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 خواهرانميهعل هاي مركز مديريت حوزه تابعهحوزويواحدهاي طالبتحقيقات پايانيوها نامه ايانها،پ رسالهچاپ ضوابط

» اثـر«طالب كه از اين پس بـه اختـصارو تحقيقات پايانيها نامه پايانها، انتشار رساله مند نمودن ضابطهبه منظور

. گرديدنامه ذيل تنظيم آيين، مناسب از اين آثاربرداريو بهرهشود ناميده مي

و محدود انتشار:1ماده و منحصراًو تحقيقات پايانيها نامه پايانها، رسالهعمومي ييـد معاونـتأتپس از بررسـي

.پذير خواهد بود امكاننامهو با توجه به شرايط مندرج در اين آيينپژوهش 

مي:1 تبصره ح معاونت پژوهش بهؤسب مورد اين مس تواند و منطقـه/ هـاي اسـتانيتيمـدير وليت را واحـدهاي يـا اي

. واگذار كندتابعه حوزوي 

ب حوزوي واحد بايد درخواست چاپ را از طريق،اثر متقاضي چاپي طلبه:2ماده اي منطقـه/ مديريت استانيه خود

.ذيربط ارائه نمايد

هاي ارسـال شـده توسـط مـاه از تـاريخ دريافـت تقاضـا معاونت پژوهش موظف است ظرف حداكثر شـش:3ماده

تاي منطقه/هاي استاني مديريت و نظر خـود در معاونتليفيأ، اثر را برابر ضوابط ارزيابي كتب ، مورد بررسي قرار داده

.متقاضي اعالم نمايدبههاي مربوط منطقه/ت استانيياز طريق مديررا درباره قابل چاپ بودن اثر به صورت مكتوب

درموظف كه مجوز رسمي براي چاپ اثر خود دريافت كرده،اي طلبه:4ماده پـس از بـرگ(صفحه سوم كتاب است

:عبارت ذيل را درج كند) شناسنامه

است كه توسط هاي علميه خواهران مركز مديريت حوزه تحقيق پاياني/نامه پايان/رساله، حاصل كتاب حاضر«

دفـاع ...........................و مـشاوره ........................... به راهنمـايي ...............در سال ........................... . با گرايش ........................... 

.»شده است

و اثـر مربوطـه مجـوز رسـمي چـاپ را از معاونـت اضي نشر اثر خود توسط مركـز بـ چنانچه طلبه متق:5ماده وده

و توافق فيمابين، تابع ضوابط نشر هاجرنموده باشد،دريافت  . خواهد بود نوع قرارداد

 نسبت به انتشار اثر خود اقدام يا امتياز آن را بـه سـاير مراكـز واگـذار نمايـد، چنانچه طلبه بخواهد شخصاً:6ماده

رااز%4،1 ضمن رعايت مفاد مادهموظف است .يل دهدبه معاونت پژوهش تحو شمارگان چاپ شده

و نويـسنده داوطلـب انتـشار اثـر خـود:7ماده در صورتي كه معاونت پژوهش انتشار آثار مربوطه را مجاز شمرد

، رأسـاً)وابـسته بـه مركـز(نشد، معاونت پس از كسب اجازه از صاحب اثر، مجاز است براساس ضـوابط نـشر هـاجر 

.نسبت به چاپ آن با ذكر نام نگارنده اقدام نمايد

از فروش به صاحب اثر پرداخت مي شود%10الي%5در اين صورت: تبصره . درآمد حاصل

.نامه قابل پيگرد قانوني است بدون كسب مجوز يا عدم رعايت ضوابط مندرج در اين آييناثر،اقدام به چاپ:8ماده

در27/2/88نامه عطف به مصوبات شوراي اداري مورخ اين آيين.9ماده و9، 19/11/89ه در تـاريخ تبـصر2 ماده

.به تأييد مديريت مركز رسيد


