحث و فصول -9

  فصل.هر  انتهايو  ابتداگيري در  ارائه چكيده و نتيجه -10

 خاص موضوعي با متناسب را مطالبي و مقاالت آن، آورنده وجود به كهشود  مي گفته اثري به: تدوين •

 يا و مطلب و مقاله هر با ارتباط در ويژه توضيحات ارائه .باشد گمارده همت آن تدوين به و آورده گرد

 .است الزامي متن در استفاده مورد موارد به ارجاع .است كار اين ضروريات از الزم حواشي افزودن

 براثري است كه صاحب اثر، مفهوم و محتواي كامل يك كتاب را از يك زبان به زبان ديگر  :ترجمه •

 .گرداند مي
 توان به دسته تقسيم كرد: انواع ترجمه را مي
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 آزاد. –ج  –مفهومي  -ب –تحت اللفظي  -الف
بندي ذكر شده ترجمه مطلوب آن است كه مترجم ساختار كتاب اصلي را حفظ و متن را به با توجه به دسته -

هاي مناسب و رايج و با رعايت يكنواختي در سراسر كتاب به طور سودمند به زبان دقت و با استفاده از معادل
 شد.فارسي زبان قابل فهم با فارسي آن چنان برگرداند، كه براي خواننده

 استانداردهاي ترجمه عبارتند از : 
 )، نوع و اندازه حروف كتاببنديبندي، پاراگرافبندي، بخشحفظ فصل( نظير حفظ ساختار كتاب -1
 حفظ امانتداري كتاب اصلي -2
  دقت در ترجمه -3
 .مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژگان اب اژگان بيگانهي مناسب وزاسمعادل -4
 بردن واژگان انتخاب شده براي كلمات به طور يكسان در تمام متن .به كار  -5
سودمندي اثر با توجه به هدف كتاب اصلي براي خواننده با اضافه كردن توضيحات و پاورقي و حفظ  -6

 (در صورت نياز) . ها درپايان كتابيادداشت

 حايترج هاي كتاب مطلوب براي ترجمهويژگي
(در غير اين صورت، تشخيص بر  ن ديگر ترجمه نشده باشد و به زبان اصلي باشداز زبا كتاب مورد ترجمه -1

 عهده شوراي تخصصي است).
 ناشر كتاب اصلي معتبر باشد. -2
 مؤلف كتاب اصلي شناخته شده و پژوهشگري برجسته در موضوع كتاب باشد. -3
هاي  و مطابق سرفصلر جهان هاي معتبهاي درسي، كتاب به عنوان كتاب درسي دانشگاهدر مورد كتاب -4

 باشد.مصوب شوراي انقالب فرهنگي 
هاي مرجع كه تشخيص آن بر مگر دربارة كتابگذشته باشد (سال  10از كمتر از انتشار آخرين چاپ كتاب  -5

 باشد).عهده شوراي تخصصي مي
 شش دهد.اي را پواالمكان در رشته مربوطه بخش گستردهطيف مخاطبان كتاب مشخص باشد و حتي -6

 هاي مترجمويژگي
 مترجم به زبان اصلي كتاب تسلط داشته باشد. -1
 مترجم باشديا موضوع تدريس در رابطه با رشته تخصصي ترجيحا موضوع كتاب  -2
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 آشنا باشد. موردنظرتخصصي معادل و رايج در زبان با واژگان  -3
 تسلط داشته باشد. موردنظرهاي نوشتاري زبان به مهارت -4
داشته باشد (مگر به تشخيص شوراي در رابطه با موضوع كتاب  اقل دو مقاله به زبان اصلي يا تخصصيحد -5

 .تخصصي انتشارات و در صورت نياز استعالم از شوراي انتشارات)
 هاالزحمه  حق -7ماده 

 معاونت راتمقر پايه بر هزينه چاپ و بود خواهد اثر صاحبان/صاحب برعهده گذاري سرمايه تمام اول نشر در -1

 :شد خواهد پرداخت و منظور زير ضوابط با و خانه پژوهشي وزارت
 .شود تعيين كتاب نشر هزينه درصدصد تا تواند مي هزينه چاپ  پرداخت .الف

 .بود خواهد انتشارات شوراي برعهده مورد برحسب هزينه چاپ   ميزان تعيين :تبصره
 .شود مي ارزيابي ريال 15000 ات 10000 از صفحه اساس هر بر ادبي ويرايش حق .ب
 اجرايي امتياز 02/0 معادل صفحه 10 هر ونامه محاسبه شده  آيين 5 ماده 5-8بند  اساس بر داوري حق .ج

 .شود ميلحاظ 
 .شود مي محسوب نشرهاي  هزينه جزو داوري و ويرايش ادبي حق :1 تبصره
 .باشد مي شورا  عهده بر ويراستار صالحيت تعيين :2تبصره

در انستيتو  بداند، ضروري را اثري چاپ تجديد نامه، آيين اين 8 ماده 2 تبصره مفاد به توجه با شورا گاهره-2
 بهنامه  آيين 5ماده  5-5طبق بند الزحمه  حق عنوان به مبلغيشركت كرده يا  كتاب چاپ تجديدهاي  هزينه

 .نمايد ميپرداخت  اثر صاحب
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 ) شيوه رفرنس نويسي1پيوست (
) Vancouverگذاري و مطابق شيوه ونكوور ( به ترتيب ظهور در متن، شمارهسي در آثار منتشره شوراي انتشارات انستيتو رفرنس نوي

 تنظيم شود. تعداد منابع بايد با حجم و ماهيت مقاله متناسب باشد. 

 مقاله انگليسي
Kavouras SA, Panagiotakos DB, Pitsavos C, Chrysohoou C, Anastasiou CA, Lentzas Y, et al. Physical activity, obesity status, 
and glycemic control: the ATTICA study. Med Sci Sports Exerc 2007; 39: 606-11. 

 شود.  آورده  et alشود و سپس عبارت نويسنده اول ذكر  6دارند، نام نويسنده  6مقاالتي كه بيش از  ♦
 ) قابل حذف است.issue(  شود، ماه و شماره گذاري مي هاي يك سال به صورت متوالي شماره شماره هاگر صفحات مجله در هم ♦ 

Guarnieri GF, Ranieri F, Toigo G, Vasile A, Ciman M, Rizzoli V, et al. Lipid lowering effect of carnitine in 
chronically uremic patients treated with maintenance hemodialysis. Am J Clin Nutr 1980; 33: 1489-92. 

 مجله  ضميمه ●
Hoppel C. The role of carnitine in normal and altered fatty acid metabolism. Am J Kidney Dis 2003; 41 suppl 4: S4-
12. 

 فارسي مقاله ●
هاي ميكروبيولوژي، حسي و  ر ويژگيتاثير باكتري الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس بک.  خسروي داراني ،ر احساني م ،طاهري پ

 .١٥-٢٤: ٤، ١٣٨٨مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران ، ، طي نگهداري يخچالي پروبيوتيكپايداري بافتي دوغ 
 نامه   پايان

Zerafati Shoaa N. Validation of Radimer Cornell modified questionnaire in food security assessment of urban 
households of Tehran’s district 20 [dissertation]. Tehran: Shahid Beheshti University, M.C. Faculty of Nutrition 
Sciences and Food Technology; 2004 [in Persian]. 

 شود. نامه تنظيم مي هاي تحقيقاتي نيز مانند پايان طرح ♦
 كتاب  

 كتاب انگليسي ●
Ralph A, Garrow JS, James WPT, editors. Human nutrition and dietetics. 10th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone 
2000. p. 1831-8. 

 فصلي از كتاب ●
Mnn JI, Lewis – Barned NJ. Dietary management of diabetes mellitus in Europe and North America. In: Alberti 
KGMM, Zimmet P, Defronzo RA, editors. International textbook of diabetes mellitus. 2 nd ed. vol 1. Chichester: 
John Wiley and Sons; 1997: 759 - 71.  

 كتاب فارسي ●
Ramachandran L, Dharmalingam T. A textbook of health education. 2nd ed. Translated by Shafii F, Azargashb E. 
Tehran: Tehran University. Press; 1995. p. 19-36 [in Persian]. 
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